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Museuperrespirar
Modernisme

La família Pinós ultima els preparatius per a l’obertura al març d’un
espai que acollirà 300 obres d’artistes catalans modernistes

Montse Frisach
BARCELONA

La Ruta del Modernisme a
Barcelona s’enriquirà a
partir del 17 de març amb
l’obertura del Museu del
Modernisme Català, en ple
centre de l’Eixample. Situ-
at a la planta baixa d’un
edifici de l’arquitecte mo-
dernista Enric Sagnier del
carrer Balmes 48, el museu
exposarà la col·lecció de
peces modernistes que al
llarg de quatre dècades ha
recopilat el galerista Fer-
nando Pinós, propietari de
la galeria Gothsland del
carrer Consell de Cent. En
mil metres quadrats, re-
partits en dues plantes, el
visitant trobarà 300 obres
que habitualment eren a
les burgeses cases moder-
nistes de principis del segle
XX: mobiliari i pintures i
escultures d’artistes com
Gaudí, Casas, Rusiñol, Gas-
par Homar, Joan Busquets
i Lluís Graner.

La iniciativa d’aquest
museu, dedicat exclusiva-
ment al Modernisme català,
és totalment privada i sor-
geix de la voluntat de Fer-
nando Pinós de mostrar
una col·lecció que ha format
part de la seva vida. Maria
Guirao, esposa de Pinós, no

nega la vinculació de tota la
família Pinós a aquestes
obres d’art, que fins fa pocs
dies encara podia veure dià-
riament a casa seva. Ara la
major part de les peces ja
s’han traslladat al futur
museu, quan encara falten
els últims preparatius de
cara a la inauguració. L’es-
pai, que havia estat una fac-
toria tèxtil de Fabra i Coats,
ja era de propietat familiar i
des de feia anys es feia ser-
vir com a magatzem.

Tot el que el visitant es
trobi en el museu respirarà

Modernisme. Els prestatges
de la llibreria-botiga que el
visitant travessarà just des-
prés d’entrar al local són ori-
ginals de Joan Busquets i
han estat adquirits recent-
ment. Després, per entrar a
la sala d’exposicions de la
planta baixa, el visitant tra-
vessarà una portalada amb
un espectacular vitrall de
l’època. En aquesta planta a
peu de carrer s’hi exposarà
el mobiliari, una branca en
la qual la col·lecció Pinós és
especialment rica. Malgrat
que en cap moment es re-

creen espais domèstics d’u-
na casa modernista, es po-
dran veure nombrosos ob-
jectes de l’època, com ara es-
criptoris, taules de despatx,
un reclinatori, vitrines i mi-
rallsd’autorscomBusquets,
Gaspar Homar, Puig i Cada-
falch i el mateix Gaudí, del
qual s’exposen, entre d’al-
tres, una creu de fusta de la
Casa Batlló i uns penjadors
de la Casa Calvet.

Al soterrani, en el qual
s’ha deixat a la vista un
magnífic sostre de volta ca-
talana, s’hi ha instal·lat la

pintura i l’escultura, així
com vitralls de Joaquim
Mir i dels germans Maume-
jean. Hi ha, entre d’altres,
quatre pintures de Casas i
un dibuix, així com obres
de Lluís Graner, Joan Lla-
verias, Miquel Utrillo i Ru-
siñol. Entre l’escultura des-
taca una bona representa-
ció de Lambert Escalé, així
com una gran copa d’Euse-
bi Arnau que havia format
part de la Casa Garriga No-
gués, també obra de l’arqui-
tecte Sagnier i seu de la
Fundació Godia. ■

Vitralls dels germans Maumejean i Joaquim Mir (al centre) que s’han instal·lat a la planta subterrània del futur Museu del Modernisme Català ■ JOSEP LOSADA

Els quadres a punt de ser penjats a la planta subterrània. A la dreta, banc d’Antoni Gaudí a la planta baixa ■ JOSEP LOSADA

El sud del sud
De Josep-Pere Peyró
Nau Ivanow. 10 de febrer

El mos de la crisi fa tan-
car La Invenció. La pe-
tita empresa teatral

del dramaturg i director
Josep-Pere Peyró, que havia
arribat a donar feina fins a
40 persones el 2008, s’ha
fet insostenible. El dolorós
comiat s’ha volgut visualit-
zar presentant les restes del
naufragi de la Tetralogia
africana, un fresc cuit al Mar-
roc, el Camerun i la selva
sobre el punyent tema de la
immigració, que va ser bru-
talment mutilat per la inqui-
sició judicial. Prohibida,
doncs, El cel massa baix
(2007), amb actuacions pe-
nals que han dut la compa-
nyia a la bancarrota, El sud
del sud presenta, engalza-
des, dues obres impactants:
Les portes del cel (2004),
que ha girat per mig món
tancant un reduït nombre

d’espectadors en un conte-
nidor de vaixell on es revivia
l’angoixant pas de clandes-
tins a Europa, i La tanca
(2008), en què es denuncia
amb acritud la trampa crimi-
nal del capitalisme que
aboca la humanitat a la des-
ferra. La tercera peça, La mi-
rada, serveix d’introducció
per presentar les altres en
l’espai únic, central i gèlid de
la Nau Ivanow, i mostra els
precedents: un pobre diable
que trafica amb la misèria
dels més necessitats, els ven
un passatge com a clandes-
tins, mentre reflexiona en
veu alta: “Uns són la merda i
els altres el peu que la trepit-
ja”. Els candidats a emigrar
sense papers esperen inge-
rint vi de tetrabric, mentre
escolten els deliris del patró,
fins que se’l carreguen. Cau
la paret d’un contenidor per
indicar l’inici de la travessia.
Sense viure-ho des de dins
del contàiner com a únic
espai escènic, Les portes del
cel perd la força implícita de
l’original, que ara reposa
únicament en la paraula, la
fosca i els efectes sonors. En
canvi es manté íntegre el
brutal impacte de La tanca.
Última ocasió per prendre el
pols a una de les dramatúr-
gies més valentes i trasbal-
sadores d’ara mateix.
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‘Tetralogia
africana’ és
un fresc sobre
la immigració


