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reconeixements en l’àmbit cultural

el born centre cultural s’endú 
un premi ciutat de barcelona

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

P
el que significa i represen·
ta la renovació de l’espai 
que alberga el Born Centre 
Cultural, projecte coral co·

ordinat per l’arquitecte Enric Sòria, 
i especialment per la museografia 
creada pels estudis Varis Arquitectes 
i Boppa i per «l’encert» amb què l’em·
presa Vora ha reformat els carrers 
ara de vianants que l’envolten, 
aquest centre cultural rep el premi 
d’Arquitectura i Urbanisme Ciutat 
de Barcelona 2013. El setembre del 
2013 l’edificació va obrir les portes 
per mostrar les restes arqueològi·
ques de la ciutat arrasada el 1714, el 
símbol del procés sobiranista català. 
 L’Institut de Cultura concedeix 
20 guardons que s’entregaran l’11 
de febrer al Saló de Cent de l’ajunta·
ment coincidint amb la festa major 
d’hivern de Santa Eulàlia. 
 Jaume Ciurana, tinent d’alcalde 
de Cultura, va anunciar ahir el nom 
de les entitats i persones premiades 
per la seva entrega a la creació, a la 
recerca i a la producció de qualitat 
feta a Barcelona. Entre ells, l’actriu 
Clara Segura en la categoria de Tea·
tre; l’escriptor Jaume Cabré, en Pro·
jecció Internacional de Barcelona; 

Jaume Cabré rep 
per ‘Jo confesso’ el 
premi a la projecció 
internacional de BCN

L’actriu Clara 
Segura i el xef Albert 
Adrià, entre els 20 
guardonats

tat del seu espectacle A place to bury 
estrangers i la seva entrega al projec·
te Deltebre Dansa.
 El pallasso Leandre es corona 
amb el premi de Circ «pel seu ima·
ginari poètic i la seva capacitat per 
sorprendre». En Arts Visuals, el ju·
rat presidit per Vicenç Altaió con·
cedeix per decisió unànime el guar·
dó a Eulàlia Grau per la seva exposi·
ció Mai no he pintat àngels daurats. El 
jurat afegeix que també vol estimu·
lar la responsabilitat del Macba «per 
investigar, analitzar, difondre i pre·
sentar episodis de l’última moderni·
tat artística».
 Sense unanimitat dels seus res·
pectius jurats, la productora An·
dergraun Films aconsegueix el pre·
mi d’Audiovisuals per Història de la 
meva mort, del cineasta Albert Serra, 
i l’Associació de Sales de Concerts de 
Catalunya, el de Música per progra·
mar Curtcircuit, una iniciativa que 
combina artistes consagrats amb 
emergents. 

IDENTITAT / L’Esbart Ciutat Comtal es 
consagra en l’àrea de Cultura Popu·
lar i Tradicional per l’espectacle Eu-
làlia que, segons firma el jurat, «apor·
ta al poble de Barcelona un senti·
ment identitari del qual es pot sentir 
orgullós».
 Jordi Martín Lloret guanya el pre·
mi Traducció en Llengua Castellana 
per saber transmetre el món oníric i 
poètic de Boris Vian. El de Literatura 
en Llengua Catalana recau en Joan 
Carreras, autor de Cafè Barcelona. I el 
de Literatura en Llengua Castellana, 
en Álvaro Enrigue per la seva novel·
la Muerte súbita. 
 El premi Agustí Duran i San·
pere d’Història de Barcelona conso·
lida l’assaig La ciutat de les joguines. 
Barcelona 1840-1918, de Pere Cape·
llà, però destina una menció espe·
cial al llibre de l’exposició Indianes 
1736-1847. L’Institut Quatre Cantons 
rep el reconeixement d’Educació; el 
doctor William M. Keyes, el de Cièn·
cies de la Vida; Enric Iborra, el d’Hu·
manitats, i el grup Gaia de la Univer·
sitat de Barcelona, el de Ciències Ex·
perimentals. H

Curro Claret en Disseny; Pere Cape·
llà en Història; el cronista Javier Pé·
rez Andújar, en Mitjans de Comu·
nicació, i Albert Adrià en Gastrono·
mia «per la seva creativitat i el seu 
afany obsessiu per l’excel·lència» als 
fogons del Tickets.
 El jurat presidit per Salvador 
Sunyer atorga a Segura per majoria 
(no per unanimitat) el premi de les 
arts escèniques «per la seva versati·
litat, força i capacitat de connectar 
amb el públic en les seves interpre·
tacions en les obres Incendis, 28 i mig i 
La rosa tatuada». Roberto Oliván, pre·
miat en la categoria de Dansa, no va 
generar discrepàncies en la resolu·
ció del jurat, que reconeix la quali·

33 El jaciment arqueològic del Born Centre Cultural, abans de ser inaugurat el setembre del 2013.

ARXIU / FERRAN NADEU

FRANCESC CASALS

TAPA SOLIDÀRIA 
RECAPTA 19.000 € 
PER AL CASAL 
DELS INFANTS 
Barcelona q La tercera edició de 
Tapa Solidària, una iniciativa dels 
xefs Sergi Arola i Albert Adrià a 
benefici del Casal dels Infants, ha 
recaptat més de 19.000 euros al 
llarg dels últims tres mesos, en els 
quals 33.000 clients han degustat 
les tapes ofertes per 79 restaurants 
de Barcelona. La xifra recaptada 
suposa un 26% més que en l’edició 
anterior. A la foto, alguns dels xefs 
participants juntament amb  
representants del Casal dels 
Infants, l’alcalde Xavier Trias i la 
consellera Neus Munté, en l’acte  
de clausura de la iniciativa  
solidària, que es va celebrar ahir  
a l’Hotel Arts. 

J El premiat Born Centre Cultural 
obrirà gratuïtament l’accés al seu 
jaciment arqueològic i a les 
exposicions entre el 7 i el 9 
d’aquest mes.

J Si les previsions d’intenses 
pluges no es compleixen, aquest 
cap de setmana es programarà un 
recorregut per paisatges secrets 
de Ciutat Vella per contemplar 
instal·lacions lluminoses fetes 
per alumnes d’escoles 
d’arquitectura i disseny.

festa d’hivern SANTA EULÀLIA

J El correfoc de Santa Eulàlia 
infantil està previst per diumenge 
que ve a les 19.00 hores, i el 
d’adults, a les 20.15 h. Surt de la 
plaça de Sant Jaume i s’acaba a 
l’avinguda de la Catedral.

J La tradicional Passejada de les 
Laies es reserva per dimecres, dia 
12. Té com a punt de partida la 
plaça del Pi, a les 19.30 hores. A 
aquella hora començarà el gran 
ball de totes les gegantes de la 
ciutat. 


