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Patrice Chéreau ja va me-
ravellar en la darrera edi-
ció del Festival Grec de
Barcelona presentant un
treball acurat de Jon Fos-
se, I’m the wind, al Lliure
de Montjuïc. Feia 15 anys
que no venia com a artista

a Catalunya. Ara hi torna.
Des d’avui, i només fins
dissabte, es presenta al se-
lecte Lliure de Gràcia La
nuit just avant les forêts
(La nit just abans dels bos-
cos). En aquesta ocasió, el
text l’interpreta Romain
Duris, i Chéreau el codiri-
geix amb el suport de
Thierry Thiû Niang. Les

entrades estan exhauri-
des des del mes d’octubre.
L’espectacle és en francès
i sobretitulat en català.

Chéreau va tenir una
intensa relació amb el dra-
maturg Bernard-Marie
Koltès, mort prematura-
ment (1948-1989). Enca-
ra avui, segons comenta,
l’intimida i recorda que

l’autor considerava que el
mateix Chéreau era qui
duia menys malament a
escena els seus papers.
L’estrany magnetisme
d’uns textos poètics que
revelen la buidor d’una so-
cietat egoista es dóna cita
en aquest muntatge. La
nit just abans dels boscos
és un text mític. Va servir,
per exemple, per inaugu-
rar el festival Temporada
Alta el 2006. El director
Àlex Rigola el va convertir
en un monòleg a sis veus (i
després duria a la tempo-
rada del Lliure). Se n’han
fet moltes versions profes-
sionals a Catalunya. ■
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Chéreau repeteix al
Lliure, amb un Koltès

L’actor Romain Duris, amb Chéreau, en un assaig de
‘La nuit just avant les forêts’ ■ PASCAL VICTOR

Dos anys després de la se-
va inauguració, el Museu
del Modernisme Català és
ja un centre totalment
consolidat i un dels punts
del circuit modernista de
la ciutat de Barcelona. Si-
tuat al carrer Balmes, da-
vant per davant del semi-
nari, aquest és un museu
singular, especialment ric
en arts aplicades del tom-
bant dels segles XIX i XX
però també en pintura i es-
cultura, fruit totalment de
la iniciativa privada i que
es nodreix de l’esforç i la
voluntat dels seus propie-
taris, el matrimoni de ga-
leristes i col·leccionistes
de la sala Gothsland, Fer-
nando Pinós i Maria Gui-
rao, i els seus fills.

Tal com va fer un any, el
museu ha presentat una
nova rotació de la seva
col·lecció permanent, per
tal d’oferir un nou recorre-
gut que animi tant els visi-
tants nous com els que vo-
len tornar-hi. En el circuit
s’hi han incorporat una
vintena de peces, mai ex-
posades al museu abans,
tant les que han estat ad-
quirides recentment com
les que ja eren en la col·lec-
ció dels Pinós però encara
no s’havien exhibit.

Entre les noves adquisi-
cions per al museu, desta-
ca una sorprenent arqui-
lla capella de la casa Bus-
quets, dissenyada per

Joan Busquets, que inclou
uns esmalts dels germans
Masriera que, il·luminats
des de dins, mostren esce-
nes de la vida de Jesucrist.
La Verge que presideix el
petit altar del centre és de
plata i ivori. “És un moble
sorpresa –diu Fernando
Pinós mentre va obrint les
portetes del moble i desco-

breix la riquesa de l’inte-
rior–. És potser la peça
més important de la nos-
tra col·lecció de mobiliari.
Només per aquest moble
ja es justifica la nova visita
al museu.” Es dóna la cir-
cumstància que l’especta-
cular peça ja va ser com-
prada pels Pinós fa 25
anys, però després se la

van vendre. Ara, els ha
costat tornar a recuperar-
la, però estan convençuts
que a partir d’ara esdevin-
drà una de les obres estel-
lars del museu.

Entre les noves incor-
poracions, hi ha dos mo-
bles de Gaspar Homar i un
plat decoratiu de Francesc
Vidal, fet amb la tècnica

del cloisonné, amb petites
boles de vidres de colors
incrustades, que havia for-
mat part de la decoració de
la casa Batlló. S’exhibeix
també una taula del ma-
teix autor i característi-
ques, i una arqueta de pla-
ta i canelobres dels tallers
Masriera. En pintura cri-
da l’atenció un retrat de

l’actriu japonesa Sada
Yacco, de Ramon Casas,
així com obres de Joaquim
Mir i Ricard Brugada.

El museu ha rebut en
l’últim any 16.800 visi-
tants, un miler més
que l’any anterior, amb
un augment significa-
tiu del nombre de visi-
tants estrangers. ■
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El Museu del Modernisme Català, a Barcelona, celebra el seu segon aniversari
renovant gairebé una vintena d’obres de la seva col·lecció permanent

El col·leccionista i propietari del museu, Fernando Pinós, mostra l’arquilla capella de Joan Busquets, que s’acaba d’incorporar al museu ■ QUIM PUIG


