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La vistosa façana del cinemaUrquinaona pocs anys després d’haver estat inaugurat

E l 16 de maig del 1931
s’inaugurava el ci-
nema Urquinaona.
Aquella novetat era

notícia, no tant pel fet d’ha-
ver-se endarrerit l’obertura ni
per l’eventual qualitat de la
pel·lícula Resurrección, sinó
pel fet d’haver buscat el re-
clam publicitari per un camí
inusual. I és que el popular
charlista Federico García
Sanchiz va ser contractat per-
què fes unes conferències so-
bre el món anecdòtic de Hol-
lywood, atès que hi havia vis-
cut durant bastants anys i
havia fet amistat ambChaplin.
A l’hora d’escollir un nom

per batejar aquella sala, que
amb exageració havia estat
qualificada de bombonera, no
van reflexionar gaire: li van
imposar elmateix que ja tenia
la plaça: Urquinaona.
L’esclat de la guerra va ser

aprofitat per tancar per va-
cances. Passades la incertesa i
la por, la reobertura va apor-
tar la sorpresa de rebatejar-la
imposant-li el nomde Ferrer i
Guàrdia.
No es tractava d’una inicia-

tiva extemporània, sinó d’en-

caixar-la en el fet que el nom
de la plaça ja havia estat can-
viat. La làpida que hi havien
col·locat deia: “Plaça de Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, funda-
dor de l’escola moderna i afu-
sellat el 13/X/1909 per la cau-
sa de la llibertat”.
Al començament de la dic-

tadura franquista va tornar a

l’origen: el 7 de març del 1939
va recuperar el nom d’Ur-
quinaona. Poc després es va
corregir un detall que estava
cridat a tenir la seva trans-
cendència: a començaments
d’agost va recuperar el nom
complet: Bisbe Urquinaona.
Ja ningú no recordava que

el gaditàUrquinaonahavia es-
tat un purpurat barceloní que
es va guanyar l’estima po-
pular. Enefecte, enqualitat de

senador, va defensar, ageno-
llat davant els col·legues, el
proteccionismeper a la indús-
tria tèxtil catalana, a fi de po-
der evitar que els seus obrers
fossin condemnats a la fam.
Quan va tornar a Barcelona va
ser rebut com un heroi.
I va aconseguir que el Va-

ticà beneís una petició seva:
que la Mare de Déu deMont-
serrat fos proclamada patrona
de Catalunya.
Però sempre hi ha qui té

memòria i no va dubtar a bus-
car influència per denunciar a
les instàncies del poder el fet
inacceptable que el venerat
Urquinaona servís també per
donar nom a una sala d’es-
pectacles. La reacció va ser
immediata, perquè els vents
del nacionalcatolicisme eren
favorables i molt influents.
I com que des del febrer del

39 no era cinema, sinó teatre,
llavors es va escollir el nomde
Borrás, per homenatjar el
nostre popular actor. No no-
més hi va haver el nou bateig
el 19 de maig del 1943, sinó
quees va aprofitar el canvi per
retreunsolemnehomenatgea
Enric Borràs. Li va ser atorga-
da la medalla d’or de Barce-
lona, amb un acte al Saló de
Cent presidit pel governador
Correa i l’alcalde Mateu, i
la companyia Santamaría-Be-
ringola va posar a la cartellera
El alcalde de Zalamea, perquè
així triomfés com a prota-
gonista.!

Delbisbe
a l’actor

El 1943 va ser
denunciat que
el nomd’un
purpurat fos també
el d’un teatre
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BROSSA, SEGONS BONNÍN
Fa bastants anys, quan
Brossa encara era unmargi-
nat, i el seu teatre, pràctica-
ment inèdit, per fi se li va
estrenar una peça. Va assis-
tir a l’assaig general, i en va
sortir indignat. El director li
havia confessat que l’obra ja
no pertanyia a l’autor, cosa
que li atorgava tota la lliber-
tat per desenvolupar la
dramatúrgia que cregués
convenient. Doncs bé, les
novetats hi apareixien in-
troduïdes amb calçador i

havia eliminat alguns sug-
geriments poètics basats en
el color, i això que estaven
indicats al text.Diumenge es
representa a La Seca, ben
interpretada per Àngels
Bassas, Àlex Casanovas i
Abel Folk. La direcció res-
pectuosa i encertada de
HermannBonnín enriqueix
aquest poema escènic, molt
ben ambientat. Les anota-
cions de l’autor havien estat
mínimes. Bonnín, que no
només l’admira, sinó que
també comprèn a fons el

seu univers tan propi i
original, ha tingut l’encert
d’introduir una sèrie
d’aportacions que poten-
cien substancialment el
conjunt. Em refereixo a les
cançons, tan ben escollides;
als dos efectes inesperats
demàgia, en què s’endevina
lamà deHausson, i a l’efi-
caç recurs evocador de la
televisió. El text es va es-
criure per ser representat,
però no llegit; el que ajudi
la paraula i la trama passa
a sermés teatre.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

Les organitzacions socials recorden
el compromís incomplert amb els refugiats
BARCELONA !Mésde50organit-
zacions socials vanpresentar ahir
la campanya“Veniu ja!”.Exigei-
xenalGovernespanyolquecom-
pleixi ambel seucompromís
d’acollir persones refugiades.
Falten 140 diesperquè s’acabi el
terminiper acollir els 17.337 refu-
giatsqueEspanyaesvacompro-
metrea rebre i fins aranoméshan
arribat 1.304persones.ABarcelo-
nacentenarsdecadiresbuides
hanrepresentat aquells queenca-
ranohanarribat.Uncomptador
en temps real situat alpasseig
Marítimde laBarcelonetapermet

veureelnombredepersonesque
faltenperarribar i elsdiesque
quedenperquèexpiri el termini,
el propermesde setembre.Al
mónmésde65 milionsdeperso-
nesesveuenobligadesaabando-
nar casa sevaacausadeconflic-
tes, pobresa i altrespersecucions.
Aquesta situació s’haagreujat els
últimsanys.El reassentament i la
reubicació sóndosdelsmecanis-
mes legalsquepermetena les
personescirculardemanera
segura i evitar així quees juguin la
vidaalmar i contractant serveis
de traficants imàfies. /Redacció
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La platja de la Barceloneta, punt de sortida de la campanya

BATEC
CIUTADÀ

Els atacs a joieries repunten el primer
trimestre del 2017 després del descens del 2016
BARCELONA!Els atacs a joieries
catalaneshan repuntat enel pri-
mer trimestredel 2017un28%,
especialment els robatoris vio-
lents i amb força, i els casos a la
ciutat deBarcelona, segonsel del
Col·legiOficial deJoiers, d’Orfe-
bres, deRellotgers i deGemmò-
legsdeCatalunya (Jorgc).El
presidentdel col·legi,ÀlexRiu,
va alertar ahird’aquest “repunt
preocupantd’atacs violents,
especialment aBarcelona”, on
s’hapassatde 13 a24 robatoris
violents, amb força i estafes.Els
robatoris violents i amb intimida-
ció aCatalunyahanpassat en
aquests tresprimersmesosdel
2017dequatre anou, iRiuva

apuntarque tenen informació
d’almenysdos casosde l’actuació
d’unabandamolt violentaqueha
sortit d’uncentrepenitenciari i
ha tornat adelinquir.Davant
aquest creixementparcial el 2017,
enel conjuntdel 2016els atacs es
van reduirun30%, amb147, i les
pràctiquesméshabituals van ser
les estafes i els furts.El degàdels
joiers catalansvadestacarqueel
sistemad’alerta avançada imple-
mentada fa sis anys ambMossos
d’Esquadrahaestatmolt útil, ja
quepermet comunicar als col·le-
giats les tipologiesd’actuació
delsdelinqüents i alertarde
comportaments sospitosos i
situacionsde risc. /EuropaPress

BARCELONA!Nova topada
entre taxistes i cotxes de llo-
guer amb conductor. Va ser a
l’autovia, a la sortida de l’aero-
port de Barcelona. Un vídeo
mostra l’avançament d’un
cotxe Cabify que acaba topant
contra un taxi. Després de
l’accident, gravat per un altre
taxista, es produeix una discus-
sió en la qual el treballador de
Cabify amenaça el taxista. Es
van denunciar mútuament per
“amenaces i danys lleus”, se-
gons elsMossos. / Redacció

Nou incident entre
un xofer deCabify
i un taxista

Crítiques palestines
a la invitació a Leila
Khaled a Literal
BARCELONA!Fadi Hassan,
president de la comunitat
palestina a Euskadi, acaba
d’escriure una carta a tots els
regidors, tinents d’alcalde i a
l’alcaldessa de Barcelona per
lamentar que Leila Khaled,
palestina coneguda per pro-
tagonitzar el segrest de dos
avions, hagi estat convidada
per participar en Literal, un
festival literari que té finan-
çament municipal. “Khaled
diu que busca suports a Pa-
lestina, però és una vividora
del conflicte i necessita i vol
que el conflicte continuï”, va
escriure Hassan. / Redacció
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