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El Teatre Nacional de Ca
talunya (TNC) acollirà 
el 4 de maig un acte insti
tucional presidit peí pré

sident de la Generalitat, Pasqual 
Maragall, per commemorar de 
manera solemne el 75è aniversa-
ri de la proclamació de la Repú-

dissenyada per Joan OLler. t 
retre homenatge ais valors repu-
blicans com a fonament de la 
democracia actual. 

L'agenda cultural barceloni-
na inclou altres iniciatives amb 
el mateix objectiu. A partir del 
18 d'abril el Palau de la Virreina 
es convertira en la seu d'un cicle 
de débats i conferencies centrât 
en el période república amb la 
participado de destacáis histo-
riadors, entre els que es troben 
Josep Fontana, Joan B. Culla. 
Borja de Riquer, Santos Juba i 
Enric Ucelay. Al mateix espai. es 
podrá visitar —del 31 d'cctubre 
al marc de Tan; una 
exposició antológica del fotóg-
raf Agustí Centelles, gran cronis
ta gràfic de la Guerra Civil. 

Una ruta pels indrets mes sig-
nificatius de la Barcelona repu
blicana —organitzada peí Mu
seu d'Histôria de la Ciutat i que 
es podra recorrer a partir del 13 
de maig— i diversos recitáis de
dicáis a l'obra poética d'Anto

nio Machado, Miguel Hernán
dez, Rafael Alberti i Federico 
García Lorca son altres de les 
activitats commemoratives pro-
gramades a la capital catalana, 
algunes d'elles lligades mes direc-
tament al 70è aniversari de l'ini-
ci de la Guerra Civil. Així, el 
festival Grec ha programat un 
ranrert ^ P la jynwna Simfnnin 
de Bee tnoven. Ja mdk 
que assaiava Pau Casais el 18 de 

per interpretar 
l'endemà al Teatre Grec, una 
actuado truncada per Tesclat de 
la Guerra C 

El TNC acollirà un 
acte institucional per 
reivindicar els valors 
de la II República 

Pero l'aniversari de la Repú
blica no es celebrará ncr 
Barcelona. Una de les peces que 
s exposaa la mostra La IIRepú
blica a Girona '193. 
Museu d'Históna de la Ciutat 
fins al 4 de juny. es un gran glo-
bus multicolor de paper de ceba, 

. procèdent del Museu del Joguet 
de Figueres. que reprodueix la 
figura femenina que encarnava 
la República. Sembla la metá

fora perfecta per aquell "assaig 
de democracia reformista" —en 
paraules de l'historiador Josep 
Clara— que s'inflà amb esperan
ces de progrés en un réceptacle 
tan frágil que, després d'enlairar-
se i superar vents en contra, 
acaba aterrat per l'aixecament 
militar de 1936. 

L'exposició. que vol cridar 
^Tuenci^ae'̂ nSlrarrrírrnfríBH'CP^ 
gantina bandera republicana 
que oneja al teulat de l'edifici del 
museu, destaca que Girona fou 
la primera capital catalana en 
partidpadó electoral en les elec-

i'abrilde 1931. la consulta 
popular que ebri les portes al 
période república. La mostra re-
uneix també documents audiovi-
suals, diaris. revistes, llibre-
lars —com els que la casa gnoni-
na Dalmau Caries-Pla distri
buía a tot Catalunya—. amincis, 
cartelis de l'época i discursos po-
litics. L'Arxiu Mumdpal de Gi
rona ha programat, coincidint 
amb lexposició, diverses con-
feréndes de professors universi-
taris que analitzen aspectes del 
période república. També 
l'Ajuntament gironí ha progra
mat una acte d'homenatge a la 
II República i ais regidors muni-
cipals del période que tindrà lloc 
el 14 d'abril. Durant aquest dia. 
en el saló de plens penjarà la 
bandera republicana. 
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