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Aquesta ésuna ciutat curiosa, quedescen-
tralitza la cultura i després l’abandona a la
seva sort. Va desterrar a la part alta de
Montjuïc una de les seves joies de la coro-
na,elMNAC,itresdècadesdesprésencara
no ha estat capaç d’adequar la muntanya
perquè deixi de ser un erm, o
d’inventar-se una fórmula que
evitique laFirabloquegiperiòdi-
cament l’accés al museu. És la
mateixa ciutat que va situar en
terra de ningú el seu auditori i el
seuteatrenacional, iallàcontinu-
en, veient passar les excavadores
capal forat sense fonsdeGlòries.
Persort, ladinàmicainternade

la ciutat fa brollar nous pols de
creativitat en zones que s’han
anat planificant per al·luvió. Per
exemple, a l’entorndelparcde la
Ciutadella. Les ments preclares
que van concebre l’Exposició del
1888,elsurbanistesdel 1992 iuna
sèrie d’iniciatives puntuals han
anat configurant a la zona, sense
disseny previ, un eix de coneixe-
ment que constitueix –junta-
ment amb Sant Pau– la gran pla-
taforma disponible per al mari-
datgedeciència i cultura.
LaideaderellançarlaCiutade-

llacomapoldeconeixementsor-
geixdepropostesdeJordiCamí,
director de l’Institut de Recerca
Biomèdica (IRB) ide laFundació
Pasqual Maragall, i l’exconseller
Andreu Mas Colell. El socialista Jaume
Collboni va assumir la proposta des de
l’àmbit polític i hi va involucrar l’Ajunta-
ment.BarcelonaGlobalhaampliatel focus
d’actuació i treballa en l’inventari del ta-
lent i l’aportaciód’idees.LaPompeuFabra
portael lideratgeacadèmic...
Hi ha més actors possibles, tants com

institucionspotencialment implicades.En
el campde leshumanitats i les ciències so-

cials trobemeldepartament corresponent
de la UPF, ICREA/FCRi, l’Arxiu de la Co-
rona d’Aragó, el Museu Picasso, El Born
Centre Cultural, l’Arxiu Fotogràfic, la bi-
bliotecadelParlamento la futuraBibliote-
cadeBarcelona.
La llista d’equipaments científics de

l’entorn inclou des dels històrics museus
delparc–abandonatsalasevasortdesdefa
una dècada– fins a institucions capdavan-

teres,comaraelParcdeRecercaBiomèdi-
ca, elCentreMediterranid’Investigacions
Marines iAmbientals, el zoodeBarcelona
oel futurcampuscientíficde laUPF2025.
Certsentitd’urgènciasobrelanecessitat

de rellançar la zona parteix de l’alarma
llançada fa uns dies pel GrupMineralògic
Català, quevaadvertirde lagreudecadèn-
cia delMuseuMartorell de Geologia, tan-
cat des de fa set anys. Per cert, passa el

tempsicadavegadasemblamésdesencer-
tada ladecisióde traslladaralFòrum, l’any
2010, el Museu de Ciències Naturals, que
en la seva històrica ubicació del Castell
dels TresDragons (unmuseu en simateix
sobre lamuseologiadel segleXIX iprinci-

pis del XX) actuava com a focus
d’atracció i paraigua per al Mar-
torell, l’Umbracle i l’Hivernacle.
Tornema laCiutadelladelCo-

neixement:unreptequeqüestio-
na la tradició urbanística barce-
lonina hauria de ser aprendre a
treballar simultàniament en dos
nivells d’actuació. D’una banda,
concebre el projecte amb un ho-
ritzóambiciós;del’altra,ferreali-
tat com més aviat millor el que
només requereix imaginació,
promoció i obres més o menys
menors.
Perdescomptat,elCampusCi-

entífic Parc de la Ciutadella (així
hodefineixBarcelonaGlobal) iel
seu entorn requereixen, per al
seupledesenvolupament,decisi-
ons de pes, com passos elevats
per superar les vies fèrries i així
connectar la zona amb el mar, o
habilitar un accés cap a la vila
olímpica que salvi l’obstacle del
zoo.
Ara bé, la falta dels diners i el

consensper emprendreaquestes
costoses actuacions no haurien
de provocar que el projecte que-

dés en via morta. Alternativament, sense
un gran cost, es poden prendre decisions
que propiciïn un nou motiu d’autoestima
ciutadana i que potenciïn la imatge de la
ciutat, com ara recuperar els museus del
parcoposar-li noma la cosa i publicitar-la
sense complexos. Barcelona ja té un nou
parccientífic i culturaldeprimernivell.

Cap d’Any a Barcelona

L’anunciat col·lapsedel21-Dnoesvaproduir, i els
incidents registratsvanestarmolt localitzats, perbé
quealgunsmitjans internacionals (menys rellevants
quealtresvegades)esvan fer ressòdels aldarulls. Si
Barcelona tinguésmésgreixada lamàquinadegene-
rar i amplificarbonesnotícies culturals, aquesta imat-
ge seria ràpidamentcompensada.Però, coms’infor-
mava faunsdiesenaquestespàgines, la ciutat estarà
absent,unanymés,del calendarinadalenceuropeu
degransorquestres iballetsdeprimernivell.

OperacióCiutadella

DAVID AIROB / ARXIU

Una instal·lació artística a la font del parc de la Ciutadella durant les festes de laMercè

Miquel Molina

mmolina@lavanguardia.es / @miquelmolina

Més sobre l’aeroport Tarradellas...

Ahir l’escriptora Laura Freixas compartia a Twit-
ter la idea que hauria estat preferible que l’aeroport
de Barcelona fos rebatejat amb el nom d’un artista
barceloní com JoanMiró, tal com s’opinava ahir en
aquesta secció. Però apuntava dos suggeriments
més: Mercè Rodoreda (traduïda almenys a 32 idio-
mes) i AnaMaríaMatute. Una altra tuitaire esmen-
tava nous exemples d’aeroports feliçment rebate-
jats en nom de l’art: el de Granada-García Lorca o el
de Liverpool-John Lennon.

...i sobre el deute pendent amb Miró

Desdelmàxim respecte envers la figura de Josep
Tarradellas,RosaMariaMalet, exdirectora de la
FundacióMiró, assenyala elsmotius pels quals
Barcelona té undeute pendent ambMiró.Malet
suggereix que l’artista va ser, durant els anysmés
foscos, una peça fonamental per situar Barcelona en
elmapa cultural internacional. Traça una cronolo-
gia queho sustenta: exposició a l’antic hospital de la
SantaCreu (1968), al Col·legi d’Arquitectes (1969), el
mural de l’aeroport (1970) i la FundacióMiró (1975).

En la història recent deBarcelona hi ha hagut projectes que
hanentrat enviamortaperquè la seva ambició requeriauna
inversióinassumible.Araqueesplantejareinventar laCiuta-
dellacomapoldeconeixementnohauriadepassarelmateix.
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L’ÈXIT DE LATEMPORADA!
La plàcida vida de parella d’Albin i Georges, propietaris del club nocturn La Cage aux Folles de Saint Tropez, es veu
totalment altrerada per una notícia inesperada. Jean Michel, el fill de Georges, es casarà amb la filla d’un diputat
ultraconservador, acèrrim defensor dels valors més tradicionals en la vida familiar. La trobada explosiva entre
ambdues famílies tan diferents desencadenarà una divertidíssima comèdia plena d’amor i situacions delirants.
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