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CULTURES

L’exposició més important or-
ganitzada sobre l’artista francès
Eugene Delacroix, des de la retros-
pectiva que es va realitzar el 1963
al Museu del Louvre, arriba a Bar-
celona després d’aplegar 300.000
espectadors en tres mesos a Ma-
drid. Produïda per l’Obra Social la
Caixa i l’emblemàtic equipament
parisenc en el marc del conveni
signat fa tres anys entre ambdues
institucions, la mostra que recor-
re les diferents etapes de la vida
creativa del pintor exhibeix 130 pe-
ces i alguns quadres de gran fama
com Grècia expirant a les ruïnes de
Mesolóngion i, sobretot, Dones
d’Alger al seu apartament, un oli de
1834 que el Louvre no presta pràc-
ticament mai. Les peces es podran

admirar a CaixaFòrum fins el pro-
per mes de maig i coincidiran, a
partir del 16 de març, amb les que
l’antiga fàbrica Casaramona aco-
llirà en el marc d’una exhibició so-
bre Francisco de Goya que in-
clourà La maja vestida.

«Delacroix és la figura més im-
portant del romanticisme francès
i l’origen de la pintura moderna, al-
menys al seu país», va afirmar
ahir Sébastien Allard, conservador
del Departament de Pintura del
Louvre i comissari d’una mostra
que reuneix quadres però, també,
esbossos, dibuixos, aquarel·les,
gravats i una selecció de les lito-
grafies que va realitzar inspirant-
se en el Faust literari de Goethe.

Allard va explicar en la presen-
tació d’ahir al matí a la premsa que
«s’ha volgut realitzar un recorregut
cronològic, per tal d’entendre l’e-
volució de la seva pintura. En De-
lacroix distingim tres grans pe-
ríodes. El primer va ser la seva jo-
ventut, en que va beure de fonts
com Goya i Rubens, també d’allò
que veia als museus, i va fer retrats,
paisatges, natures mortes, .... La se-
gona etapa va arrencar en el viat-
ge al Marroc del 1832, que va re-
novar completament la seva pin-
tura. I la darrera la marquen els
seus darrers anys, en que va re-
prendre temes antics i els va tornar
a treballar.

La trascendència del viatge per
terres del nord d’Àfrica es mani-
festa en el canvi d’orientació que
va manifestar la pintura de Dela-
croix, tant en la renovació dels te-
mes com, sobretot, el tractament
del color, que va esdevenir el cen-
tre de la seva creació. La mostra es
fa ressò de la influència d’aquest
viatge en la biografia de l’artista i

dedica una sala a exhibir les pin-
tures orientalistes que Delacroix va
dur a terme tant en terres magre-
bines com posteriorment. Testi-
moni d’aquest període són Dones
d’Alger al seu apartament, Els con-
vulsionaris de Tànger i Noces jue-
ves al Marroc, tres dels quatre olis
que el pintor va presentar als Sa-
lons parisencs entre 1834 i 1841.

La falta d’acció i l’absència d’u-
na narració històrica són elements
temàtics que van causar sorpresa
en el seu moment i que han con-
vertit el d’Eugene Delacroix en
un dels noms capitals de la histò-
ria de la pintura. Una renovació  del

gènere que una dècada després de
la seva mort va esclatar en l’im-
pressionisme i la ruptura radical
amb l’academicisme.

Precisament els impressionistes
francesos de la col·lecció Clark
van tancar diumenge una altra
de les grans propostes pictòriques
de CaixaFòrum per la temporada
del seu desè aniversari. Elisa Du-
rán, directora general adjunta de
la Fundació la Caixa, va explicar
ahir que la mostra va ser vista per
200.000 persones en 75 dies, amb
13.000 visitants el darrer cap de set-
mana. Delacroix promet repetir xi-
fres d’espectadors similars.

TONI MATA I RIU | BARCELONA

L’Obra Social la Caixa i el
Museu del Louvre porten a
Barcelona una mostra de
tota la trajectòria de l’artista



Delacroix exhibeix els orígens de
la pintura moderna a CaixaFòrum

L’EXPOSICIÓ

� LLOC: CaixaFòrum. Av. de Francesc Ferrer
i Guàrdia. Barcelona. � DIES: fins al 20 de
maig. De dilluns a divendres, de 10 a 20
h; dissabte i diumenge, de 10 a 21 h.
Entrada lliure. www.lacaixa.es/obrasocial

DELACROIX (1798-1863)

La direcció del Gran Teatre del
Liceu de Barcelona va presentar
ahir davant l’autoritat laboral un
Expedient de Regulació d’Ocu-
pació temporal que afecta 363 tre-
balladors dels 395 que hi ha a la
plantilla durant 65 dies, en sengles
períodes entre el 20 de març i el 19
d’abril i entre el 5 de juny i el 8 de
juliol. Els treballadors van mostrar-
se contraris a la mesura i no es des-
carta la vaga.

Durant el primer període hi
haurà diferents dies d’afectació
per a cada col·lectiu, mentre que
al juny i juliol tots els col·lectius del
teatre es veuran afectats en igual
mesura, segons la Fundació del Li-
ceu. A més de l’afectació de més
del 90 per cent de la plantilla, l’E-
RO implicarà que més d’un cen-
tenar de persones que efectuen
serveis externs per al teatre, com vi-
gilància i neteja, tampoc no podran
desenvolupar la seva feina. Fora de
l’aplicació de l’ERO temporal que-
darien, segons van indicar fonts del
comitè d’empresa, membres de la
direcció executiva i personal ad-
ministratiu que atendrà els serveis
mínims del coliseu operístic men-
tre estigui tancat al públic.

L’1 de febrer, la direcció ja va
anunciar la seva intenció de sus-
pendre l’activitat artística durant
dos mesos i negociar un ERO per
compensar el dèficit de 3,7 milions
d’euros per les menors subven-
cions públiques i ingressos propis.
En un concís comunicat donat a
conèixer ahir al migdia, els gestors

del coliseu barceloní afirmen que
en els pròxims quinze dies nego-
ciaran amb els representants dels
treballadors per «trobar acords
que tinguin l’abast suficient per
adequar el teatre a la nova realitat
econòmica».

En el document, la Fundació as-
segura que durant aquest temps
«continuarà efectuant tots els es-
forços necessaris per trobar els
mecanismes que portin a enfortir
la viabilitat present i futura del
teatre». El seu objectiu, afegeix, és
negociar amb els treballadors da-

vant la necessitat «d’adaptar el
nostre marc laboral, amb mesures
estructurals que incloguin més
flexibilitat per assegurar l’estabili-
tat dels llocs de treball, l’adaptació
dels recursos a l’activitat, l’incre-
ment de la productivitat i la cohe-
rència salarial». El comunicat diu
que «fins ara no s’han pogut acon-
seguir, però confiem que si es
tracten les qüestions de fons, a més
de les conjunturals, el teatre i els
treballadors sortiran reforçats».

El comitè d’empresa, de la seva
banda, farà «tot el possible» perquè

l’ERO no es faci efectiu i «si no po-
dem evitar la seva aplicació –se-
gons el seu president Manuel Mar-
tínez– intentarem minimitzar-ho,
de manera que afecti a menys
persones i les condicions econò-
miques siguin millors i no només
cobrem l’atur durant el temps que
el Liceu estigui tancat».  Martínez
va criticar que l’expedient no afec-
ti membres de la comissió execu-
tiva, «els que més cobren».

En una roda de premsa a la seu
del sindicat CCOO, el músic de l’or-
questra i membre del comitè d’em-

presa, Bernat Verde, va indicar
que els treballadors no descarten
la vaga. Després de conèixer pels
periodistes la presentació de l’ERO,
Verde va indicar que «encara que
es tracti d’una mort anunciada, no
ens podem quedar quiets. Con-
templem la vaga, però no sabem ni
en quines dates ni amb quina for-
ma». Els treballadors creuen que
el Liceu pot seguir les seves acti-
vitats sense cap ERO si s’aconse-
gueix sensibilitzar el públic fami-
liar i infantil, amb una oferta nom-
brosa i diversa de produccions, que
prevegi més concerts simfònics.

L’Associació de Músics Profes-
sionals d’Orquestres Simfòniques
va lamentar les mesures preses pel
Liceu, i van dir que sostenen que
«atempten contra un dels grans re-
ferents culturals de Catalunya».
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El Liceu presenta un ERO temporal
per 363 treballadors durant 65 dies
El comitè d’empresa del teatre barceloní lamenta la decisió i no descarta realitzar una vaga

El músic de l’Orquestra Sim-
fònica de Barcelona i Nacio-

nal de Catalunya (OBC) Valentí Cen-
tenero va llegir ahir un manifest
del comitè d'empresa de la institu-
ció en el qual es dóna a conèixer
que, a causa de l'ERO del Liceu,
se'ls ha demanat que es facin càr-
rec de la producció El Giravolt de
maig. La nota afegeix que «si bé la
nostra obligació és complir amb la
feina que se'ns assigna, no és me-
nys cert que això vulnera l'ètica i la
dignitat professional del nostre
col·lectiu». Entén el comitè que
«és poc ètic que hàgim de fer una
feina que destinada a una altra or-
questra». I se solidaritzen amb els
treballadors del Liceu: «no mereix
una baixada de teló de dos mesos,
i menys sense tenir en compte la
generosa oferta de negociació pre-
sentada pels seus treballadors».   
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Queixa i solidaritat
dels músics de l’OBC

Una dona mira el quadre «El duc d’Orleans mostrant la seva amant»

SALVADOR REDÓ

Protesta dels treballadors del Liceu davant les portes del teatre, el 22 de gener passat
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