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ElBornes reorienta
El Centre de Cultura i Memòria renova l’exposició temporal

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

El Born no serà només un monu
ment històric sobre el 1714.
L’Ajuntament de Barcelona, que
presideix Ada Colau, ha decidit
ampliar les línies d’investigació i
exposició vers “la memòria del
passat democràtic popular, osten
siblement deficitari en l’espai pú
blic”. I aquestcanvid’estratègiaes
concretarà enunamodificaciódel
nom: el BornCentreCultural pas
saràaserelBorn,CentredeCultu
ra iMemòria. Amés, al desembre
s’obrirà una nova exposició tem
poral sobre “l’univers dels mer
cats”, provisionalment tituladaLa
plaça,elBorni laciutat,quesubsti
tuirà la que està oberta des de fa
mésdedosanys:Finsaaconseguir

ho! El setge del 1714, comissariada
per Francec Xavier Hernández
(que es tancarà a l’abril). I quan
s’acabiaquestaenvindràunaaltra,
tituladaMemòries de la ruïna, que
pretén ser una reflexió sobre mo
numents instal∙lats durant el fran
quisme, i es desenvoluparà entre
el recinte interior i l’esplanada.
Respecte a l’exposició perma

nentdelBorn,laqueportapertítol
Barcelona 1700. De les pedres a les
persones, “unacomissiódeprofes
sionals dirà què es pot fer per mi
llorarla”, segons va explicar ahir
en roda de premsa el comissionat
deProgramesdeMemòria,Ricard
Vinyes. Per a l’espai interior del
Born s’anuncia una altra exposi
ció,decontingutreduït,relaciona
da amb la tortura. I entre el 30 de
maigi l’1dejunyelBornseràlaseu
del Congrés Internacional sobre
Polítiques de Memòria, que pro
mociona la UE. Algunes d’aques
tes propostes encara no estan del
tot perfilades, però ahir va quedar
clar que no hi ha voluntat d’intro
duirmodificacions en l’estructura

jar de donar el nom de Carmen
Balcells aaquestequipament.

Vinyes va parlar d’un projecte
de senyalitzaciód’espaisde lame
mòria entre els quals es van es
mentar la prefectura de Via Laie
tana i la plaça dedicada aPuigAn
tich. També es vol homenatjar

Carles Pi i Sunyer, alcalde de Bar
celona durant la República. Entre
les activitats previstes es van
anunciar exposicions sobre la llei
d’amnistia del 1977, Montserrat
Roig,el85èaniversaridelaprocla
macióde laIIRepública ielsbom
bardejossobreBarcelonadel1938.
Una altra proposta és la de retre
homenatgealaplaçadeCatalunya
comaespaireivindicatiu(concen
tracionsdel19dejulioldel36,mis
sade campanya el 39, protestes de
laSeat, 15M...).Peralmesdemaig
es preveu un acte a La Virreina
amb “una instal∙lacióque recordi”
el vot negatiu de 18 regidors de
Barcelona, el 1975, a una subven
cióperal català.!
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ElBornCCpassa a ser el BornCCM, ambnoves exposicions i un enfocamentquenoes redueix al 1714

Tot feia goig

Lasonnambula

Autor:VincenzoBellini
ambtextdeFeliceRomani
Intèrprets:MinervaMoliner,
VittoriaLia,MarcSala,Anna
Tobella,MarcPujol; piano:
FrançoiseFerrand
Llocidata:TeatredeSarrià
(10/2/2016)

ROGER ALIER

L’Òpera de Sarrià, que té un pú
blicqueompletoteslesiniciatives
de l’entitat, vaacudirapresenciar

una altra “òpera exprés”, segons
la fórmulaquevacomençarelde
sembre passat amb Anna Bolena,
oferint una àmplia selecció de
l’òpera i funcionantambcantants
joves amb un vestuari adient, un
piano i les explicacions d’un pre
sentador que dóna informacions
sobre l’argument i l’obra. Aquest
cop el resultat noha estat tan bri
llant com el que va obtenir Anna
Bolena,peròambtotfeiagoigsen
tir les melodies bellinianes ben
interpretades per un equip ani
móscomelqueva sortir a escena.
Minerva Moliner, en el paper

d’Amina, no té els aguts bonics,

peròvafermoltbéelpaperprota
gonista, iVittoriaLai va cantarde
manera impecable lesdues ingra
tes àries de l’hostalera Lisa.Marc
Sala va cantar el paper incantable
d’Elvino,ambelegànciaibongust
i només un petit incident poc im
portant va ser el tribut que va pa
gar al temible paper que va em
prendre. Marc Pujol va cantar
ambmolta serenitat i solvència el
paper del Comte Rodolfo, afavo
rit per la seva noble veu de baix.
Molt remarcable l’actuació i cap
tenimentd’AnnaTobellaenelpa
perdepocrelleudeTeresa.Lapi
anista va tocar amb especial ele
gàncialesmelodiesdeBellini,que
en alguns moments van influir,
comesnota, enChopin. El públic
vaaplaudirambforçaentusiasme
la sessió.!

CRÍT ICA D’ÒPERA

del’edificiocanvisd’usos,iqueda
ven desmentits els rumors al vol
tantdevidrieres sobre les ruïneso
sobre l’antigapropostade ferhi la
biblioteca provincial. Precisa
mentahir,arrand’unatrobadaen
tre representantsmunicipals i del
Ministeri deCultura, es vaplante

Petició al
TCperquè
anul∙li la
sentència
de Sixena
BARCELONA Redacció

La Generalitat ha demanat al
Tribunal Constitucional (TC)
que declari la nul∙litat de les re
solucions judicials dictades pel
jutjat número 1 d’Osca, que re
querieneltrasllatalmonestirde
Sixena d’una sèrie de béns ad
quirits per la Generalitat i el
MNAC. El Govern també de
manaqueaquestadecisiós’apli
qui demanera cautelar per evi
tar la decisió de la jutge d’Osca
que, també demanera cautelar,
ha demanat el retorn de les
97 peces objecte del litigi plan
tejatpelGovernd’Aragó.
La Generalitat entén que la

sentència 48/2015 de 8 d’abril,
quevadictar el jutjat d’Osca, ai
xícomladecisiódeprocedirala
seva execució provisional, con
tradiuen el que ja va decidir el
mateixTCenuna sentència del
2012quevaresoldreelconflicte
decompetènciaafavordelaGe
neralitat, ja que els béns es tro
bavenal seu territori. L’advocat
Jorge Español, que defensa
l’Ajuntament de Sixena, va res
pondre dient que “sorprèn que
la Generalitat utilitzi el Consti
tucional com un comodí, bus
cantelseusuportpelqueli inte
ressa i anunciant que no l’obei
ran quan els dicti una sentència
contràriaals seus interessos”.
També ahir es va saber que la

Fiscalia d’Osca s’ha pronunciat
a favor de deixar en mans de la
jurisdicció catalana el litigi per
ladevoluciódelbressoldeplata,
tambéprocedentdeSixena, de
comissadaper lapoliciaquanes
voliasubhastaraBarcelonaiara
en dependències policials a Sa
ragossa.!

Pérez del Pulgar, Aunós i López
!El tinent d’alcalde Gerar
do Pisarello també va anun
ciar canvis al nomenclàtor
de Barcelona. Entre els
nous noms s’ha proposat el
de la dirigent veïnal Emília
Llorca. I entre els que des
apareixeran se’n van es
mentar tres: el carrer Pare
Pérez del Pulgar, un jesuïta
i físic de qui es va recordar
que va ser el promotor de
“la redempció de penes per
treball”; el polígon d’habi
tatges Eduard Aunós, nom

d’un “ministre de Justícia,
amb Franco el 1943, quan la
repressió eramés gran”, i la
plaça d’Antonio López,
banquer i filantrop acusat
d’esclavisme. En relació
amb l’estàtua dedicada a
aquest personatge, que des
del 1884 és a la plaça que
porta el seu nom, Ricard
Vinyes, va precisar que no
era partidari de treurela
sinó de ferhi “una inter
venció artística” que n’ex
pliqui el significat.

Una comissió de
professionals revisarà
el contingut de
l’exposició permanent
sobre el jaciment
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Coproducció

Teatre Romea i LG Théâtre

entrades
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Vine en grup!
COL·LABORA INSTITUCIONS MITJANS DE COMUNICACIÓ


