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La quarta entrega de Ju-
rassic Park, estrenada 22
anys després del film origi-
nal de Steven Spielberg, ha
aconseguit una taquilla
mundial de 511 milions de
dòlars (453 milions d’eu-

ros) durant el seu primer
cap de setmana d’exhibi-
ció. Coproduïda per Steven
Spielberg, dirigida per Co-
lin Trevorrow i protagonit-
zada per Chris Pratt i Bryce
Dallas Howard, la pel·lícula
ha aconseguit posar-se al
capdamunt del rànquing
de recaptació dels 66 pa-
ïsos on s’ha estrenat.

Les xifres inicials fan
preveure que superarà de
bon tros els 1.000 milions
de dòlars de taquilla, fita

aconseguida només per
21 produccions de Holly-
wood. El rècord absolut de
taquilla acumulada el té
Avatar, molt lluny de la
resta, amb 2.788 milions
de dòlars, seguida per Ti-
tanic, amb 2.176 milions.

Tot i el rècord mundial,
Jurassic World no ha es-
tat la pel·lícula més vista
aquest any a l’Estat espa-
nyol el primer cap de set-
mana: ha aconseguit uns
6,5 milions d’euros (uns

957.000 espectadors), xi-
fra superada per Cin-
cuenta sombras de Grey,
amb 7,4 milions d’euros.
Tampoc als Estats Units,
amb 204,6 milions de dò-
lars, ha estat la més vista
els primers dies, supera-
da per Los Vengadores:
la era de Ultrón.

El film mostra el parc
ple de visitants que admi-
ren els dinosaures, però un
d’ells aconsegueix escapar
i sembra el pànic. ■

El film fa la taquilla
mundial més alta de
la història el primer
cap de setmana
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Rècord de ‘Jurassic World’ amb 511 milions

Homes armats intenten abatre el nou dinosaure dissenyat
pels científics, l’‘Indominus rex’ ■ UNIVERSAL

La cantant Martirio i el pianis-
ta Chano Domínguez, amb
Tonadijazz, una relectura en
clau jazzística de cançons de
la música popular espanyola,
Dianne Reeves, Jordi Sabatés,
Dave Holland amb Kenny Bar-
ron i The Gramophone All-
stars actuaran del 18 de juliol
al 12 d’agost en la segona edi-
ció del festival de jazz de l’Es-
tartit, organitzat per Joventuts
Musicals de Torroella de
Montgrí. Els concerts tindran
lloc a la plaça de la Llevantiva,
amb les illes Medes com a
teló de fons. ■ REDACCIÓ

Anagrama crea un
premi de novel·la
en català
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Martirio i Chano,
en el festival de
jazz de l’Estartit

Editorial Anagrama ha convo-
cat per primera vegada un
premi de novel·la en llengua
catalana, que estarà dotat
amb 6.000 euros. Segons ha
anunciat l’editorial que dirigeix
Jorge Herralde, el premi Lli-
bres Anagrama de Novel·la es
concedirà anualment i es lliu-
rarà el tercer dilluns del mes
de gener. La recepció d’origi-
nals estarà oberta entre l’1 de
setembre i el 31 d’octubre
del 2015. ■ REDACCIÓ

FE D’ERRADES

El XVII Festival de Música
de Santa Florentina en-
guany se celebra a Caldes
d’Estrac i no a Canet de
Mar, com es deia errònia-
ment en la plana 27 del
suplement Cultura de
diumenge passat.

El Jazz Festival l’Estar-
tit se celebra del 18 de ju-
liol al 12 d’agost, en comp-
tes del 3 i 4 d’octubre com
figurava a l’agenda del su-
plement Cultura dedicat
als festivals d’estiu.

Si no fos perquè el qualifi-
catiu de maleït no l’hagués
encaixat bé, Romà Vallès,
mort ahir a Barcelona als
91 anys, seria un autèntic
artista maleït. Un creador
ben considerat, de gran ta-
lent, seguidor dels cor-
rents de la seva època, pe-
rò sempre a l’ombra dels
grans noms de l’informa-
lisme, tendència a la qual
va estar inscrit, però sense
l’entusiasme de pertànyer
a un club determinat. A
principis de juny, en la se-
va última entrevista publi-
cada, Romà Vallès li deia
a Maria Palau, redactora

d’El Punt Avui: “La taca
per la taca, no.” Vallès va
buscar una expressió ge-
nuïna deslligada de con-
vencions. Per això s’entén
el seu salt per diferents
formes d’expressar la pin-
tura, tot i que és en l’infor-
malisme on podria enca-
bir la plenitud del seu tre-
ball. “Informalista? Jo el
que sóc és molt formal,
vull dir molt seriós”, deia
en la mateixa entrevista.

Tot i que sempre va
creure en el seu art, Romà
Vallès no va poder projec-
tar la mateixa brillantor
pública de Dau al Set, mo-
viment coetani a la seva
trajectòria. I durant un
temps, un núvol va en-

fosquir la seva visibilitat.
Però, com havia reco-

negut, Vallès vivia “d’opo-
sicions i contradiccions”, i
en aquesta dialèctica, el
seu art va avançar, i el re-
coneixement al seu treball
havia d’arribar de manera
pública i lluïda. Va ser l’any
1998 a la Pia Almoina de
Barcelona on es va presen-
tar la mostra antològica
Trajectòria 1955-1996,
comissariada per Conxita
Oliver. En aquesta exposi-
ció es detectava com ha-
via treballat el blanc, el
negre i el color, amb una
energia que més que físi-
ca era mental i de conven-
ciment que l’art era un
viatge de recerca.

El 2012, la seva obra es
va poder veure al Espai
Volart 2 de la Fundació Vi-
la Casas i fa pocs dies, el
reconeixement en vida li
va venir en forma d’inau-
guració d’un espai perma-
nent dedicat a la seva

obra al Centre Cultural
Terrassa. L’artista va ce-
dir prop de 700 obres i tot
el seu arxiu a la Fundació
Antiga Caixa de Terrassa,
que s’ha compromès a
vetllar, preservar i difon-
dre el seu llegat artístic.

El 16 de desembre, data
en què l’autor hagués com-
plert els 92 anys, s’inaugu-
rarà a Espai Romà Vallès
una segona mostra dedi-
cada al treball amb la tèc-
nica del collage. Tampoc
podrà veure Del segon ori-
gen. Arts a Catalunya
1950-1977 que s’inaugu-
rarà el juliol al MNAC i on
la seva obra es confronta-
rà amb molts altres autors
del a seva època. ■

Informal, però seriós
Jaume Vidal
BARCELONA

Mor l’artista Romà Vallès, als 91 anys, poc després que el Centre
Cultural Terrassa inaugurés un espai permanent de la seva obra

Romà Vallès, al seu estudi de Barcelona, on no va parar d’experimentar i d’aprofundir en la seva obra ■ JUDIT TORRES

El temps i el
reconeixement
de la categoria
de la seva obra
l’han convertit
en un dels grans
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