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ARQUEOLOGIAwPer quart
any consecutiu, el programa
Arqueoborn torna a convertir
el jaciment d’El Born Centre
de Cultura i Memòria en un
campus arqueològic per als
estudiants de la Universitat
de Barcelona (UB) i aquest
any, com a novetat, també per
als alumnes de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB). CarmeMiró, la res-
ponsable del Pla Bàrcino, ha
explicat que les excavacions
es mantindran a la casa Cor-
rals i en la casa Santmartí,
habitatge d’un llogater de
mules. /E.P.

ElBorn es
converteix enun
campus arqueològic

JoanBaixas
cedeix els seus
arxius alMAE

TEATREwEl Centre de Docu-
mentació i Museu de les Arts
Escèniques (MAE) de l’Insti-
tut del Teatre ha incorporat
al seu fons els arxius perso-
nals de l’artista català Joan
Baixas i de la companyia
teatral La Claca, fundada fa
50 anys per Baixas i l’actriu
Teresa Calafell. La Claca
va ser un dels principals
referents del teatre visual,
de titelles i d’objectes
d’Espanya. Aquest fons
inclou material de la compa-
nyia des de l’any 1968 fins
al 1989. / P. Pérez

Barcelona impulsa
l’adaptació
audiovisual d’obres

AUDIOVISUALwL’Ajunta-
ment de Barcelona inicia un
projecte per impulsar
l’adaptació audiovisual
d’obres literàries publicades
i vinculades a la ciutat. Amb
aquest programa es vol in-
tentar ajudar els productors
i programadors del sector a
adquirir els drets de propie-
tat intel·lectual d’obres lite-
ràries. El pla proposa
una visió transversal
entre el món editorial
i l’audiovisual, per fer de
Barcelona una ciutat compe-
titiva. / P. Pérez

PANORAMA

CulturaesdivideixentreBComúiPSC
ambel repted’assolir lacocapitalitat
Joan Subirats dirigirà l’Icub, però cedirà a XavierMarcé la promoció cultural

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

La cultura a Barcelona torna a te-
nirrangdetinençad’alcaldia.Des-
prés del convuls mandat anterior,
en què es van succeir els canvis
fruit de la inestabilitat i la precari-
etat de la majoria municipal, ara
s’ha aconseguit un acord que apa-
rentmentacontentaelsdospartits
quehanpactat el cartipàs:BComú
i PSC. La cultura guanya pes, com
sempre han defensat els socialis-
tes,peròquedaenmansdel sisè ti-
nent d’alcalde, Joan Subirats, és a
dir,deBComú(queassumeixCul-
tura, Educació i Ciència). Però no
del tot, ja que l’àrea de Turisme i
“Indústries Creatives” passa a de-
pendrede la regidoriadel socialis-
taXavierMarcé, adscrit al primer
tinent d’alcalde d’Economia, Tre-
ball, Competitivitat i Empresa,
JaumeCollboni (PSC).
La mateixa alcaldessa, Ada Co-

lau, es va comprometre durant la
campanya electoral a donar “mà-
ximaimportància”alacultura, iva
admetrequeenelmandatanterior
potsernose lihaviadonatproure-
llevància. Fins i tot es va compro-
metre a aportar deu milions a la
xarxa de fàbriques de creació que
s’haurien d’ampliar. Fa quatre
anys vanomenarBertaSureda co-
missionada de Cultura, depenent
de l’àrea de Participació de la ti-
nença d’alcaldia de Drets Ciuta-

dans, Participació i Transparèn-
cia, liderada per JaumeAsens. Un
anydespréselpacteambelssocia-
listes va fer que Jaume Collboni
assumís la tinença d’alcaldia
d’Empresa, Cultura i Innovació.
Collboni va proposar inicialment
Xavier Marcé com a comissionat
de Cultura, però l’oposició de
BComú va fer que finalment que-
désnoméscomaassessor iValentí
Oviedo va ser nomenat gerent de
l’Icub.
La posterior ruptura deBComú

amb els socialistes, tot just un any
després a causa del procés, va tor-
nar a suposar la desaparició de la
regidoriadeCultura.Percompen-
sar-ho, es va nomenar Joan Subi-
rats comissionat de Cultura (me-
sosmés tardOviedose’nvaanaral
Liceu i el va substituir en la gerèn-
ciade l’IcubMartaClari).Haestat
un ball de noms que ha afectat la
gestió cultural i ha provocat una
certa paràlisi, gairebé comparable
alaquehihaviaal’altrecostatdela
plaçaSantJaume, a laGeneralitat,
amb quatre consellers de Cultura
ennomésdosanys(SantiVila,Llu-
ís Puig, LauraBorràs iMariàngela
Vilallonga).
Subirats, undels homes forts de

la candidatura d’Ada Colau, des-
prés de desplaçar-se Asens i Pisa-
relloaMadrid,assumeixara lapo-
lítica cultural amb el repte d’aug-
mentar el pressupost, treballar
amb l’Estat per recuperar el con-
veni de cocapitalitat cultural, am-
pliar les fàbriques de creació i les
residències d’artistes, entre altres
punts acordats en el pacte amb el
PSC. Un altre dels punts preveu
“destinar el palau de Victòria Eu-
gènia a usos expositius i culturals

enelmarcdelprojectederemode-
lació de la Fira Montjuïc” (sense
esmentar explícitamentunúspri-
oritariperalMNAC).
Malgrat que no s’explica amb

detall, perquè tot el pacte és força
ambigu,XavierMarcé–quetambé
seràvicepresidentdel’Icub–assu-
meix la promoció de sectors
estratègics, com la moda o el dis-
seny, amb voluntat de promoure
plataformes per als creadors i
d’impulsar festivals o altres esde-
venimentsquepuguinfomentarel
turismecultural.
Enl’acordnoesdiuresdetemes

pendents o controvertits com la
construcció de la biblioteca pro-
vincial, l’impuls de l’esplanada
dels museus deMontjuïc, la crea-
ciódelaplaçadelesArts, l’amplia-
ció del Macba o el projecte de la
Casade lesLletres.
També es crea per primera ve-

gada una regidoria de Memòria
Democràtica per a Jordi Rabassa
(BComú), que dependrà de Subi-
rats.Finsaranoméshihaviahagut
els comissionats de programes de
memòria que van ocupar en l’úl-
timmandat els historiadors Xavi-
erDomènech iRicardVinyes.c

Escreaperprimera
vegadaunaregidoriade
MemòriaDemocràtica
quedirigiràJordi
Rabassa(BComú)

MAR VILA / ACN

Subirats amb la nova directora de la fàbrica de creació Fabra i Coats, JoanaHurtado

1 Joan Subirats (BComú) és el
nou tinent d’alcalde de Cultura i
president de l’Icub. Xavier Marcé
(PSC) és el regidor de Turisme i
Indústries Creatives, dependent
de Jaume Collboni, i serà
vicepresident de l’Icub.

2 El pacte aposta per donar
més centralitat a la política
cultural amb un increment de
pressupost i alhora vol potenciar
la descentralització fent créixer el
programa Barcelona Districte
Cultural. Es continuarà impulsant
la Biennal de Pensament.

3 Es promourà un gran pacte
educatiu per a la cultura
ampliant el programa Artistes en
Residència i creant un mapa de
visites escolars a activitats
culturals.

4 El model turístic estarà basat
en la sostenibilitat, la qualitat i la
cultura. Es promouran els sectors
de la moda i el disseny així com
festivals i museus.
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Guillermo GARCÍA CALVO, direcció musical
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