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Deu editorials petites uneixen
forces per guanyar visibilitat
La nova plataforma Llegir en Català suma
els esforços dels segells independents Al-
revés/Crims.cat, L’Avenç, Edicions Saldo-
nar, El Gall Editor, Gregal, LaBreu Edici-
ons, Llibres del Delicte, Meteora, Perisco-
pi i Raig Verd per difondre conjuntament
la seva oferta a llibreries i mitjans de co-

municació. El nexe que els enllaça és que
publiquen narrativa per a adults en català
però no comparteixen “una línia editori-
al, sinó que cada segell manté el seu ADN
particular”, explica l’editor Ilya Pérdigo.
Al novembre presentaran un catàleg con-
junt amb les novetats de cada editorial.CULTURA

jaciment que va estar a punt de ser
enterrat per fer-hi una biblioteca
(i que va donar peu a un dels
grans debats culturals dels
anys 90), l’obertura d’un es-
pectacular centre cultural
amb dos espais d’exposició
fixos i era també el tret de
sortida de la celebració dels
actes del Tricentenari. El
conjunt ha costat 74 milions
d’euros i 10 anys d’obres i ha
enfurismat alguns veïns que
ahir es manifestaven amb xiulets
i cassoles en contra de la pressió tu-
rística al barri, que creuen que aug-
mentarà a causa d’aquest nou espai.
Menys terrasses, menys soroll i més
zona verda per aparcar van reivin-
dicar sonorament durant les dues
hores que va durar l’acte.

En l’ambient es respirava la sen-
sació de dia gran. Hi havia pràctica-
ment tot el govern català en pes, l’al-
calde i els principals representants
de l’Ajuntament de Barcelona,
membres de tots els partits polítics,
autoritats del sector de la cultura,
diversos artistes que participaran
en els actes de celebració del 1714 i
veïns significats. En els parlaments,
Artur Mas i Xavier Trias van apel·lar

a l’esperit dels catalans del 1714 i al
somni de llibertat que van deixar

latent. La feina de Jordi Casa-
novas ha sigut pintar-lo en 3D

i a tot color.

Quotidianitat i èpica
L’Auca del Born és un relat
teatral pedagògic i entretin-
gut, rigorós i èpic, sobre la

lluita i la derrota catalanes.
La història d’amor d’un peixa-

ter i la filla d’uns comerciants
és el fil conductor de 47 quadres

escènics amb 28 actors. Elevats en
una de les passarel·les centrals, a

tres metres de les pedres, els actors
principals narren l’ascens i fugida de
Carles III, la mobilització dels bar-
celonins, l’atac borbònic, el setge
terrible i la més ferotge resistència.
A peu de terra, dins els murs de les
cases, se succeeixen escenes quoti-
dianes. “Imagineu-vos que no ens
atrevim a lluitar –diu una veïna del
Born del 1700–. Aquell seria el dia
que deixaríem d’anomenar-nos ca-
talans!” Els convidats ho observen
des d’una platea privilegiada. Del 12
al 28 de setembre ho podrà veure el
públic general per 2 euros.

Un esclat de llums espetega sota la
coberta del Born. Tornen a caure
bombes. “Felip V i els seus envolten
la muralla. Vénen llargs mesos de
bloqueig, misèria i batalla”. “Els cata-
lans es defensen més amb el cor que
amb el cap, més amb la fe que amb les
armes”, diu un dels personatges. Fi-
nalment arriba el dia 11 de setembre
del 1714 i resulta que és un dia feliç:
els protagonistes es casen i els barce-
lonins... “ells no perdran: tot el que
tenen i són, els pertany”. La història,
llegida amb optimisme i des de l’avui,
acaba amb el crit que també és lema
del Tricentenari barceloní: “Viurem
lliures”.e

El Born torna a bategar
L’‘Auca del Born’ estrena el nou centre cultural i inaugura els actes del Tricentenari del 1714
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“Pàtria, guarda’ns: la
terra no sabrà mai
mentir”, va decla-
mar l’actriu Sílvia
Bel. Les paraules

de La ciutat llunyana (1939) que
Màrius Torres dedicava a Lleida –i
a la ciutat ideal que els noucentistes
pretenien bastir– van tornar a
prendre significat, ahir, en la inau-
guració del Born Centre Cultural.
Les pedres d’un jaciment urbà únic
a Europa per la seva extensió (8.000
m2) i bon estat de conservació van
parlar de vida i de mort, però no de
derrota. “Tan sols podreu titllar de
derrotat aquell qui pel que creu no
hagi mai lluitat”, diu l’últim quadre
de l’Auca del Born, l’espectacle que
ha ideat el dramaturg i director Jor-
di Casanovas per explicar la histò-
ria dins mateix de la història, sobre
els escenaris on va transcórrer, a les
ruïnes de la ciutat del 1714.

Ahir se celebraven tres esdeveni-
ments de pes: la rehabilitació d’un

Crònica

La ciutat del 1714 és l’escenografia de l’obra. P. VIRGILI

“VIUREM LLIURES!”
La trentena d’actors que

participen e n l’Auca del Born
al centre del jaciment. PERE VIRGILI

Reviu el 1714
amb l’ARA

Demà el diari oferirà
un suplement de 64

pàgines que explica tot
el que va passar el
1714, ‘Les veus de

la resistència’


