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El Tricentenari barceloní continua
el seu dens programa. Ahir se’n van
detallar els pròxims actes, que in-
clouen un congrés cientifíc, escul-
tura pública, cuina, arquitectura,
debats filosòfics i espectacles.

La Fura dels Baus
Espectadors assetjats
per les noves tecnologies
La proposta dels directors de La Fu-
ra dels Baus, que es reuniran tots sis
per primera vegada després de molts
anys, és M.U.R.S. 1714-2014. L’esce-
nari serà el castell de Montjuïc i no
hi haurà murs físics sinó que seran
les noves tecnologies: “Descriurem
un món on les noves tecnologies es-
pien i controlen, les grans empreses
venen la nostra vida privada al mi-
llor postor, i tots som potencials re-
pressors i potencials reprimits”, diu

el director Jürgen Müller. L’espec-
tacle s’estrenarà al juliol i després vi-
atjarà a Amèrica i a Europa. Àlex
Ollé, un dels altres directors de La
Fura, participa també a Re.set, set
instal·lacions arquitectòniques i efí-
meres a la ciutat. Una serà un mur de
formigó al parc de la Ciutadella.

Adrià, Roca i Ruscalleda
Cuina inspirada en els fogons
del segle XVIII
La cuina del segle XVIII serà la ins-
piració de Ferran Adrià, Joan Roca
i Carme Ruscalleda. Els cuiners ofe-

riran un espectacle benèfic per al
Casal dels Infants. L’escenari serà el
Gran Teatre del Liceu.

Bauman, Naïr i Pamuk
Filòsofs i escriptors debatran
sobre què és ser europeu
Què significa formar part d’Europa?
Existeix la identitat europea? ¿És sò-
lida o s’està esquerdant? ¿Els mer-
cats o els acords amb els EUA poden
erosionar aquesta identitat? Aques-
tes seran algunes de les preguntes
que la periodista Mònica Terribas fa-
rà a Zygmunt Bauman, Aleksandra
Kania, Susan George, Saskia Sassen,
Sami Naïr i Orhan Pamuk.

Bibiana Ballbè
Com serà la Barcelona del 2114
segons les ments creatives
Vint talents de les arts, la ciència i la
tecnologia imaginaran el futur. El
títol del projecte de Bibiana Ballbè,
que vol sumar coneixement i talent,
és #FF (Future Factory) i es recolli-
rà en un acte, un blog i un llibre.

Lluís Danés
Un espectacle piromusical amb
els creadors com a protagonistes
El director Lluís Danés tancarà
l’any, per la Mercè, a les Fonts de
Montjuïc. L’espectacle combinarà
foc, projeccions i música. “Les co-
lumnes de Puig i Cadafalch hi seran
protagonistes de manera directa i
potent”, assegura Danés. L’especta-
cle repassarà 300 anys d’història a
través dels somnis de creadors com
Dalí, Pau Casals, Gaudí i Miró.e
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BARCELONA. El consistori barcelo-
ní va començar la commemoració
dels 300 anys de la caiguda de Bar-
celona en mans de les tropes borbò-
niques el setembre passat, amb la
inauguració del Born Centre Cultu-
ral. “En aquests quatre mesos hem
fet 137 activitats, en les quals han
participat prop d’un milió de perso-
nes”, va afirmar el regidor de Cultu-
ra, Jaume Ciurana. Ahir va presen-
tar el calendari per als pròxims vuit
mesos. La celebració vol continuar
movent-se entre el present, el pas-
sat i, fins i tot, imaginar com serà la
Catalunya del 2114. El comissari del
Tricentenari, Toni Soler, hi ha im-
plicat historiadors, filòsofs, perio-
distes, artistes i cuiners. “Són pro-
jectes ambiciosos que volen combi-
nar divulgació, reflexió i festa”, re-
sumeix el periodista.

Joaquim Albareda
Especialistes de tot el món parlen
de les conseqüències de la pau
El congrés estrella del Tricentena-
ri serà Els tractats d’Utrecht: clarors
i foscors de la pau. La resistència dels
catalans. Hi assistiran ponents d’ar-
reu del món i s’analitzarà el context
tant internacional com hispànic de
la Guerra de Successió, la consolida-
ció de Felip V i la resistència dels ca-
talans. “Reunirà els millors especia-
listes europeus i parlarem de les
qüestions resoltes i les no resoltes de
la pau”, assegura l’historiador i un
dels grans experts en la Guerra de
Successió Joaquim Albareda. “Amb
els tractats d’Utrecht es va aconse-
guir la pau anhelada (havien mort
més d’un milió de persones), però
els anys següents van esclatar molts
conflictes”, assegura Albareda. Al
congrés, que se celebrarà del 2 al 12
d’abril, hi assistiran investigadors de
25 universitats: “Juntament amb el
de París, que va ser a l’octubre, és el
congrés més important celebrat a
Europa”, afirma l’historiador.

Joan Fontcuberta
Un petó amb 25.000 fotografies
sobre la llibertat
Unpetonàsmonumental.Aquestaés
la imatge del 1714 del fotògraf Joan
Fontcuberta: “Serà un primer pla de
dos llavis fregant-se. He defugit una
imatge èpica perquè cal deixar enre-
re el dramatisme i pensar més amb
optimisme i esperança”, diu l’artis-
ta. S’instal·larà a la plaça d’Isidre No-
nell i sobreviurà al Tricentenari. “Se-
rà com un Facebook a l’aire lliure,
perquèelpetóestaràcompostpermi-
lers de fotografies proporcionades
per ciutadans, que interpretaran què
vol dir viure amb llibertat. S’accep-
tarà tot”, afegeix Fontcuberta.

L’EQUIP DEL TRICENTENARI
01. El programa d’activitats es va presentar ahir amb la presència d’alguns dels seus protagonistes. PEP HERRERO

02. El petó que vol crear Joan Fontcuberta amb milers de fotografies de ciutadans s’instal·larà a la plaça d’Isidre
Nonell i sobreviurà al Tricentenari. AJUNTAMENT DE BARCELONA

300 ANYS DE LA CAIGUDA DE BARCELONA

El 1714 aplega filòsofs, cuiners i artistes
L’Ajuntament de Barcelona desgrana noms propis i 172 actes més per commemorar el Tricentenari

Trobada
Els directors
de la Fura
es reuniran
per primera
vegada en
molts anys
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