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Miquel Molina

Operació Ciutadella
Aquesta és una ciutat curiosa, que descen- En la història recent de Barcelona hi ha hagut projectes que temps i cada vegada sembla més desencertada la decisió de traslladar al Fòrum, l’any
tralitza la cultura i després l’abandona a la
seva sort. Va desterrar a la part alta de han entrat en via morta perquè la seva ambició requeria una 2010, el Museu de Ciències Naturals, que
Montjuïc una de les seves joies de la coro- inversió inassumible. Ara que es planteja reinventar la Ciuta- en la seva històrica ubicació del Castell
dels Tres Dragons (un museu en si mateix
na,elMNAC,itresdècadesdesprésencara
no ha estat capaç d’adequar la muntanya dellacomapoldeconeixementnohauriadepassarelmateix. sobre la museologia del segle XIX i principis del XX) actuava com a focus
perquè deixi de ser un erm, o
d’atracció i paraigua per al Mard’inventar-se una fórmula que
torell, l’Umbracle i l’Hivernacle.
eviti que la Fira bloquegi periòdiTornem a la Ciutadella del Cocament l’accés al museu. És la
neixement: un repte que qüestiomateixa ciutat que va situar en
na la tradició urbanística barceterra de ningú el seu auditori i el
lonina hauria de ser aprendre a
seuteatrenacional,iallàcontinutreballar simultàniament en dos
en, veient passar les excavadores
nivells d’actuació. D’una banda,
cap al forat sense fons de Glòries.
concebre el projecte amb un hoPer sort, la dinàmica interna de
ritzóambiciós;del’altra,ferrealila ciutat fa brollar nous pols de
tat com més aviat millor el que
creativitat en zones que s’han
només requereix imaginació,
anat planificant per al·luvió. Per
promoció i obres més o menys
exemple, a l’entorn del parc de la
menors.
Ciutadella. Les ments preclares
Per descomptat, el Campus Cique van concebre l’Exposició del
entífic Parc de la Ciutadella (així
1888, els urbanistes del 1992 i una
ho defineix Barcelona Global) i el
sèrie d’iniciatives puntuals han
seu entorn requereixen, per al
anat configurant a la zona, sense
seu ple desenvolupament, decisidisseny previ, un eix de coneixeons de pes, com passos elevats
ment que constitueix –juntaper superar les vies fèrries i així
ment amb Sant Pau– la gran placonnectar la zona amb el mar, o
taforma disponible per al marihabilitar un accés cap a la vila
datge de ciència i cultura.
olímpica que salvi l’obstacle del
LaideaderellançarlaCiutadezoo.
lla com a pol de coneixement sorAra bé, la falta dels diners i el
geixdepropostesdeJordiCamí,
DAVID AIROB / ARXIU
consens per emprendre aquestes
director de l’Institut de Recerca
costoses actuacions no haurien
Biomèdica (IRB) i de la Fundació Una instal·lació artística a la font del parc de la Ciutadella durant les festes de la Mercè
de provocar que el projecte quePasqual Maragall, i l’exconseller
Andreu Mas Colell. El socialista Jaume cials trobem el departament corresponent teres, com ara el Parc de Recerca Biomèdi- dés en via morta. Alternativament, sense
Collboni va assumir la proposta des de de la UPF, ICREA/FCRi, l’Arxiu de la Co- ca, el Centre Mediterrani d’Investigacions un gran cost, es poden prendre decisions
l’àmbit polític i hi va involucrar l’Ajunta- rona d’Aragó, el Museu Picasso, El Born Marines i Ambientals, el zoo de Barcelona que propiciïn un nou motiu d’autoestima
ment. Barcelona Global ha ampliat el focus Centre Cultural, l’Arxiu Fotogràfic, la bi- o el futur campus científic de la UPF 2025. ciutadana i que potenciïn la imatge de la
Certsentitd’urgènciasobrelanecessitat ciutat, com ara recuperar els museus del
d’actuació i treballa en l’inventari del ta- blioteca del Parlament o la futura Bibliotede rellançar la zona parteix de l’alarma parc o posar-li nom a la cosa i publicitar-la
lent i l’aportació d’idees. La Pompeu Fabra ca de Barcelona.
La llista d’equipaments científics de llançada fa uns dies pel Grup Mineralògic sense complexos. Barcelona ja té un nou
porta el lideratge acadèmic...
Hi ha més actors possibles, tants com l’entorn inclou des dels històrics museus Català, que va advertir de la greu decadèn- parc científic i cultural de primer nivell.
institucions potencialment implicades. En delparc–abandonatsalasevasortdesdefa cia del Museu Martorell de Geologia, tanel camp de les humanitats i les ciències so- una dècada– fins a institucions capdavan- cat des de fa set anys. Per cert, passa el
mmolina@lavanguardia.es / @miquelmolina

Cap d’Any a Barcelona

Més sobre l’aeroport Tarradellas...

...i sobre el deute pendent amb Miró

L’anunciat col·lapse del 21-D no es va produir, i els
incidents registrats van estar molt localitzats, per bé
que alguns mitjans internacionals (menys rellevants
que altres vegades) es van fer ressò dels aldarulls. Si
Barcelona tingués més greixada la màquina de generar i amplificar bones notícies culturals, aquesta imatge seria ràpidament compensada. Però, com s’informava fa uns dies en aquestes pàgines, la ciutat estarà
absent, un any més, del calendari nadalenc europeu
de grans orquestres i ballets de primer nivell.

Ahir l’escriptora Laura Freixas compartia a Twitter la idea que hauria estat preferible que l’aeroport
de Barcelona fos rebatejat amb el nom d’un artista
barceloní com Joan Miró, tal com s’opinava ahir en
aquesta secció. Però apuntava dos suggeriments
més: Mercè Rodoreda (traduïda almenys a 32 idiomes) i Ana María Matute. Una altra tuitaire esmentava nous exemples d’aeroports feliçment rebatejats en nom de l’art: el de Granada-García Lorca o el
de Liverpool-John Lennon.

Des del màxim respecte envers la figura de Josep
Tarradellas, Rosa Maria Malet, exdirectora de la
Fundació Miró, assenyala els motius pels quals
Barcelona té un deute pendent amb Miró. Malet
suggereix que l’artista va ser, durant els anys més
foscos, una peça fonamental per situar Barcelona en
el mapa cultural internacional. Traça una cronologia que ho sustenta: exposició a l’antic hospital de la
Santa Creu (1968), al Col·legi d’Arquitectes (1969), el
mural de l’aeroport (1970) i la Fundació Miró (1975).

Regala esta Navidad, La Jaula de las Locas
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A PARTIR
TIR DEL 10 DE OCTUBRE
O
DE 2018 - TEATRE VICTÒRIA
L’ÈXIT DE LA TEMPORADA!
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.

