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Negres com Babazorro
OPINIÓ✒Mai pot faltar en un dinar familiar

el convidat silenciós i tampoc el que no
calla perquè el silenci d’un i la xerrame-
ca imparable de l’altre dibuixen en l’aire
un balancí que no es mou sense les du-
es forces. De tots dos, a mi sempre
m’agradaria saber què li passa pel cap a
aquell que no bada boca. I és el regal que
m’ha fet Babazorro amb el seu especta-
cle Extraordinario que aquests dies es
pot veure al teatre de Montjuïc dins del
cicle Radicals Lliure. Diu el full promocio-
nal que Babazorro és un col·lectiu i jo
m’ho crec, però en aquesta representa-
ció només hi apareix un noi prim amb el

cap repoblat de rastes com si cadascuna
d’aquestes trenes espesses fossin ide-
es a les quals no ha volgut renunciar. Es
presenta solitari el Babazorro per expli-
car-nos històries de sants que perden
els ossos pel món i mans de Déu que fan
gols. I lliga aquestes faules amb la vida
d’un sir anglès que veu fantasmes a la
mantega, i la d’un noi de Vitòria que
sempre ha volgut ser negre, amb el dis-
curs clar dels somnis. Tot això, mentre
el Babazorro convida el públic a un ex-
quisit sopar. D’Extraordinario ho és, per-
què dóna veu a qui el xerraire tallaria
abans que comencés la frase en una so-

bretaula. El Babazorro no fa d’actor, llui-
ta per arrencar les paraules del pou dels
pensaments. Se li nota, al Babazorro,
que no acostuma a xerrar. És el convidat
silenciós en qualsevol convit. Passeja
per les seves cabòries. No li importa el
ritme, s’entrebanca, dóna tombs a una
mateixa idea, no coneix la censura, i
guarda perenne la lògica del nens, que
és la que tot s’ho pregunta. Si no ho sap,
mai s’excusa dient: “Ho sento, és que
sóc de lletres”. El que dubta és omnívor
de saviesa. El Babazorro va dibuixant un
mapa mental en què tota idea troba un
lloc on passar la nit. Quan dóna vacances

a la paraules, recorre a petites màqui-
nes, artefactes, autòmats de cartró i fil-
ferro, al sentit de l’humor i a Gloria Fuer-
tes per demostrar una idea. És llavors
quan te’n recordes que el noi de les ras-
tes va ser un dels dos fundadors dels
Hnos. Oligor, creador de Las tribulacio-
nes de Virginia, espectacle que gira pel
món ja sense ell.

El Babazorro vol ser negre, igual que jo
em vaig estimar més ser d’indis que de
vaquers, de la mateixa manera que uns
escullen l’exotisme del rei Baltasar a la
reialesa de lo conegut. Preferim cridar,
per dins, a totes les sobretaules.
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Anatomia d’‘El port de Barcelona’
Els tècnics del Centre de Restaura-
ció de Béns Mobles de la Generali-
tat han descobert una pintura an-
terior sota d’El port de Barcelona,
una obra d’Eliseu Meifrèn propie-
tat de l’Autoritat Portuària.

pira” sota el to més clar del mar en
calma d’El port de Barcelona. I sa-
bent on és el vaixell de la primera
pintura gràcies a la radiografia, si es
mira la que ha quedat amb deteni-
ment, encara podem veure l’em-
premta dels pals. Aquesta vista del
port barceloní va ingressar al centre

al febrer, i està previst que en surti,
com nova, a l’octubre. Sota la coor-
dinació de Maite Toneu, directora
del projecte, els tècnics Maria Sala
i David Silvestre s’estan fent càrrec
de portar a terme una restauració
tan respectuosa amb l’obra com ori-
entada a ser duradora. El pressu-
post de la intervenció puja a 60.000
euros.

Una restauració delicada
Després d’haver-la netejat, Sala i
Silvestre procediran a eliminar els
vernissos –perquè s’han oxidat–
que es van aplicar durant una res-
tauració força dràstica que els tèc-
nics creuen que es va executar als
anys vuitanta o noranta. Retiraran,
també, repintades invasores i inter-
vindran en les pèrdues de capa pic-
tòrica. I encara portaran a terme
una altra intervenció força delicada:
retirar la tela amb què es va reente-
lar El port de Barcelona. Com es va

fer amb la gegantina El gran dia de
Girona, de Ramon Martí Alsina, la
tela de Meifrèn es repararà amb una
tècnica de microcirurgia tèxtil.
Lliurada de qualsevol element es-
trany, la tela guanyarà estabilitat. I
per acabar, la col·locaran en un nou
bastidor d’alumini i fusta.

El port de Barcelona ja va ser ob-
jecte d’una intervenció urgent el
2009 per poder-la incloure en l’ex-
posició Escenes del port que es va
poder veure al Museu Marítim. Ara
com ara, es desconeixen les cir-
cumstàncies en les quals Meifrèn va
realitzar aquesta pintura de mides
tan excepcionals dins la seva trajec-
tòria. El Centre de Restauració de
Béns Mobles està col·laborant amb
l’Autoritat Portuària en la cataloga-
ció i documentació de les obres que
conformen les seves col·leccions.

Centres de restauració en xarxa
El Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya compta amb
una trajectòria de 30 anys, tot i que
només en fa vuit que es va traslladar
del monestir de Sant Cugat del Va-
llès a un nou complex a Valldoreix.
Està pendent encara de saber com
es resoldrà la creació d’una xarxa de
centres de restauració anunciada al
pla de museus del 2008 i la coordi-
nació amb un altre centre de restau-
ració, el del Museu Nacional d’Art
de Catalunya.

Per ara, el Centre de Restauració
de Béns Mobles s’ha fet càrrec d’uns
11.000 registres, principalment pa-
trimoni de la Generalitat i de l’Es-
glésia. Això no vol dir que s’hagin
restaurat el mateix nombre de pe-
ces, assenyala Àngels Solé, la direc-
tora. Per exemple, un registre pot
incloure totes les peces d’un con-
junt arqueològic.

L’última incorporació del centre
és una càmera de desinfecció anòxi-
ca. Aquesta instal·lació serveix per
eliminar els bacteris i microbis que
poden malmetre les obres. Per cap-
tar recursos, està previst llogar-la
com un servei extern.e
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BARCELONA. “Troballes com aques-
ta són un regal” afirma Esther Gual,
radiòloga del Centre de Restauració
de Béns Mobles Catalunya, davant
la radiografia d’El port de Barcelona.
Aquesta gran pintura d’Eliseu Mei-
frèn, propietat de l’Autoritat Portu-
ària de Barcelona (fa 2,5 x 4,8 me-
tres), és a les instal·lacions del cen-
tre a Valldoreix per ser restaurada,
i la descoberta ha estat tota una sor-
presa. A la pintura que hi ha sota, a
diferència de la que s’ha conservat,
el mar apareix enfurismat i es pot
veure un vaixell a la deriva. Segons
la mateixa Gual, Meifrèn no va que-
dar satisfet de la primera pintura, o
no la va vendre, i uns deu anys més
tard, el 1887, hi va pintar El port de
Barcelona a sobre. Aleshores ja ha-
via viatjat a París i el seu estil havia
canviat. El títol de la primera pintu-
ra l’estan buscant en catàlegs antics.
Per trobar-lo, s’hauran de regir per
les mides, ja que aleshores els catà-
legs no estaven il·lustrats.

Amb tot, el blau de Prússia del
mar d’aquella pintura encara “res-

Per les seves grans dimensions, El port de Barcelona, d’Eliseu Meifrèn, és ara mateix
l’estrella del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat. CRISTINA CALDERER

Una radiografia descobreix una altra pintura sota d’una vista del port d’Eliseu Meifrèn del 1887

La radiografia ha descobert un vaixell a la deriva. CRISTINA CALDERER
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