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Cultura i Espectacles
Les efemèrides culturals del 2014

L’any ve carregat
d’efemèrides, com el
centenari de la Biblioteca
de Catalunya i els vint de
l’incendi del Liceu

Any nou, vida nova. I nova
memòria. Personatges, es-
deveniments, equipa-
ments... Un dels aniversa-
ris que tenim més a prop
són els vint anys de l’in-
cendi del Gran Teatre del
Liceu. Va ser el 31 de gener
de 1994, quan les colum-
nes de fum que apuntaven
al cel a la Rambla, al cor de
la ciutat de Barcelona, van
deixar tothom esglaiat. La
sala i l’escenari van quedar
totalment destruïts pel
foc. El 7 d’octubre de 2014
farà quinze anys de la re-
obertura. Van fer falta
cinc anys per recuperar
aquest equipament em-
blemàtic del país. El sinis-
tre va causar un gran im-
pacte emocional en la so-
cietat catalana i va portar
a un replantejament de
l’existència del teatre. Per
tal de poder reconstruir,
millorar i ampliar aquest
edifici, es va fer necessari
un nou enfocament jurídic
per orientar-lo cap a la ti-
tularitat pública. En
l’apartat de rehabilita-
cions i reobertures, cal fer
esment també del Museu
Nacional d’Art de Catalu-
nya. A finals de 2014 es
complirà una dècada de
l’acabament de les obres
de condicionament del Pa-
lau Nacional, on es van
traslladar i instal·lar les di-
ferents col·leccions. El 16
de desembre va fer-se la in-
auguració oficial. L’any
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2000 s’havia iniciat la se-
gona i última fase de les
obres de consolidació del
Palau Nacional com a seu
del MNAC. Tot estava
orientat a la instal·lació
definitiva de les col·lec-
cions, que va ser el 2004.

Si continuem en la línia
dels espais físics i la cultu-
ra, una altra cita impor-
tant d’aquest 2014 és el 28
de maig, en què fa cent
anys de l’obertura al públic
de la Biblioteca de Catalu-
nya. L’any 1907 es va fun-
dar la Biblioteca de Catalu-
nya com a Biblioteca de
l’Institut d’Estudis Cata-
lans, ubicada al Palau de la
Generalitat. Per aquest
motiu, el 2007 es van fer
diversos actes commemo-
ratius. Cal dir, però, que el
mes de maig 1914 va ser
quan la Mancomunitat de
Catalunya va atorgar a la
Biblioteca de l’Institut
d’Estudis Catalans el ca-
ràcter de servei cultural
públic. La biblioteca de
tots. Des del 1939, fa 75
anys, està situada a l’antic
Hospital de la Santa Creu
de Barcelona, un dels con-
junts del gòtic civil més im-
portants de Catalunya.

Noms i cognoms
El calendari porta al re-
cord del naixement i de la
mort. Farà cent anys del
naixement de diferents
personatges il·lustres. El
2014 és l’Any Joan Vinyo-
li, ja que es compleixen, el
3 de juliol, els cent anys del
naixement d’aquest poeta

de referència. Fa un parell
de mesos, es va presentar,
a Santa Coloma de Far-
ners, la Càtedra Joan Vi-
nyoli de Poesia Contempo-
rània, de la UdG. A part
d’anunciar que al 2014 es
posarà especial accent en
la seva figura, es va parlar
de la tasca que s’està fent
per a la digitalització del
fons documental de l’au-

tor de Domini Màgic, Vent
d’Aram i Passeig d’Ani-
versari, entre d’altres
obres. Un altre centenari
de naixement és el d’Ale-
xandre Cirici i Pellicer
(1914-1983): estudiós i
crític de l’art, docent, dis-
senyador gràfic, publicista
i polític. I també en fa cent
del ninotaire Joaquim
Muntañola, que va morir

el 2012. L’erudit i roma-
nista especialitzat en lite-
ratura catalana medieval,
trobadoresca i del segle
d’or espanyol Martí de Ri-
quer, també nascut el
1914, ens va deixar fa poc,
aquest estiu passat. El
conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, va anunciar
que aquest 2014 es farien
diversos actes de reconei-

El Liceu, en
primer terme. A
la dreta, a dalt,
la Biblioteca de
Catalunya. A
sota, el MNAC. I
Vinyoli i
Dalí ■ ARXIU

El 2014 és l’Any
Joan Vinyoli, ja
que es
compleixen els
cent anys del
naixement
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perduren com a terreny pràcticament inexplorat per a
les discogràfiques catalanes. Què us sembla, per tant,
si ens afanyem i, per a aquest 2014, presentem noves
entregues –carregades d’extres, si és possible– de, per
exemple, el disc del duet entre Quico Pi de la Serra i
Maria del Mar Bonet (35 anys), el debut de Sopa de Ca-
bra (25 anys) i L’hora del pati d’Adrià Puntí (15 anys)?

Volem reedicions de
discos catalans

L’APUNT

Guillem Vidal

No és cap secret que una de les fonts d’ingressos més
fiables de la indústria discogràfica internacional són les
reedicions de grans clàssics del rock. Un aniversari
sempre és una bona excusa per tornar a embolcallar
Tommy o London Calling, afegir-hi unes quantes alter-
nate takes i insuflar-hi nova vida comercial. Aquestes
habitualment acurades reedicions, en canvi, encara

xement. Per exemple: els
dies 9, 10 i 11 de maig, el
TNC ha programat una
lectura dramàtica d’El
triomf de la fonètica, una
de les dues comèdies que
Martí de Riquer va escriu-
re poc abans de l’inici de la
Guerra Civil.

La llista dels cent anys
de naixement també in-
clou altres noms, com els

de Julio Cortázar, Margue-
rite Duras, Adolfo Bioy Ca-
sares... Una altra llista és
la d’aquells que el 2014
portarà a recordar l’ani-
versari de la mort. Fa cent
anys de la mort de l’escrip-
tor occità Frederic Mis-
tral. I molt més a prop en el
temps i en el context com-
partit hi ha els noms de Pe-
re Calders –mort fa vint

anys–; el pintor Salvador
Dalí –en fa vint-i-cinc–; Lo-
la Anglada –trenta–; Car-
les Rahola –setanta-
cinc–... I molt més a prop
encara tenim la desapari-
ció de l’actor Pepe Rubia-
nes i l’escriptor Baltasar
Porcel, fa cinc anys. I la del
cantant de Sau, Carles Sa-
bater, fa quinze.

En el món de la comuni-

cació hi ha també fets per
recordar, el 2014. En el cas
d’aquesta casa, al novem-
bre farà cinc anys que El
Punt i l’Avui van iniciar un
camí comú. Dins del seu
projecte, aquest setembre
farà un quart de segle de la
sortida al carrer del suple-
ment Cultura, amb l’Avui.
El mes de setembre se ce-
lebraran també els cin-

quanta anys de l’aparició
del primer número del
diari Tele/eXpres. Un se-
tembre de fa cinquanta
anys la revista argentina
Primera Plana publicava
la primera tira de Mafal-
da, del dibuixant Quino. I
un setembre de fa vint-
i-cinc, començaven les
emissions regulars del
Canal 33. ■

El món gira vertiginosament.
Impossible l’exhaustivitat. De
la Catalunya cultural de fa
trenta anys cal rescatar el de-
but barceloní de la Fura dels
Baus, amb l’espectacle Ac-
cions. Ells situen la constitu-
ció del grup cap al 1979, fa
trenta-cinc anys. I ells matei-
xos expliquen prou bé què és
això del llenguatge furer, i què
podia representar, fa trenta
anys enrere, en el context de
les arts escèniques: “Es ca-
racteritza per la utilització
d’espais no convencionals,
música, moviment, aplicació
de materials orgànics i indus-
trials, incorporació de les no-
ves tecnologies i la interacció
amb el públic durant l’espec-
tacle.” I segueixen dient:
“L’escola de la Fura va ser el
carrer i la intuïció, combina-
des amb l’enorme contami-
nació de tot allò que li estava
succeint a la nostra genera-
ció.” La performance Accions
va tenir Marcel·lí Antúnez
–cofundador del grup– com
a actor, músic i coordinador
de la peça. Fa trenta anys,
mentre la Fura entrava a la
història de l’escena fent cap-
girar la ment de l’espectador,
el món acomiadava dos per-
sonatges que també van ex-
plorar altres llenguatges:
Truman Capote i François
Truffaut.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Trenta anys del
debut barceloní
de la Fura

L’erudit Martí de
Riquer, nascut
l’any 1914, ens va
deixar fa poc,
aquest estiu
passat
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