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L’agenda

El mes de març, La Rambla es con-
vertirà en el centre d’ebullició cul-
tural que va ser des de finals de la
dècada dels seixanta fins a mitjans
dels anys vuitanta. I és que els ram-
bleros, l’essència d’aquest passeig,
reivindicaran la llibertat, el canvi
social i la revolució característics
d’aquella època amb diversos actes.
Per començar, a la rambla de Santa
Mònica, la més propera a l’estàtua
de Colom, s’instal·larà una gran
carpa amb capacitat per a 400 per-
sones per veure desfilar de nou
grans noms que han contribuït a
crear una part del caràcter i la crea-
tivitat de Barcelona, com ara els
Germans Poltrona, Oriol Tramvia,
Pau Riba, Ángel Pavlosvsky, Jaume
Sisa o Pep Bou.

La carpa, que estarà oberta cada
dia de 10.00 a 24.00 hores (l’entra-
da és gratuïta) serà el centre
neuràlgic del programa d’activitats
Rambleros, que aplega exposi-
cions, debats i taules rodones, així

com activitats infantils, musicals i
literàries. En paraules del progra-
mador del projecte, Joan Estrada,
la de Rambleros no és una opera-
ció nostàlgica, sinó la reivindicació
de l’esperit obert de Barcelona. És
a dir, l’objectiu és posar en valor
aquella època i la singular avingu-
da barcelonina.

Perquè, sí, les Rambles són la
història de Barcelona, el seu nervi.
Els barcelonins se les estimen i re-
cuperar el seu passat tot recordant
el seu esplendor, que continua viu
i sempre en serà, és una iniciativa
que retornarà la importància
d’aquest espai emblemàtic per a la
vida dels ciutadans que s’omplirà

de música i espectacle.
Música, màgia, espectacles de

ball, de pallassos o de titelles tin-
dran lloc a la carpa, que comparti-
ran artistes que van fer història
amb joves valors emergents. L’es-
pectacle central és Rebels amb
causa, dirigit per Joan Ollé amb
textos de Nazario, Javier Cercas o

Joan Barril i interpretat per
Montserrat Carulla, Ivan Benet,
Victòria Pagès i Ángel Pavlovski,
entre d’altres.

Alguns recrearan el que feien en
aquells temps, com Manel Barceló
amb Quatre i repicó, la renovada
peixatera de Xus Estruch o la tren-
cadora Legionaria, de Fernando
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M Murals a la Miró
Fundació Joan Miró. Parc de Montjuïc,
s/n. Fins al 6 de juny.

L’exposició Murals:
pràctiques murals
contemporànies ofereix
una panoràmica del
renaixement de les
práctiques murals en els
nostres dies i de la gran
diversitat que trobem en
aquest camp artístic. Les
sales temporals de la
Fundació Miró seran el
punt de trobada i de
creació d’un grup de
muralistes contemporanis
vinguts d’arreu del món.

MGlobal Sports Forum
Palau de Congressos de Catalunya
Av Diagonal, 661. Del 8 al 10 de
març.
Com influeix l’esport en la
societat? És un motor
econòmic o polític?
Aquestes són algunes de
les reflexions que farà la
capital catalana entre el 8
i el 10 de març, en la
segona edició del Global
Sports Forum, una
plataforma de debat que
convertirà Barcelona en la
capital de l’esport, amb
prop de seixanta
especialistes del món de
l’esport de més de quinze
països que compartiran
les seves experiències per
extreure conclusions.

M Atòpia, al CCCB
CCCB. C/Montalegre, 5. Fins al 24 de
maig.

L’atòpia és el sentiment de
malestar de l’individu
enfront de la ciutat del
present, la qual no
representa el paradís
somiat o promès que ens
ofereix la utopia.
L’exposició tracta d’això, de
la incomoditat entre la
ciutat que sí que existeix i
l’individu.

M Cerdà i Barcelona
Museu d’Història de la Ciutat. Fins al
26 de setembre.

El Museu d’Història de
Barcelona acull la mostra
Cerdà i Barcelona. La
primera metròpoli 1853-
1897, que intenta mostrar
el complex tramat
subjacent a la ideació de
l’Eixample per Cerdà,
l’energia d’una societat
urbana sacsejada per la
revolució industrial i
emmotllada pel règim
liberal.
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Les Rambles es retroben
amb el seu mític passat
Festa. Durant tot aquest mes, les Rambles tornaran al passat per
retrobar-se amb allò que varen ser entre les dècades dels 60 i els
80, un centre d’ebullició cultural que continua avui més viu que mai

En 28 dies hi haurà 75 actuacions, a més de
taules rodones, exposicions i espectacles
com ‘Rebels amb causa’, de Joan Ollé

QUIQUE GARCÍA

Quiñones. També hi haurà una nit
dedicada al Gato Pérez i es progra-
maran sessions de cinema, entre
les quals destaca el film Noches de
vino tinto, de José María Nunes.

El moviment punk, nascut als
anys setanta, estarà representat
per La Banda Trapera de Morfi
Grei, que no actua a la ciutat des
del 1979. Les entrades dels espec-
tacles es podran adquirir a partir
de dilluns, 15 de febrer, al telèfon
902 122 123.

A banda dels espectacles, també
hi tindran lloc diverses taules rodo-
nes, entre les quals en destaca una
sobre Christa Leem, una de les
strippers de la Barcelona més ca-
nalla. Tindrà lloc a la comissaria
de Mossos d’Esquadra de Nou de
la Rambla. Però hi haurà més co-
ses. Una, per cert, en què es par-
larà de pau des de l’espai on se ce-
lebraven els consells de guerra, a
l’edifici del Govern Militar.

També hi haurà espai per a les
exposicions. En aquella època, la
gauche divine i els rambleros van
acabar coincidint a l’entorn de les
icones rambleres, cosa que va que-
dar ben fixada pels objectius d’al-
guns dels millors fotògrafs de la
ciutat. La carpa presentarà mos-
tres sobre Cartellisme i pancartis-
me, els diaris i les revistes de l’èpo-
ca i els locals mítics de la Rambla
(la Cúpula Venus o Zeleste), i a la
Virreina es podran veure les foto-
grafies de la Guia secreta de la
Rambla o Barcelona en blanc i ne-
gre, on destaca un apartat dedicat
a Ocaña. En definitiva, 28 dies per
gaudir del passat al present (més
informació a www.bcn.cat).

La carpa de ‘Rambleros’,
la setmana passada,
abans de la inauguració.
Amb bufanda, el seu pro-
gramador, Joan Estrada.


