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Les entrades dels Monty Phyton
s’esgoten en 43 segons
Les entrades per a la tornada dels Monty
Python als escenaris s’han esgotat en 43,5
segons. Després de 30 anys d’absència, el
mític grup va anunciar la setmana passa-
da que l’1 de juliol oferirà un espectacle a
l’O2 Arena, amb capacitat per a 20.000 es-
pectadors. De seguida han aparegut ofer-

tes de revenda a preus astronòmics, però
el promotor de l’espectacle, AEG Live,
s’ha afanyat a anunciar quatre dates més
de l’espectacle per als dies 2, 3, 4 i 5 de ju-
liol. El xou dels Pythons inclourà noves
versions de vells esquetxos del grup, can-
çons, ballarines i animacions.CULTURA

El premi Velázquez
reconeix la magnitud

de Jaume Plensa

Jaume Plensa ha instal·lat una tren-
tena d’escultures públiques en ciu-
tats d’Europa, l’Amèrica del Nord i
l’Amèrica Llatina. El ministeri de
Cultura li reconeix la trajectòria
amb el premi Velázquez.

exposició de la seva obra a Catalu-
nya des del 1996, quan va exposar a
la Fundació Joan Miró. El 2006 va
exposar a Es Baluard, el 2007 a
l’IVAM i, aquell mateix any, va pre-
sentar al Centro Cultural Círculo de
Lectores les il·lustracions que havia
fet per a una edició del teatre com-
plet de Shakespeare. “No tinc gale-
ria a Espanya. Tinc tants projectes
internacionals que a vegades és
complicat fer-ne aquí. Exposo on
em conviden. Si no tinc invitacions,
no exposo”, diu l’artista, que l’any
que ve farà una gran exposició en
tres indrets d’Augsburg (Alemanya)
i exposarà a San Francisco.

Un Plensa madur a Barcelona
La sequera de Plensa a Barcelona es
podria acabar pròximament. “L’al-
calde em va parlar un parell de vega-
des del desig de tenir una obra me-
va més icònica. Encara no m’hi he
posat, però m’ha fet molta il·lusió la
proposta”, diu l’artista. Ara com ara,
hi ha quatre escultures primeren-
ques de Plensa a Barcelona: Esculle-
ra, a la plaça Francesc Layret; Born,
al passeig de Born; Dell’Arte, ubica-

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. “La vida ens va tatuant
la pell amb una tinta invisible fins
que quedem recoberts de paraules
i textos que ens fan com som”, afir-
mava ahir l’escultor Jaume Plensa
(Barcelona, 1955), després d’afegir
un nou premi a la seva trajectòria, el
Velázquez, el guardó d’arts plàsti-
ques que atorga el ministeri de Cul-
tura, dotat amb 100.000 euros. “És
un premi molt emocionant –afegia–
perquè l’han donat a artistes com
Antoni Tàpies, que va ser el mestre
de molts de la meva generació, i crec
que li hauria fet molta il·lusió saber
que me’l donaven. He pensat molt
en ell, quan me l’han concedit”, ex-
plicava a l’ARA l’artista. Aquest
guardó se suma al Premio Nacional
d’arts plàstiques que va rebre el
2012 –va donar els 30.000 euros del
guardó al Banc d’Aliments– i el Pre-
mio Nacional d’arts gràfiques. El
1993, a més, va ser nomenat Cava-
ller de les Arts i les Lletres del mi-
nisteri de Cultura francès.

El jurat del premi Velázquez,
considerat el premi Cervantes de les
arts, després d’un any en blanc, ha
reconegut Plensa per “la coherència
d’una trajectòria amb què ha reno-
vat en profunditat el llenguatge
plàstic de l’escultura, integrant po-
esia i conceptualització amb pro-
postes de gran intensitat estètica”.
Amb tot, la carrera de Jaume Plen-
sa té més ressò i prestigi a escala in-
ternacional que a Espanya i a Cata-
lunya. Tot i que va ser reconegut el
1997 amb el Premi Nacional de Cul-
tura en la categoria d’arts plàstiques
i amb la Creu de Sant Jordi l’any
passat, no s’ha organitzat una gran

L’artista, reclamat arreu del món per les seves
escultures monumentals, rebrà 100.000 euros

da a la plaça de Can Framis, el museu
de la Fundació Vila Casas al Poble-
nou, i una alta obra homònima al jar-
dí d’escultures de la Fundació Joan
Miró. El 1998 Plensa va instal·lar
Capsa de llum a Girona. Actualment
l’artista té en cartell Talking conti-
nents a la Galerie Lelong de Nova
York. A més de la seva trajectòria
com a artista, a mitjans dels anys 90
Plensa va signar les escenografies de
les primeres òperes que va posar en
escena La Fura dels Baus, com L’At-
làntida, de Jacint Verdaguer i Manu-
el de Falla, i El martiri de Sant Sebas-
tià, de Debussy, i poc després La con-
demnació de Faust, de Berlioz, i La
flauta màgica, de Mozart.

Quan ja era un artista reconegut,
la carrera de Jaume Plensa va fer un
salt amb la Crown Fountain, a Chi-
cago, una font monumental que
l’any que ve farà deu anys i que se-
rà objecte d’una exposició comme-
morativa. “Va marcar un abans i un
després en tota la meva obra. Des-
prés hi ha obres que, tot i que són di-
ferents, han anat marcant moments
molt importants: la peça feta amb
lletres que vaig instal·lar al Museu

Picasso d’Antibes (França) mirant
al mar; el cap que vaig fer a Saint He-
lens, a prop de Liverpool, i l’altre cap
que vaig instal·lar a la badia de Bota-
fogo, a Rio de Janeiro l’any passat.
Són peces que han marcat fites i que
s’han convertit en icones de la meva
obra”. Amb els seus treballs públics,
Plensa apel·la a la comunitat, al que
uneix les persones, i busca crear
moments de pau enmig del brogit
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Sílvia Bel recita els versos
dels “poetes maleïts”
L’actriu Sílvia Bel recita avui i el dia 3 de de-
sembre, a la Sala Joan Brossa, els poemes de
Pasolini, Bauçà, Baudelaire, Verdaguer, Palau
i Fabre, Bonet, Plath... Són, segons l’escriptor
i periodista Andreu Gomila, que ha fet la tria,
“poetes maleïts, els autors que més han regi-
rat les nostres entranyes”.

El fill d’Agustí Centelles
dóna 13 fotos a Saragossa
El fill d’Agustí Centelles, Octavi Centelles, ha
donat a la Universitat de Saragossa tretze fo-
tografies del seu pare. Entre les imatges, des-
taquen les captades al front d’Aragó, un retrat
d’Andreu Nin i una altra dels refugiats. Les
imatges formaven part d’una exposició que
actualment es pot veure a la universitat.

Borja Sitjà substituirà
Julio Manrique al Romea

Moviment de peces als teatres del
Grup Focus. Julio Manrique deixa-
rà la direcció del Teatre Romea al
desembre i el substituirà l’actual di-
rector de La Villarroel, Borja Sitjà.
Tania Brenlle ocuparà el seu lloc.

LAURA SERRA

BARCELONA. Era un rumor entre el
sector teatral, i ahir es va confirmar:
Julio Manrique no renovarà el seu
contracte al capdavant del Teatre
Romea. Aquest 31 de desembre
abandonarà el càrrec, tot i
que seguirà sent el res-
ponsable de la pro-
gramació fins a fi-
nal de temporada.
“Estic content.
He après coses i
el temps dirà si
la meva feina
deixa pòsit. Pe-
rò he sentit que
havia acabat una
etapa i havia de
dedicar espai men-
tal a fer d’actor i di-
rector”, va explicar
Manrique, a qui li ha tocat
programar el Romea en un “moment
difícil i fotut”, va dir. La primera
temporada va tenir èxits aclapara-
dors i inesperats com Incendis, men-
tre que la segona va ser més dura,
amb una important “crisi d’especta-
dors”. Malgrat això, el president del
Grup Focus, Daniel Martínez, li ha-
via demanat que allargués el con-
tracte firmat. Manrique no seguirà
com a director, però esperen tenir
prioritat quan presenti nous espec-
tacles i pretenen mantenir les con-

nexions que ha traçat, especialment
amb la companyia d’Oriol Broggi. A
més, encara actuarà en dues obres
(L’orfe del clan dels Zhao i Incendis)
i dirigirà una obra dins el Grec.

Canvi d’artistes per gestors
Per al relleu del vaixell insígna del
Grup Focus han escollit un nom as-
sociat a la casa, Borja Sitjà, que hau-
rà dirigit un any La Villarroel. I per
ocupar la seva vacant es promocio-
na una empleada de l’empresa des
de fa 20 anys, Tania Brenlle, fins ara

cap de programació dels tea-
tres i especialista en au-

toria catalana i llati-
noamericana i pro-

duccions de petit
format. Així, Fo-
cus abandona
l’aposta per di-
rectors artístics
–l’únic que que-
da, i de fet pror-

rogarà contrac-
te, és Josep Maria

Pou al Teatre Go-
ya– i aposta per pro-

gramadors amb llargues
trajectòries. Els directius

consideren que les línies de progra-
mació que han assignat a cada tea-
tre és el que els dóna personalitat i
que ja estan consolidades: “Sí que és
un canvi. No marcaran el seu estil
artístic, però les línies dels nostres
teatres no patiran. Els artistes ten-
deixen a centrar la mirada en ells i el
seu entorn. I en el moment que hi ha
una situació preocupant al sector,
és possible que com a empresa ne-
cessitem obrir possibilitats a més
gent”, deia ahir Martínez.e

Borja Sitjà dirigirà el Teatre Romea i seguirà al capdavant del projecte
del BIT. A sota, Tania Brenlle, directora de La Villarroel. PACO AMATE / FOCUS

Focus recorre a un nom de la casa, Tania
Brenlle, per a la direcció de La Villarroel

manent en la comunitat, en la socie-
tat”. Des de molt jove li van oferir
projectes: “És un camí que he anat
seguit paral·lelament i ara m’és im-
possible no tenir-lo. M’agrada la re-
lació amb la natura, amb l’arquitec-
tura, amb el món polític i el món pri-
vat, amb els quals has de dialogar per
fer un projecte. Formen un tot que
he desenvolupat i he fet créixer”,
conclou l’artista.e

urbà. “Cada escultura té una vida
pròpia. L’última que he fet, a Calga-
ry, és un cap de nena fet amb malla
transparent. La gent pot entrar-hi
i pots veure la geografia d’un cap des
de l’interior. Veus tota la ciutat des
de la pròpia cara de la persona”.

Sobre el pes de l’art públic en la
seva carrera, Plensa afirma que “ha
sigut un creixement natural i espon-
tani, potser per aquest interès per-

Espiritual
Busca crear
moments
de pau enmig
del brogit
de les ciutats
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