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� Josep Serra (Museu
Picasso). A la gent que es
quedi, li recomana la visita
al nou Museu de la Música
«pel seu caràcter innova-
dor i viu, i per l’enorme
buit que omple. Barcelona
no podia oblidar el llen-
guatge universal i abstrac-
te per definició que sem-
pre va un pas pel davant
dels altres». Fora del país,
aconsella entrar a la Galle-
ria Borghese de Roma,
que custodia «una de les
col·leccions d’art més im-
portants del món, oberta
des del 1997 després de la
seva llarga restauració». A
més, ara exposa també els
seus dipòsits.

Ferran Barenblit
(Centre d’Art Santa Mò-
nica). Als que no marxin,
els convida a descobrir la
proposta Rendició extra-
ordinària, de la galeria
Nogueras Blanchard de
Barcelona, «una exposició
poc habitual en una galeria
comercial, amb nou artis-
tes molt interessants que
donen la seva mirada so-
bre el risc». Als que mar-
xin, si el seu destí és Sevi-
lla, els aconsella una visita
al Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, on s’aca-
ba d’inaugurar una exposi-
ció retrospectiva de Daido
Moriyama, «un fotògraf
que ha retratat els intensos
canvis de la societat japo-
nesa en els últims 40 anys,
amb l’entrada definitiva
del seu país en la contem-
poraneïtat».

Glòria Bosch (Funda-
ció Vila Casas). Anima a
visitar l’exposició La mú-
sica i el III Reich. De Bay-
reuth a Terezin, a La Pe-
drera, «perquè trenca amb
la visió acostumada d’una
mostra històrica. Utilitzar

com a fil conductor la mú-
sica és una altra manera
suggestiva de valorar l’art
i les ideologies». Per anar
de visita a l’estranger,
s’acostaria a la Kunsthalle
d’Hamburg «per veure
com una obra representati-
va de Malèvitx, Quadrat
negre, ha estat un punt de
referència interdisciplina-
ri al llarg dels anys».

Manuel Borja-Villel
(Macba). A Barcelona, re-
comana l’exposició Di-
buixos espanyols a la His-
panic Society of America.
Del Segle d’Or a Goya, al
MNAC. «Potser en gene-
ral estem massa acostu-
mats a veure només les

obres acabades dels clàs-
sics de la història de l’art
espanyol. Aquesta col·lec-
ció de dibuixos ens pro-
porciona una visió dife-
rent, molt més immediata,
d’aquests artistes.» Per a
la gent que surt de viatge,
aposta per la mostra Socié-
té Anonyme, que es pot vi-
sitar a París, a Le Plateau
(Frac Ille de France). «Es
tracta d’un model d’expo-
sició molt innovador, en el
qual la implicació dels co-
missaris amb els artistes
resulta exemplar. La mos-
tra, d’artistes joves, plan-
teja noves estratègies de
visibilitat i representació».

Josep Ramoneda

(CCCB). La música i el III
Reich. De Bayreuth a Te-
rezin, a La Pedrera. A fora,
El espejo y la máscara. El
retrato en el siglo de Pi-
casso, al Museo Thyssen-
Bornemisza i a la Funda-
ción Caja Madrid.

Maria Teresa Ocaña
(MNAC). A Barcelona,
Hammershoi i Dreyer, al
CCCB, «per la lírica que
es desprèn de l’obra
d’Hammershoi i la seva
relació amb Dreyer. Tam-
bé pel rigorós discurs de la
seva concepció. Aquesta
exposició és un plaer per
als sentits». A Madrid,
creu que és indispensable
anar a veure Tintoretto, al
Museo del Prado. «Aques-
ta exposició posa de mani-
fest la modernitat de Tin-
toretto. Es presenten unes
obres esplèndides, el catà-
leg és rigorós i aporta una
nova visió sobre el pin-
tor.»

Núria Enguita (Fun-
dació Tàpies). A la gent
que es quedi, li recomana
Natures mortes. De Sán-
chez Cotán a Goya, al
MNAC. «Les natures mor-
tes del segle XVII integren
una intenció classificado-
ra i d’arxiu, construeixen
una bellesa artificial des
d’una perspectiva urbana i
moderna.» En l’àmbit in-
ternacional, tria Wack! del
Moca (Museum of Con-
temporary Art de Los An-
geles), una exposició que
examina els fonaments i el
llegat de l’art feminista
entre 1965 i 1980. «Les
pràctiques feministes dels
anys setanta són encara
avui rellevants, fins i tot
més que moltes de les pro-
postes artístiques que es
fan en el context de l’acti-
visme feminista en l’ac-
tualitat.»

Set responsables de museus i centres d’art catalans recomanen bones exposicions per a qui
es quedi a Catalunya i per a qui marxi de viatge aquesta Setmana Santa
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El millor art per veure

L’obra d’Hammershoi, penjada al CCCB. / ANDREU PUIG

� Un total de 21 projectes
procedents d’arreu dels
Països Catalans s’han pre-
sentat a la primera edició
del premi Quim Masó a
projectes de muntatges de
teatre de text, convocat per
la família Masó, Bitò Pro-
duccions, la Llibreria 22 i
el grup Proscenium. El
premi, dotat amb 30.000
euros per a la preparació
del muntatge i la seva es-

trena en el marc de la prò-
xima edició de Temporada
Alta i la Setmana del Case-
ro, es lliurarà a finals d’a-
bril, molt probablement al
Teatre de Salt, per la vin-
culació que hi tenia Quim
Masó. L’organització del
premi està molt satisfeta
de l’alta participació que
hi ha hagut en aquesta pri-
mera edició, que té un jurat
format per Joan Ollé, Be-
goña Barrena, Toni Casa-

res, Salvador Sunyer, Pere
Puig i Guillem Terribas
(secretari).

La majoria dels projec-
tes provenen de Barcelo-
na, com ara els de La Can-
tina, La Patacada, Rue Mi-
randa, Entàndem, Alquí-
mia Produccions i Teatre
Arca, Pannick SCP, Boni-
ta Films, Cia de l’Art, La
Guapa, Teatre Net, Sala
Muntaner, Didascàlia, Da-
mià Barbany i Towanda

Dreams. Només hi ha un
projecte gironí, Àngela, de
Julio Manrique, presentat
per La Troca. La resta dels
Països Catalans estan re-
presentats per Sílvia Val-
dés (València), el Centre
Dramàtic del Bages, Pro-
duccions de Ferro (Mana-
cor), Vatua l’Olla (Caldes
de Montbui), Viuda de
Iguana e Hijos (Palma) i
Flyhard Produccions (Vi-
lafranca del Penedès).

Un total de 21 projectes teatrals s’han
presentat al primer premi Quim Masó
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No m’esperava això del Ballet Imperial
Rus», deia una espectadora en sortir di-
marts al vespre del Teatre Tívoli de Bar-

celona. Darrere quedaven gairebé tres hores d’un
espectacle eclèctic, amb peces tan diverses com ara
Scheherazade, de Korsakov i coreografia original
de Fokin, Carmina Burana, de Carl Orff, coreogra-
fiada per Maya Murdmaa, i el Bolero, de Ravel
–atenció!, no amb la coreografia de Béjart, la més
coneguda, sinó de N. Androsov–. Aquesta sensació
que els russos, pel que fa a la dansa clàssica, viuen
de renda, ja la va fer el ballet de Grigoròvitx Kras-
nodar en la seva visita al BTM l’agost del 2005.

En el segon programa que la troupe russa presen-
ta a Barcelona fins al 7 d’abril, després d’El llac
dels cignes, la companyia va lluir una estètica que
recordava la pel·lícula guardonada fa poc amb un
Oscar La vida de los otros. Per als qui no l’hagin
vista, una pista: s’ambienta en l’antiga RDA. Supe-
rant la barrera d’uns decorats i un vestuari d’allò
més Menkes –sense cap voluntat d’ofendre aquesta
històrica botiga de mallots i disfresses barceloni-
na–, els ballarins van mostrar un elevat nivell tèc-
nic. Sobretot els solistes i, en concret, el jove Kirill
Radev. Amb un equilibri impecable i una gran agi-
litat en els grans salts i girs, va seduir el públic de la
mateixa manera que ell era seduït per una especta-
cular i perillosa Zobeida (Liubov Sergienko).
L’adaptació de Scheherazade –segurament el mi-
llor de la nit– realitzada pel director de la compa-
nyia, Gediminas Tarandá, remarca l’aspecte eròtic
de la història de Les mil i una nits, amb un pas a dos
d’allò més apetitós.

Carmina Burana va ser la peça més polsosa
–noies de hawaianes al costat de nois preparats per
al break dance–, tot i que va tenir moments diver-
tits, com ara l’escena dels borratxos a la taverna, en
què els ballarins van estar molt convincents. Final-
ment, el Bolero de N. Androsov, que no té res a veu-
re amb el de Béjart. La coreografia, en lloc d’apro-
fitar –com la de Béjart– la cadència in crescendo de
la música, omple l’escenari d’un moviment frenè-
tic i dóna una imatge en alguns moments caòtica.
Només cal afegir que els ballarins van de sacerdots
–en negre i daurat, amb sabatilles blanques– execu-
tant una mena de ritual orgiàstic.

En el càsting d’Ángel Corella, divendres a Bar-
celona, la majoria de ballarins masculins preselec-
cionats per a la seva nova companyia eren russos.
Una dada que, veient el panorama, no està fora de
sospita...

«

dansa | «scheherazade»

Esplendors i misèries
del ballet rus

� Programa: Scheherazade, Carmina Burana i

Bolero, interpretats per la companyia del Ballet

Imperial Rus, dirigit per Gediminas Taranda.

Lloc i dia: Teatre Tívoli, 3 d’abril del 2007.
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Un moment de Scheherezade. / EL PUNT




