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Qui és l’únicamonja
que pot participar en
la votació dels Oscars?

EL REPTE

.

Dolores Hart

La femoumuntanyes, però
també canvia rumbs. Si
no, que l’hi diguin a Dolo
res Hart, la primera dona

quevaferunpetóaElvisPresleyala
pantalla gran.La sevacarreraaHo
llywood va ser de lesmés promete
dores a finals dels cinquanta i prin
cipis dels seixanta. Tot i això, d’un
dia per l’altre, va sorprendre el pú
blic anunciant que ho deixava tot
perconvertirseenreligiosa.
A lamecadel cinemano se la van

creure.O,mésaviat,nose lavanvo
ler creure. El llavors poderós pro
ductorHallWallisesvaenfurismar
quanDoloresHart esvanegar a fir

mar un contracte milionari amb la
Metro Goldwyn Mayer. “Firma o
t’asseguro que no treballararàsmai
méscomaactriu”, livaarribaradir.
Quanvaprendre ladecisió, jaha

viaprotagonitzatdeupel∙lícules,un
gran èxit aBroadwayque la vapor
tar a guanyar el Theatre World
Award i li va valer una nominació
alspremisTonyis’acabavadecom
prometre ambelmultimilionari ar
quitecte Don Robinson, que, per
cert, no es va recuperar mai de les
carbasses. “DéuésmésgranqueEl
vis i Hollywood”, va sentenciar.
Malgrat tot, encara continua com a
membre de l’Acadèmia deCinema,

i participaen lavotaciódelsOscars.
Hart sempre ha estat vinculada

d’unamanera o altra al setè art. Els
seus pares eren els actors Bert i
Harriet Hicks. La van tenir als 18
anysiesvandivorciar.Se’nvaanara
viure amb la seva mare a Beverly
Hills, per laqual cosa l’ambientveï
nal, amésdel familiar, la vaportara
provar sort almóndelsartistes.
Durant l’etapauniversitària esva

animar a participar en un càsting
pera lapel∙lículaLovingyou.Lavan
agafar de seguida, i no només va
compartir pantalla amb Elvis Pres
ley, sinó que va poder besar el roc
kerambunpetóquevaserrecordat
comelmésllargdelahistòriadelci
nema.Quinzesegonsdepassióque,
de fet, vanserhoresderodatgeper
quèquedésperfecte. L’escena es va
repetir una vegada i una altra per
què tots dos es posaven vermells,
per a desesperació del director. Es
vaarribaradir fins i totquehofeien
expressament per repetirho i que
Elvis la va convidar a sortir, però

ella s’hi va negar, al∙legant que no
compartia la feina amb la vida pri
vada. Poc després, van tornar a co
incidir al filmKingCreole.
Després de l’èxit amb el rei del

rock, va canviar de registre i es va
posara lapelldesantaClarad’Assís
a la cintaFrancesc d’Assís en un ro
datge que la va portar a Roma. Allà
se li va concedir una audiència amb
el papa Joan XXIII. Els anys se
güents, va continuar treballant en
diferents pel∙lícules fins al 1963,
quanvaacabar la sevacarrera, iCo
me fly withme va ser la seva última
aparicióa lapantallagran.
El 2012 els flaixos la van tornar a

il∙luminar quan va acceptar assistir
a la cerimònia dels Oscars per a la
presentaciód’undocumental sobre
la història de la seva vocació. “No
vaigdeixarHollywoodperquèpen
sés que fos un lloc de pecat; només
vaig descobrir que tenia una altra
vocació”, va dir als periodistes a la
catifavermella.

LARA GÓMEZ RUIZ

I DEMÀ...
Quina persona no humana
va captivar Picasso i Miró
amb les seves pintures?

Barcelona tindràun ‘hub’per impulsar
l’art a travésde la tecnologia
L’Artech s’instal∙larà al palau d’Alfons XIII quan l’espai estigui restaurat

DAVID RUIZ MARULL
Barcelona

Untotaldenou institucions–amb
el suportde laGeneralitat, l’Ajun
tament de Barcelona i la Cambra
de Comerç– han firmat un acord
sense precedents per desenvolu
par l’art i la cultura a través de la
tecnologia i la ciència. “Lacultura
és tradició, però també futur”, va
destacar en roda de premsa la
consellera Àngels Ponsa.
L’objectiu de l’Artech Hub és

articular una xarxa que permeti
impulsar programes d’investiga
ció, formació, difusió, transferèn
cia i producció. “Barcelona va
participar en la revolució comer
cial dels segles XII i XIII i en la
revolució industrial del segle
XIX. Ara ens toca tornarho a fer
perquè estem a les portes d’un

nou món, i ens hem de dotar de
projecció internacional”, va afir
mar Josep Anton Planell, rector
de la Universitat Oberta de Cata
lunya (UOC).
Aquest Barcelona Hub d’Art,

Ciència i Tecnologia ocuparà
parcialment les instal∙lacions del
palau d’Alfons XIII quan estigui
restaurat. L’edifici, de 7.200 me
tres quadrats, construït entre el
1918 i el 1923, és obra de l’ar
quitecte Josep Puig i Cadafalch.
Situat al complex de les fonts
deMontjuïc, es va utilitzar a l’Ex
posició Universal del 1929 per
acollir els països que no tenien
estand.
“Des d’aquesta ubicació es po

dran crear sinergies amb el con
junt d’equipaments de la zona”
com el MNAC, la Fundació Miró
o el Mercat de les Flors, va apun

tar Constantí Serrallonga, direc
tor de la Fira de Barcelona. La
principalmissió del hub (connec
tor) serà explorar i desenvolupar
les interseccions entre art, cièn
cia i tecnologia per enfortir
la transformació digital de la so
cietat.
El tinent d’alcalde de Cultura i

Innovació, Joan Subirats, va vo
ler assenyalar que, malgrat que
les ciutats s’hanconvertit “en fac
tor d’inseguretat en plena pandè
mia”, Barcelona també és el re
flex d’un sistema de municipis,
“un contínuum urbà de l’àreame
tropolitana”, que és una caracte
rística que la diferencia de les al
tres gransmetròpolis mundials.
“Articular la concentració de

talent ha permès a Barcelona
continuar sent líder al terreny
de les universitats i la investiga

ció. Aquest és l’únic sector que ha
evitat el gran aspirador en què
s’ha convertit Madrid”, va afegir
Subirats.
El projecte vol interconnectar i

incentivar la col∙laboració entre
sectors i institucions per aprofi
tar el treball conjunt als àmbitsde
l’art, el disseny, la ciència i la tec
nologia. L’Artech Hub ha de fo
mentar sinergies entre centres
d’investigació, universitats, es
pais expositius o centres de pro
ducció artística o d’innovació.
“Estem contents que [un pro

jecte així] aparegui en aquest
moment, perquè és necessari”, va
reconèixer el secretari d’Univer
sitats i Recerca, Francesc Xavier
Grau. “És el moment oportú. Ca
talunya té molt patrimoni, però
això no és garantia de desenvo
lupament futur. Necessitem es
tudis universitaris artístics supe
riors, una universitat de les arts”,
va assenyalar.
L’Artech Hub està integrat per

la Universitat Oberta de Catalu
nya, la Universitat Politècnica de
Catalunya, la Fira de Barcelona,
l’Institut de Ciències Fotòniques,
el Barcelona Supercomputing
Center, la Barcelona Tech City,
Hangar, la New Art Foundation i
el Barcelona Institute of Science
and Technology.
Promoure les residències d’ar

tistes en grans infraestructures
científiques, socials i educatives
i facilitar la producció cultural i la
participació ciutadana són els
pròxims passos a fer. “Cal hi
bridar els àmbits virtuals i pre
sencials prioritzant els contin
guts per davant dels continents”,
va explicar Àngels Ponsa.
Les diferents institucions que

participenen la iniciativaultimen
el pla d’acció –que podria estar
acabat a la primavera– i, tot i que
encara no estan definits quins se
ran els primers projectes que for
maran part de l’Artech Hub, sí
que es preveu un gran impuls
amb la Biennal de la Ciència, que
se celebrarà a la capital catalana
el pròxim 20 de juny.c

UOC

Els impulsors de l’ArtechHub, amb la consellera Àngels Ponsa i el tinent d’alcalde Joan Subirats

Combustió
espontània

Mujeres
Llocidata:EspaiZow1e
(19/XII/2020)

RAMON SÚRIO

El trio Mujeres va oferir un es
pectaclepeculiar, entrevermut i
pícnic, que va alternar fases
acústiques i elèctriques, amb ta
pes i tocadiscos portàtils incor
porats. Un format inèdit en què
els fanspodiendemanar lescan
çons anotades en un programa
de mà. A més, es van prestar al
diàleg, i vanexplicar anècdotes i
interioritats de la banda. Esta
ven tan a gust que van tocarmés
delprevist, gairebédueshores.
La primera petició va serDije

fácil, rescatada del seu quart àl
bum, Un sentimiento importan
te, el primer tot en castellà i re
solt amb una guitarra acústica i
una altra d’espanyola. Aviat van
deixar clar que les harmonies a
dues i tres veus són de les seves
millorsvirtuts.Perlasevabanda,
lanovaTúyyo, ambbaixelèctric
i bateria, va servir permostrar la
vena powerpop, i Cae la noche,
la seva facetamésexultant.
Ja amb guitarra elèctrica, la

balada Galgo Diamante va de
mostrar que el pop duduà els va
lamardebé.Elcostatpopvabri
llar amb Aquellos ojos, la seva
cançóambmésaudicions aSpo
tify. Un altre èxit, Romance ro
mántico, barreja ràbia juvenil i
candor. Hi va haver el moment
teclats i caixa de ritmes a la ver
sió de Te amo, del grup suís
Grauzone, una boutade als antí
podes del punkpop de Siento
muerte, el tema titular del nou
disc,queelsvasituaralasevazo
na de confort garage. Alternant
rampells i carícies, com ladeBe
sos, es van plantar en una recta
final en què va destacar l’himne
Un sentimiento importante, que
hauria pogut ser un gran tanca
ment. Però tenien ganes de to
car, i va sonar Todo bien i van
provocar una combustió espon
tània ambNo volveré, homenat
gealgrupKokoshca.c

CRÍT ICA DE POP/ROCK


