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L’Ajuntament de Barcelona ha convocat el primer 
concurs públic per cobrir la direcció d’El Born Centre 
de Cultura i Memòria. L’espai el va dirigir Quim Torra 
del 2012 al 2015, quan la plaça va quedar vacant. 

CONCURS PER A 
LA DIRECCIÓ 
DEL BORN

Ricky Martin tornarà a Barcelona el 16 de maig al Palau 
Sant Jordi per presentar el seu àlbum A quien quiera 
escuchar dins la gira mundial One World Tour, que va 
començar el 2015 a Nova Zelanda. 

RICKY MARTIN 
ACTUARÀ A 
BARCELONA 

El director Hong Sang-soo i l’actriu Kim 
Min-hee. PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY

Hong Sang-soo 
transforma 

l’escàndol en art

Quan la intimitat es fa pública de la manera 
més desagradable, un director té dues opcions: 
replegar-se en el cinema com a evasió a l’estil 
del Woody Allen de Misteriós assassinat a 
Manhattan o, com Hong Sang-soo al seu nou 
treball, metabolitzar l’experiència a través de 
l’art. L’any passat el matrimoni del director 
coreà es va trencar quan la premsa va revelar 
amb gran escàndol el seu affaire amb Kim 
Min-hee, l’actriu del seu film Ara sí, abans no.  

A On the beach at night alone, cap de cartell 
cinèfil d’una Berlinale que ja enfila la recta fi-
nal, ressonen amb força els ecos de la polèmi-
ca a través d’una història protagonitzada per 
la mateixa Kim Min-hee en el paper d’una ac-
triu que intenta deixar enrere una relació amb 
un director frustrada per un escàndol. Més 
que l’art com a mirall de la vida, Hong Sang-
soo juga a establir correspondències entre re-
alitat i ficció, un element sempre present en el 
seu cinema, que continua parlant de la fragi-
litat de l’amor a través de passejos, llargues 
converses regades d’alcohol i malabarismes 
narratius de gran finesa; només canvia l’esce-
nari (la primera part transcorre a Hamburg) 
i un to més desencantat que en altres ocasions. 

Un màrtir de la independència brasilera 
L’altra pel·lícula a competició que es va projec-
tar ahir era un mirada subversiva i sense èpi-
ca que perfectament podria veure’s recom-
pensada al palmarès. Joaquim José da Silva 
Xavier, més conegut com a Tiradentes, és un 
heroi nacional del Brasil i màrtir de la inde-
pendència que va ser decapitat per rebel·lar-
se contra la Corona portuguesa. Aquesta figu-
ra reverenciada es mostra a Joaquim, de Mar-
celo Gomes, com un home atrapat entre la se-
va passió per una esclava negra i el rígid 
sistema de castes socials del Brasil colonial, 
posseït per la febre de l’or i el desig de venjan-
ça. L’equip del film, per cert, va aprofitar la 
presentació per manifestar-se en contra de la 
“crisi democràtica” del Brasil a l’estil del que 
va fer la troupe d’Aquarius a Canes.e
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“La cultura no pot acceptar 
cap tipus de censura”

idea: “La cultura és una activitat 
qüestionadora, indomesticable, crí-
tica, incòmoda, arriscada”. Fins i tot 
el cantautor Joan Colomo, l’únic 
convidat a amenitzar la vetllada al 
Saló de Cent, va avisar que “per no 
ferir sensibilitats” faria “una cançó 
senzilla que parla de l’amor i l’hor-
ticultura”. Després va cantar als al-
vocats i als amigos. Tot molt blanc.  

No va ser fins al premiat en lite-
ratura catalana, Carles Rebassa, que 
hi va haver una menció directa a Do-
lors Miquel, a qui va dedicar el guar-
dó “pel calvari que va passar fa un 
any a causa dels qui volen moralit-
zar la cultura, privatitzar-la, els qui 
volen precintar escoles, judicialit-
zar la llibertat d’expressió”. “Aquest 
premi respira per a ells, perquè en 
nom de la paraula no callarem mai 
i no ens faran callar mai”, va dir. Dos 
més dels premiats, Lluís Cabrera 
(per Cabal Musical) i el periodista 
Andreu Missé (Alternativas Eco-
nómicas) van tancar els discursos 
amb un “visca la llibertat” explícit. 
Alberto Fernández Díaz aquesta ve-
gada no es va aixecar.  

Una crida a favor de l’ètica 
No hi va haver premiat que no reco-
negués que el seu èxit és fruit d’una 
feina d’equip o, com va dir Leandro 
Mendoza, de la troupe (en el seu cas, 
del circ). Però les dedicatòries van 

escombrar cap a moltes cases, com 
és lògic en uns premis tan heteroge-
nis. Els arquitectes Flores & Prats el 
van dedicar als cooperativistes de la 
Beckett; l’arquitecte Alessandro 
Scarnato, als habitants del Raval; el 
traductor Miquel Desclot, a Petrar-
ca in person; els músics Maria Arnal 
i Marcel Bagés, a diversos projectes 
de base de Barcelona, i el gastrònom 
Toni Massanés, als pagesos que ens 
nodreixen de producte fresc, “per-
què cuinar ens va fer humans i si dei-
xem de fer-ho, deixem de ser-ho”.  

Massanés també va deixar anar 
que “res no pot ser bo si no és ètic”, 
una màxima que subscriuen altres 
guardonats com La Casa de Carlo-
ta (creadors de la bandera dels refu-
giats), els usuaris del Taller Escola 
Sant Camil d’Horta o el premiat per 
la projecció internacional, Jordi Sa-
vall, que va actuar per als refugiats a 
Vasilika: “És una gota en un mar de 
patiment, però si tots els que tenim 
el privilegi de poder actuar fóssim 
més conscients que podem canviar 
les coses, canviarien més ràpida-
ment”. Després Colau va cridar a 
anar a la manifestació dels refugiats 
d’aquest dissabte. I diumenge de la 
setmana que ve, tots a veure els Os-
cars: el director de Timecode, Juan-
jo Giménez, va saludar des de sota 
una palmera de Los Angeles: “Espe-
ro tornar amb bones notícies!”e

La polèmica de l’any passat plana sobre els Ciutat de Barcelona

Els premiats en les 20 categories dels premis Ciutat de Barcelona al Saló de Cent de l’Ajuntament. PERE VIRGILI

Crònica

Era inevitable que l’acci-
dentada gala de l’edició 
passada –quan Alberto 
Fernández Díaz va aban-
donar l’acte ofès per la 

poeta Dolors Miquel– planés sobre 
l’entrega dels premis Ciutat de Bar-
celona d’enguany. L’alcaldessa Ada 
Colau semblava referir-s’hi quan 
defensava la “capacitat de crítica i 
autocrítica permanent, la irreve-
rència respecte als poders i els sím-
bols establerts, començant per 
aquest Ajuntament” i afirmava que 
la cultura “no pot acceptar cap tipus 
de censura”.  

Potser parlava del poema Mare 
nostra o qui sap si de la instal·lació al 
Fossar de les Moreres. O de Franco 
decapitat. Per allò tan catòlic de pre-
dicar amb l’exemple, Colau va desta-
car la independència d’uns guardons 
que “atorga la ciutat, no el Govern ni 
l’Ajuntament”, i va alabar la diver-
sitat, el mestissatge i la llibertat de la 
creació, que no pot ser “capturada 
institucionalment ni tampoc aban-
donada i lliurada com a mercaderia”. 
El tinent d’alcalde de Cultura, Jau-
me Collboni, es va alinear amb la 
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