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ElComentari Ignasi Aragay

Un altre museu obre les
portes a Barcelona. Sort
en tenim de la iniciativa

privada, que no només fa les
coses, sinó que no ens empipa
amb projectes irrealitzables. Dit i
fet. El galerista Fernando Pinós,
després de quaranta anys de
col·leccionar obres modernistes,
a principis de l’any que ve inau-
gurarà un espai a l’Eixample. En
temps de crisi, n’hi ha que enca-

Bons museus privats, mals exemples públics

ra s’arrisquen en un terreny mai
fàcil com el de la cultura. De fet,
a l’Eixample ja fa uns anys que
s’està imposant el minifundisme
museístic d’arrel privada i artísti-
ca. Fa uns dies la Casa Amatller
es reinventava com a museu del
Modernisme: ara en tindrem dos,
ves per on; millor pecar per
excés que per defecte. També
aquesta setmana la Fundació
Godia obre la seva nova seu a la

Casa Garriga i Nogués. Tenim, a
més, el Museu Egipci de l’hoteler
Jordi Clos, que ja fa temps va
creure en el potencial del turis-
me cultural a Barcelona. I encara
n’hi ha més, de centres d’art mu-
seístics a l’Eixample: la Fundació
Vila Casas, la Fundació Suñol, la
Casa Batlló, la Pedrera, la Sagra-
da Família o la Fundació Tàpies.

A part de certificar l’èxit de
Barcelona com a destí de turisme

cultural, aquest fenomen ens ex-
plica quelcom més del país: ens
mostra que, contra el tòpic,
tenim una burgesia local que no
està acabada. Segueix fent di-
ners i fent cultura. Els malpen-
sats diran que en temps de crisi,
l’art és un valor segur. Però la ve-
ritat és que museus d’aquesta
mena no s’improvisen. Al contra-
ri, acostumen a ser projectes de
vida, al darrere dels quals hi ha
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ment humorística, qüestio-
na impúdicament un munt
de tòpics, tabús, obsessions
i sentits del ridícul de l’ésser
humà (homes inclosos, com
van palesar a Salt fins a tres
mascles consecutius ne-
gant-se encarcaradament a
pujar amb ella a escena).

Comunica sentiments
amb una extraordinària mí-
mica facial i corporal, i és
capaç de convertir en riveli-
ana epopeia el simple gest
de recollir la bossa de mà

que li ha caigut a terra o de
nedar en el mar de les seves
pròpies llàgrimes quan les
vessa perquè el seu xicot
s’ha perdut entre la multitud
de París. Sentiments com la
solitud, la frustració, el desig
sexual i la inseguretat per-
sonal anímica i física que-
den esmicolats en mil bo-
cins davant nostre perquè
ens hi puguem encarar des
del relativisme. Allò que en
diuen la teràpia del riure.

A won woman show
De Laura Herts.
Festival Temporada Alta’08, Teatre
de Salt, 16 de novembre

“És pallassa, pallas-
sa!”, resolia men-
tre es posava

l’abric una senyora que no
havia parat de riure en tot
l’espectacle. Em va semblar
l’acceptació espontània d’un
fet tan natural al segle XXI
com que hi hagi dones pa-
llasses. Tot i que encara
corre algun borinot estult
que sosté que la dona està
mancada del sentit de la co-
micitat, el fet és que l’ano-
menada reina de les pallas-
ses s’ha guanyat el fervor
del públic de mig món, Paï-
sos Catalans inclosos. El xou
és el mateix que va presen-
tar l’any passat al Festival de
Pallasses d’Andorra, amb les
lleugeres variants tan pròpi-
es dels espectacles de pa-
llassos, que es van enriquint
amb el contacte continuat
amb el públic.

Ajudada del crit “Oh, my
God!”, la Herts desplega i fa
esclatar en escena tot un
reguitzell de condiciona-
ments psicològics i, des
d’una sensibilitat terrible-

Crítica pallassos

Comunica
sentiments amb
una gran mímica
facial i corporal
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Jané

Laura Herts ens ha visitat sovint des que el 1994 va aterrar a
Cornellà i Tàrrega i fa poc va actuar a l’AlmaZen ■ SYLVIE COUZINIER

‘Oh, my God!’

un nom i un cognom. Si en altres
temps o, encara avui, en altres
indrets, les col·leccions privades
anaven i van a parar als grans
museus públics, a Barcelona
aquests no inspiren prou confi-
ança. La lenta posada en marxa
del MNAC a finals del segle XX o,
ara, la frivolitat amb què es trac-
ta el futur del Museu Nacional
d’Arqueologia segur que no han
ajudat a generar complicitats.


