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‘Salomé amb el cap de sant Joan Baptista’, de Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)

El museu de Montjuïc reunirà noranta obres dels grans artistes de la pintura europea del segle XVII de l’octubre al gener

El MNAC portarà Caravaggio
Redacció
BARCELONA

U
na gran
exposició
de Cara-
vaggio en

el context de la
pintura realista eu-
ropea serà el prin-
cipal atractiu de la
temporada artísti-
ca del Museu Naci-
onal d’Art de Cata-
lunya (MNAC) d’a-
quest any.

Segons va explicar ahir el
director del museu, Eduard
Carbonell, l’exposició de Ca-
ravaggio, que estarà oberta al
públic entre l’octubre d’a-
quest any i el gener de l’any
que ve, reunirà unes 90 obres
dels grans noms de la pintura
europea del segle XVII, per il-
lustrar el que va significar re-
alment la “revolució caravag-
gista”. La historiografia consi-
dera Michelangelo Merisi da
Caravaggio (1571-1610) l’inici-
ador de la pintura moderna, a
pesar de la seva curta existèn-
cia, esquitxada de llegendes i
episodis violents.

A més de mitja dotzena de
Caravaggios, a l’exposició es
mostraran obres de grans
mestres del Segle d’Or espa-
nyol com Velázquez, Zurba-
rán, Ribera, Carducho, els
francesos George de La Tour i
Nicolas Regnier, l’holandès
Hendrick Terbrugghen i els
italians Orazio, Artemisia
Gentileschi, Caracciolo i An-

tiveduto Grammatica.
Per a l’organització d’a-

questa exposició pròpia, el
MNAC ha comptat amb el
suport del Museu del Prado,
l’ens Patrimonio Nacional, el
Museu Thyssen de Madrid, el
Rijksmuseum d’Amsterdam,
la Fondazione Longhi de Flo-
rència, el Nazionale de Ca-
podimonte de Nàpols i la
Galeria del Palazzo Barberini
de Roma.

D’altra banda, entre juny i
setembre, el museu de Mont-

juïc recorrerà a través de 140
pintures, dibuixos i escultures
la trajectòria del grup expres-
sionista Brücke, fundat a
Dresden el 1905 per Ernst
Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl,
Erich Heckel i Karl
Schmidt-Rottluff, als quals es
van unir més tard Emil Nolde,
Max Pechstein, Cuno Amiet i
Otto Mueller. Aquesta exposi-
ció, que actualment s’exposa a
les seus del Museu Thyssen i
de la Fundació Caixa Madrid,
s’exhibirà després de Barcelo-

na a la Berlinische Galerie i el
Brücke Museum de Berlín.

Segons Carbonell, aquestes
dues exposicions sobre Cara-
vaggio i Brücke marcaran el
camí del MNAC a partir d’ara,
una vegada reobert tot el mu-
seu, “amb una gran exposició
internacional anual, que pot
ser importada o de producció
pròpia”.

Sense oblidar la potenciació
de les col·leccions del museu,
el MNAC vol entrar en els ca-
nals internacionals de l’art i

n’és una mostra, segons el di-
rector, la “important donació”
que ha fet el museu català per
a l’exposició Barcelona. Gaudí,
Picasso i Dalí que el 2007 es farà
al museu de Cleveland i al
Metropolitan de Nova York.

En la programació del
MNAC destaquen, així mateix,
exposicions sobre el centenari
d’Apel·les Mestres i una altra
amb fotografies de Robert
Frank, William Klein, Richard
Avedon, Joseph Koudelka, Xa-
vier Miserachs i Joan Colom,
que il·lustraran la fotografia
dels anys 50 a 70, en el mo-
ment en què va deixar el su-
port dels llibres i es va conver-
tir en peça d’art als museus.

Les prioritats de
Carbonell

➤ El director del MNAC,
Eduard Carbonell, en una
entrevista que publiquem
avui al Quadern d’Història de
balanç dels seus 10 anys al
capdavant de l’equipament,
es lamenta de les dificultats
de posar el museu al circuit
internacional d’exposicions
pel fet de no disposar d’una
“moneda de canvi” artística
prou potent. A més, a la
pregunta sobre si seguirà
com a director en aquesta
nova etapa, diu: “Les coses
s’han de fer bé i a poc a poc,
responent a lògiques inter-
nes, no polítiques”. També
aposta per la continuïtat de
Narcís Serra com a president
del Patronat, malgrat que
ara sigui president de Caixa
Catalunya.

ANTÓNIO RENTO

Caps de titella de tija de Guangdong. Segle XIX

L’art dels titelles i el teatre
d’ombres xinès, en una mostra

Joan Tort
LLEIDA

L
a mostra
‘Herois i
déus’ reuneix
400 titelles,

figures, vestits i ele-
ments xinesos rela-
cionats amb aquest
art i molt especial-
ment amb el teatre
d’ombres.

Tota la mostra pertany a la
col·lecció Kwok On d’art popu-
lar asiàtic, una de les més im-
portants del món, cedida a la
Fundação Oriente de Lisboa per
Jacques Pimpaneau. Aquest ex-
pert en la ciència i la cultura
xineses és el comissari de l’ex-

posició, una mostra única a
l’Estat que s’estrena a la capital
de Ponent després de quasi un
mes de muntatge per la delica-
desa de les obres exposades.

El teatre de titelles i d’om-
bres de la Xina té el seu origen
cap al segle VIII, sempre sota
una visió religiosa, mitològica i
allunyada de la realitat, tot i
que també d’entreteniment, és
a dir, molt diferent de la visió
occidental d’aquesta art escèni-
ca, en la qual es prioritza l’es-
pectacle infantil i satíric. Pim-
paneau va explicar que els cre-
adors de titelles estan conside-
rats més artistes que artesans i
que els manipuladors d’aquests
personatges també són mestres
d’actors de teatre o cinema,
perquè marquen molt més els
moviments i la interpretació
d’una realitat fictícia. El comis-
sari de la mostra, que compta
amb la col·laboració de Sylvie

Gonfond, va qualificar “d’injust
que es consideri el teatre de ti-
telles de la Xina com a folklòric,
ja que entra dins el món de les
belles arts i cada peça és una
obra d’art”.

Herois i déus ensenya, amb un
aire com sagrat, els titelles de
fil, de tija i de guant, els de foc
per a espectacles pirotècnics i
els d’aigua amb base de flota-
dor. També es poden veure ins-
truments musicals, elements
escenogràfics i un ampli ventall
de personatges del teatre d’om-
bres (fets de pergamí i roba), així
com els vestits, la majoria amb
uns expressius i coloristes bro-
dats que, juntament amb les
pintures de les cares, donen
claus de la personalitat o del
paper que feia cada personatge.
La major part de les peces són
dels segles XVIII, XIX i XX.

L’exposició de Lleida coinci-
deix amb la celebració de la

setzena edició de la Fira de Ti-
telles i es complementarà amb
tallers de teatre d’ombres, amb
activitats fins i tot per a nens de
3 anys, tallers de cal·ligrafia xi-
nesa, conferències, un cicle de

cinema i actuacions de titelles.
.........................................................
Herois i déus
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