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El nou Born Centre Cultu-
ral, l’actriu Clara Segura i
l’escriptor Jaume Cabré
són alguns dels guanya-
dors destacats dels premis
Ciutat de Barcelona 2013.
De Clara Segura en desta-
quen “la seva força escèni-
ca i la capacitat de connec-
tar amb el públic en les se-
ves interpretacions a In-
cendis, 28 i mig i La Rosa
Tatuada”. Jaume Cabré,
d’altra banda, ha estat
guardonat amb el premi a
la projecció internacional
de la ciutat de Barcelona

per l’impacte internacio-
nal de la novel·la Jo confes-
so, traduïda al francès, al
neerlandès i al polonès,
edicions amb les quals ha
obtingut un gran èxit de
vendes. El Born Centre
Cultural, finalment, ha re-
but la distinció en la cate-
goria d’arquitectura i ur-
banisme “pel que significa
la recuperació d’aquest es-
pai per la renovació d’una
àrea urbana i, especial-
ment, l’encert de l’espai
públic que el travessa i
l’envolta”. Els premis es
lliuraran el proper 11 de
febrer al Saló de Cent de
l’Ajuntament.

Entre els altres premis
anunciats ahir hi ha els de
Joan Carreras en l’àmbit
de literatura catalana (pel
llibre Cafè Barcelona),

Andergraun Films (per la
cinta Història de la meva
mort, d’Albert Serra), el
pallasso rodamón Lean-
dre (per “l’imaginari poè-
tic i la capacitat de sorpre-
sa desplegats a Rien à Di-
re”), Eulàlia Grau (per
l’exposició Mai no he pin-
tat àngels daurats), l’As-
sociació de Sales de Con-
certs de Catalunya (per la
programació del Curtcir-
cuit) i el ballarí Roberto
Oliván (per l’espectacle A
place to bury strangers).

El llistat de premis in-
clou també l’Esbart Ciutat
Comtal (Cultura popular i
tradicional), Álvaro Enri-
gue (Literatura en llengua
castellana), Pere Capellà
Simó (Història), Curro
Claret (Disseny) i Albert
Adrià (Gastronomia). ■
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El Born Centre Cultural té premi

El Born Centre Cultural, en una jornada de portes obertes ■ ALBERT SALAMÉ

Quan tot semblava dat i
beneït, una bona estrella
va salvar a Miró. Christie’s
va cancel·lar ahir a l’últim
moment la polèmica sub-
hasta que tenia previst ce-
lebrar a la seva seu londi-
nenca d’un impressionant
conjunt de 85 obres del ge-
ni català propietat del go-
vern de Portugal.

Va ser un dia estrany.
Res va impedir la subhasta
fins a primera hora de la
tarda. Ni les campanyes de
recollides de firmes impul-
sades per entitats cultu-
rals del país lusità ni la de-
núncia de cinc diputats so-
cialistes de l’oposició per
anul·lar d’urgència la sal-
vatge subhasta. És més: el
Tribunal Administratiu de
Lisboa va sentenciar ahir
mateix, al final del matí,
que, tot i l’enrenou, la sub-
hasta es podia dur a terme
sense cap pega legal. Sí?
Doncs a Christie’s no ho
van veure massa clar. I van
fer marxa enrere. En un
comunicat, ho van argu-
mentar així: “Les incerte-

ses creades per la disputa
en curs impedeixen ven-
dre les obres amb segure-
tat. Tenim la responsabili-
tat amb els nostres clients
d’assegurar-nos que la
propietat de les obres se’ls
pot transferir sense pro-
blemes.”

Caldrà veure ara com
es recondueix tot plegat,
però el cert és que, de mo-

ment, els portuguesos
respiren més tranquils.
De la nit al dia se’ls va
amenaçar que perdrien
un dels fons de peces de
Miró més importants del
món. Segons els experts,
probablement el més im-
portant després del de la
Fundació Miró de Barce-
lona. I el més greu de tot:
l’havien de perdre sense

haver-lo arribat a veure
exposat mai.

L’historial d’aquesta
col·lecció és d’allò més es-
trambòtic. La va adquirir,
l’any 2006, el Banco Por-
tuguês de Negócios per
34 milions d’euros. Les
obres pertanyien a l’em-
presari japonès Kazuma-
sa Katsuta, devot de Miró
des de que li va comprar

mig miler d’obres a la ví-
dua de Matisse.

Les pretensions espe-
culatives de l’entitat fi-
nancera es van tòrcer no-
més dos anys després. Tot
el seu imperi econòmic es
va enfonsar i el govern de
Portugal va optar per na-
cionalitzar el banc. A par-
tir de llavors, per tant, el
conjunt va passar a for-

mar part del patrimoni ar-
tístic públic de Portugal.
Amb la sempre excusa fà-
cil dels problemes derivats
de la crisi, l’executiu con-

servador lusità va decidir
desprendre’s de les peces
de la manera més ràpida: a
través d’una subhasta.

Amb un preu de sortida
de 35 milions d’euros –tot i
que Christie’s va valorar les
obres, fa cinc anys, per 80
milions–, el fons aplega set
dècades de creació miro-
niana i atresora algunes
obres mestres del geni cata-
là, com ara Femmes et oi-
xeaux (1968). Joies que en-
orgulleixen als portugue-
sos, víctimes del tot de polí-
tics capaços de menysprear
a Miró així: “Per nosaltres,
no és una prioritat.” ■
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Christie’s va suspendre ahir a última hora, espantada pels conflictes judicials, la
subhasta del conjunt de 85 obres de Miró propietat del govern de Portugal

El conjunt artístic de Miró propietat del govern portuguès, exposat a la casa Christie’s de Londres ■ EFE

L’executiu
portuguès volia
cobrir les seves
misèries amb
una subhasta
salvatge


