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Ajuntament de
Barcelona ha

decidit canviar el nom
del Born Centre Cul-
tural; des d’ara es dirà
Born Centre de Cultu-

ra i Memòria i s’ampliarà a d’altres ac-
tivitats, diuen. La decisió del govern de
Colau s’ha pres després d’un ple muni-
cipal on el govern es va alinear amb
Ciutadans, el PSC i el PP per tombar
una moció d’ERC a favor de mantenir
el projecte del centre com a espai de
memòria de la guerra de Successió i
de la pèrdua de llibertats de Catalunya
el 1714. En aquell ple es van sentir ar-
guments com ara que s’estava fent un
ús partidista de l’equipament o que el
govern anterior havia volgut posar les
runes al servei d’una ideologia. El nou
projecte presentat pel comissionat de
Memòria de l’Ajuntament, Ricard Vi-
nyes, ha generat dubtes i incompren-
sió. I és que, en general, la ciutadania
no acabem d’entendre per què cada
nou govern vol canviar coses que ja
funcionen; com si els sabés greu ad-
metre l’èxit dels que els han precedit.

El Born Centre Cultural va rebre 3 mi-
lions de visitants el 2015, i la reacció
general del públic era entusiasta: pel
projecte museogràfic –modern i res-
pectuós amb el passat– i per les expo-
sicions que permetien descobrir com
va ser l’etapa més crucial de la història
del país. L’equip de l’historiador Quim
Torra havia aixecat del no-res un dels
equipaments més potents que té la
cultura catalana. L’argument que cal
ampliar-ho a d’altres activitats genera
sorpresa: al Born s’hi ha fet de tot en la
seva curta història, inclosa una desfila-
da del 080 Barcelona Fashion. De de-
bò que calia rebatejar el centre per po-
der fer l’exposició sobre mercats que
va explicar Vinyes que s’hi farà prope-
rament? La resposta és no, no calia
canviar el nom. I és un exemple –trist–
de com funciona l’alternança dels par-
tits a les institucions. No s’adonen que
la decisió de canviar el nom a un equi-
pament amb l’argument que els altres
en feien un ús partidista, és la decisió
més partidista que es pot prendre. No
és nova política sinó caure en els pit-
jors tics dels partits de sempre.
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luís Foix, l’home tranquil i irònic
que si no sembla un gentleman
farmer anglès sembla l’immuta-

ble comissari Maigret tornant de nit a
casa, és un temerari. Diu que no li
agrada el periodisme de metàfores, i té
raons per dir-ho perquè cansa, i titula
el seu llibre de memòries periodísti-
ques Aquella porta giratòria, que és
una metàfora. La porta giratòria de
què parla no és, com es diu ara, la dels
polítics que un cop retirats troben al-
tres càrrecs sinó la que donava accés a
la redacció de La Vanguardia quan el
diari tenia el domicili al carrer Pelai de
Barcelona. Foix hi va entrar com a me-
ritori i en va sortir per anar de corres-
ponsal a mig món. Hi va tornar a en-
trar com a director i en va sortir amb
algunes esgarrapades d’origen polític,
segons desvela. Però la porta gira, i de
la mateixa manera que un dia Gaziel
en va sortir avorrit per tothom i un al-
tre dia, ja mort, hi va tornar accedir
amb tots els honors, Foix hi va entrar
de nou, i hi entrarà les vegades que fa-
ci falta perquè La Vanguardia és casa
seva i encara que de vegades no li ha-
gin reconegut totes les vàlues, altres

L vegades la porta ha girat en direcció
correcta. Avui i sempre en Foix és una
firma indiscutible al diari. I que sigui
per molts anys. I si no, ja tornarà a gi-
rar la porta. Alguns que han llegit el
seu primer llibre memorialístic, La
marinada sempre arriba, centrat en
la seva joventut rural, diuen que és
molt diferent del que ara presenta. És
el mateix, dispensin. La marinada
sempre arriba, com arriben l’hora de
sembrar i la de collir, les eleccions, les
victòries i les derrotes, la columna set-
manal i la pluja, encara que sembli que
no ho hagi de fer. El món volta per un
eix com “aquella” porta. Foix diu que
els diaris no han de pretendre canviar
el món sinó que s’ha de limitar a expli-
car-lo, que ja és prou difícil. Canviar-lo
potser no, però empènyer-lo potser sí,
Lluís. Si no, encara ens governarien
els cacics i a la vall de Corb no hi hau-
ria recs per dominar la pluja, que arri-
ba però poc. En Xavier Bosch i en Mà-
rius Carol, actual director del diari per
un gir de la porta, van presentar el lli-
bre a Barcelona. En van destacar fra-
ses contundents i algunes de verino-
ses. Jo em quedo amb aquesta, que és

impressionant: “el millor turisme és el
de guerra”. Vol dir que la guerra posa
al descobert les misèries i les grande-
ses dels països. Jo sabia que els millors
viatges són els de feina, però en Foix
sempre va més enllà. Diferencia entre
el periodisme local i l’internacional,
que també està bé. Algú va dir que la
porta giratòria s’hauria d’instal·lar a la
nova seu de La Vanguardia per afavo-
rir les evocacions sentimentals. Bé,
però l’actual redacció està equipada
amb dos ascensors, un que puja i un
que baixa, que segueixen fent vigent la
metàfora del periodisme i la vida.
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