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La pel·lícula de Nacho Garcia
Velilla Perdiendo el norte ha
estat la pel·lícula més vista a
l’Estat espanyol durant els dos
darrers caps de setmana, i ja
ha acumulat tres milions d’eu-
ros de taquilla i uns 460.000
espectadors. Protagonitzada
per Yon González, Julián Ló-
pez i Blanca Suárez, aquesta
comèdia d’emigrants espa-
nyols a Berlín s’ha convertit en
16 dies en el film estatal més
vist el 2015. ■ REDACCIÓ

La pel·lícula de Bertrand Bone-
llo Saint Laurent, que va com-
petir a Canes l’any passat,
obrirà la 5a edició del D’A, el
Festival de Cinema d’Autor de
Barcelona, que se celebrarà
entre el 24 d’abril i el 3 de
maig. Ahir es van avançar al-
guns dels noms de la progra-
mació, que inclourà el film pòs-
tum d’Alain Resnais i els dar-
rers treballs de Mathieu Amal-
ric, Bruno Dumont, Pascale
Ferran, Guy Maddin i Nobuhiro
Yamashita. ■ REDACCIÓ

Luis Goytisolo ven
el seu arxiu
personal a la BNE

‘Perdiendo el
norte’, la més
vista a l’Estat
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Films de Bonello,
Resnais i Amalric
en el Festival D’A

L’escriptor Luis Goytisolo,
Premio Nacional de les Le-
tras Españolas del 2013, ha
venut una part del seu arxiu
personal a la Biblioteca Na-
cional de España (BNE) i ha
fet donació també d’una al-
tra part de la seva documen-
tació. En total, el llegat que
guardarà la BNE consta de 57
caixes, amb documents repre-
sentatius de la seva trajectò-
ria com a novel·lista, assagista
i articulista. ■ REDACCIÓ

Els museus de la Funda-
ció Gala-Salvador Dalí van
rebre l’any passat
1.535.070 visitants, una
xifra que, tot i ser la sego-
na més alta de la seva his-
tòria, suposa una lleugera

reducció, del 2,88%, res-
pecte al 2013, per la dava-
llada del mercat rus –un
22% menys de visitants
d’aquell país–, compensa-
da en part gràcies a l’in-
crement dels mercats ita-
lià i francès. De fet, els
francesos, amb un 31%,
representen el públic ma-
joritari, seguits dels cata-
lans (16%), espanyols
(12%), alemanys (8%),
anglesos (7%) i russos
(5%). Ahir es va presentar

la memòria anual de la
fundació corresponent al
2014, després que fos
aprovada pels membres
del seu patronat.

Pel que fa al balanç eco-
nòmic, tot i que els ingres-
sos de la fundació van créi-
xer un 3%, fins als 15,1 mi-
lions d’euros, finalment
l’excedent econòmic s’ha
situat en un 3,8%, un
12,7% menys que al 2013,
per l’increment de l’activi-
tat jurídica per defensar

l’herència artística del
pintor –més de mig milió
d’euros en judicis– i per les
despeses fetes en la cele-
bració del 40è aniversari
del Teatre-Museu Dalí de
Figueres. Les millores de
les condicions de conser-
vació, exposició i adminis-
tració del patrimoni cultu-
ral portades a terme han
comportat inversions per
un valor de 1,9 milions. En
total, les inversions han si-
gut de 9,5 milions. ■
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La davallada del
mercat rus fa caure
un 2,88% el nombre
de visitants

Els museus Dalí noten la crisi a Rússia

La celebració dels 40 anys del Teatre Museu ■ LLUÍS SERRAT

L’advocat Ventura Garcés
(1930-2008), fill del poeta
Tomàs Garcés i germà
gran de l’arquitecte Jordi
Garcés, va triomfar en el
món de les inversions es-
trangeres a l’Estat espa-
nyol. El seu bufet barcelo-
ní va anar creixent amb
els anys fins a convertir-se
en un dels més prestigio-
sos del seu sector. Poc a
poc els despatxos van anar
omplint-se de bones obres
d’art que ell adquiria en ga-
leries locals i internacio-
nals, fins que li va faltar es-

pai i en un espai annex va
anar penjant, amb criteri
museològic, la seva col·lec-
ció d’art, que a finals de la
seva vida havia arribat al
mig miler de peces.

Aquest és un fons d’art,
que només han vist clients
i amics del col·leccionista,
i que ara, gràcies al cicle
L’art de col·leccionar de la
Fundació Vila Casas, surt
a la llum, encara que amb
només una exposició de
nou obres a Can Framis de
Barcelona. Amb aquest
tast, però, es pot compro-
var el bon gust de Ventura
Garcés a l’hora de com-
prar art. Daniel Giralt-Mi-

racle, comissari del cicle,
està convençut que la col-
lecció de Ventura Garcés
és “un dels millors fons
privats d’art contempora-
ni de tot l’Estat espanyol, a
un nivell semblant a les
col·leccions de Rafael Tous
i Josep Suñol”.

Des dels anys 60 Gar-
cés, –“tot un senyor de
Barcelona, que vivia molt
l’art”– es passejava cada
dissabte per les galeries
del carrer de Consell de
Cent de Barcelona i era un
bon client de la René Me-
tras, la Carles Taché o la
Joan Prats. També com-
prava a Madrid i en els

seus viatges a l’estranger.
Va començar per Joan
Ponç (amb un dotzena
d’obres d’aquest artista) i
la resta d’artistes de Dau al
Set per incorporar des-
prés obres de creadors
com ara Kiefer, Hernàn-
dez Pijuan, Millares, Kou-
nellis o Guinovart. I no
s’estava per poca cosa. Li
agradaven els grans for-
mats, tal i com es pot veu-
re en les obres exposades a
Can Framis de Tàpies, Ju-
lian Schnabel, Guinovart,
Susy Gómez o l’espectacu-
lar obra, Andantino, for-
mada per vuit teles de Mi-
guel Ángel Campano. No

hi falten, però, dues peti-
tes i exquisides escultures
d’Antoni Llena.

La mostra es veurà fins
a mitjans de juliol i després
hi ha previstes mostres de-
dicades a les col·leccions
d’Ernesto Ventós i Pere
Portabella.

Manolo Ballesteros
Just al costat de la mostra
de Ventura Garcés, a Can
Framis també està oberta
la mostra de pintures del
2014 de Manolo Balleste-
ros, un conjunt d’abstrac-
cions geomètriques de co-
lors predominantment
càlids. ■

Can Framis treu a la llum un tast de la gran col·lecció artística de
mig miler d’obres que va formar l’advocat Ventura Garcés

Vivència de l’art
Montse Frisach
BARCELONA

’Andantino’, de Miguel Ángel Campano, és una obra conmada per vuit teles de la col·lecció de Ventura Garcés, que s’exposa a Can Framis ■ ALBERT SALAMÉ
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