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una estafa històrica servida
a través dels preparatius del
primer programa en directe
que TVE permetia fer des de
Catalunya sota la batuta
d’una periodista renovado-
ra, inspirada en Montserrat
Roig, que en l’últim moment
ha d’empassar-se la mateixa
merda de sempre per tal
que no li tanquin la barraca,
un símil potser no prou pre-
cís amb el rebrec de Consti-
tució que ens van endossar.

L’espectacle adquireix un
to formidable en l’últim as-
salt gràcies als joveníssims
Nao Albet i Marcel Borràs,
autors i intèrprets de la de-
molidora anàlisi de l’esper-
pent contemporani. Un epi-
sodi impactant, ple de veri-
tat i contundència, que treu
la màscara d’un Estat còm-
plice de la tortura i de l’estu-
pre continuat dels drets hu-
mans. Els autors encarnen
dos joves bascos homose-
xuals brutalment colpejats i
finalment cosits a trets per
una policia en perfecta sin-
tonia amb els autors de la
llei de partits i del tanca-
ment d’Egunkaria. L’herèn-
cia del dictador estreny la
democràcia en una desen-
caixada dansa macabra.

Dictadura-Transició-
Democràcia
Teatre Lliure, 8 d’abril.

Finalment el teatre pú-
blic té la iniciativa
d’encarregar un es-

pectacle que parli d’allò que
les màximes instàncies judi-
cials de la democràcia més
raquítica d’Occident volen
continuar amagant. Un en-
càrrec quadrúpede, de desi-
gual factura, que finalment
acaba sent un cop de puny
damunt la taula angulosa,
que no rodona, on seuen els
responsables de tanta ini-
quitat i desvergonyiment. El
primer round és una mirada
tova als budells del fran-
quisme, i francament s’es-
perava més mordent del
poderós tàndem Albertí-Cu-
nillé. Bernat s’ha limitat a
aconseguir un facsímil del
cèlebre concert de Raimon
a la Universitat de Madrid el
maig de 1968. Recupera
l’única gravació conservada
i evoca l’electritzant clima
de la resistència antifran-
quista, amb un comentari
actual perfectament pres-
cindible. Jordi Casanovas ha
bastit en clau de comèdia la
martingala de la Transició,

Crítica teatre

Dansa macabra
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La pintura Beat de la con-
fraria, un oli sobre taula
del pintor Joaquim Soro-
lla, ha estat robada de la
Casa Museu Benlliure de
València. Dos funcionaris
que treballen en el museu,
propietat de l’Ajuntament
valencià, es van adonar de
la desaparició de l’obra di-

vendres a última hora de
la tarda durant una revi-
sió rutinària.

La policia creu que el cas
es pot aclarir molt ràpida-
ment ja que només una vin-
tena de persones van visitar
el Museu Benlliure diven-
dres. La petita taula sostre-
ta, que mesura 19,5 per 13
centímetres,estavapenjada
a la planta baixa, a la sala de-
dicada als quadres de Soro-
lla. Es tracta d’una obra que
el pintor valencià va dedicar
a Pepino Benlliure.

El Museu Benlliure pos-
seeix més de 150 obres de
Josep Benlliure i Gil (1855-
1937), i altres 200 del seu
malaguanyat fill Pepino
Benlliure, mort el 1916
quan només tenia 30 anys,
deixeble seu i del mateix
Sorolla. A més, el museu té
altres obres de Sorolla,
Muñoz Degrain, els ger-
mans Blas, una selecta bi-
blioteca, objectes de col·lec-
cionisme i fotografies.■
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Les bambolines del Museu
Nacional d’Art de Catalu-
nya (MNAC), el backstage
del museu, són les seves re-
serves. Són 2.600 metres
quadrats i deu sales repar-
tides al llarg de tot l’edifici
on s’apleguen 261.000
peces, entre pintures, es-
cultures, arts decoratives,
cartells, dibuixos, gravats,
fotografies, objectes i mo-
nedes. Poca broma.
Aquests magatzems, que
no són unes golfes qualsse-
vol, estan equipats amb
l’alta tecnologia adequada
per a la preservació de les
obres d’art, acullen el 78
per cent de tot el fons del
museu de Montjuïc.

L’exemple més clar
d’aquesta desproporció és
el gabinet de dibuixos i
paper: en aquests mo-
ments s’exposen només 61
obres sobre paper, mentre
que 120.000 són a la reser-
va. Aquesta xifra, sorpre-
nent a primera vista, és ab-
solutament habitual en
tots els grans museus del
món. No es tracta d’un fe-
nomen estrany. Com passa
al món del futbol, una bona
pedrera és necessària. I a
més, una gran quantitat
d’obres són molt delicades
i no poden jugar sempre.
S’han d’evitar les lesions.

El museu, amb motiu de
la celebració del seu 75è
aniversari, ha decidit que el

públic general pugui acce-
dir directament a aquests
espais de reserva amb unes
visites guiades que s’inicia-
ran el divendres dia 16. La
visita, que es podrà fer els
divendres a la tarda i els dis-
sabtes al matí en grups de
15 persones, se centra en
tres de les sales de reserves
del museu: la de pintura de
gran format i pintura sobre
taula, la de talles de fusta, i
la d’escultura amb materi-
als inorgànics. “És com en-
trar a la sala de màquines
del museu”, diu la vicedirec-

tora de col·leccions del
museu, Cristina Mendoza.

Durant aquest recorre-
gut per les catacumbes del
museu, que habitualment
només recorren els profes-
sionals del MNAC, es poden
veure algunes curiositats,
una de les quals és un sego-
na versió de l’absis romànic
de Santa Maria de Taüll,
que correspon a l’anomena-
da capa profunda de la pin-
tura, formada per restes de
pigment que s’incrusten a
les irregularitats del mur.
Aquesta segona arrencada

es va fer als anys 70.
Una altra obra que el vi-

sitant podrà veure de ben
a prop és l’escultura origi-
nal de marbre Desconsol,
de Josep Llimona, que fins
als anys 80 estava ins-
tal·lada davant el Parla-
ment de Catalunya, al Parc
de la Ciutadella. L’obra es
va retirar per problemes
de conservació a la intem-
pèrie i va ser substituïda
per una còpia.

La visita costa 5 euros i
prèviament cal fer una re-
serva. ■

L’original de l’escultura ‘Desconsol’, de Josep Llimona, a les reserves del MNAC ■ JOSEP LOSADA

Borràs i Albet firmen la millor peça del muntatge ■ ROS RIBAS

Una de les sales del Museu Benlliure de València, d’on ha
desaparegut una taula de Joaquim Sorolla ■ AVUI


