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Cost of the War in Iraq
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$548,557,547,623
Per veure detalls, aquí...

Primers dies de vacances
Pel que fa a la cultura, són notícia el nomenament de Joan Francesc Marco com a

Quant a mi

Gerent del Gran Teatre del Liceu (bravo, bravíssimo!) i el de Vicenç Altaió com a

Nom:

Director de Centre d’Art de Santa Mònica (CASM), designació aquesta discutida

Josep Duran

per haver-se fet sense concurs públic. Més enllà del Codi de Bones Pràctiques que

Ubicació:

tan bona pràctica ha donat al MACBA -en el que es va nomenar per concurs
internacional qui ja se sabia que es nomenaria-, crec que Vicenç Altaió pot dotar
d’una personalitat pròpia i emergent un centre com és el CASM, que fins ara no ha
jugat cap paper important en la definició dels diversos actors i equipaments
artístics de la ciutat. Per tant, benvingut Vicenç Altaió!
Les caves de champany del domini Pommery a Reims es converteixen en
un museu subterrani. Joves creadors de la Unió Europea -dos per cada paísexposen la seva obra en un laberint de 18 km de túnels. D’Espanya, el salmantí,
Enrique Marty i la bilbaïna,
Abigail Lazkoz. A la segona
no la conec, però al primer
l’he pogut seguir gràcies al
savoir faire del galerista
Llucià Homs. Encara que en
Llucià sap que Marty no es

Badalona, Barcelona,
Catalunya, Spain
Actualment Regidor d'Educació i de
Serveis de Ciutat i del Districte núm. 8 de
l'Ajuntament de Badalona. Ha estat
Regidor de Cultura i del Districte núm. 1
durant el mandat 2003-2007. Amb
anterioritat havia estat President de
l'associació "Amics de la Música de
Badalona" i membre fundador de la
plataforma "BadalonaxBòsnia".Milita en
el PSC des de l'any 1982 (així com a la JSC
fins al 1990). Llicenciat en Dret, la seva
antiga especialitat era el Dret Urbanístic.
Visualitzar el meu perfil complet

del meu gust precisament i
que l’inscric dintre del que
jo anomeno “la inquietante
belleza de lo feo y
grotesco”.

Darreres entrades
En bones mans!

El comissari general de la

Waiting for Waits? Finally he comes!

mostra, Fabrice Bousteau,

Temps de congressos

pronuncia unes opinions per a mi molt destacades:

El piano enfonsat de Portabella (II)

“No es extraño que Europa siga siendo una abstracción, un proyecto en el mejor de

Dos cabalgan juntos

los casos, para algunos una moneda común, para ninguno una cultura común”.

Do de llengües

“La comunidad europea, al dedicar un montante ridículo de su presupuesto a la
creación cultural, es corresponsable de la situación”.

Catalunya, solidaridad y financiación
Catalunya, solidaritat i finançament
Primicía: Uclés a Berlín

També ha tancat el Grec, batejada l’edició d’enguany per alguns com "del risc”.
Un inici controvertit amb “Història d’un soldat”, i espectacles destacats com

PROU!
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