
la Música, dins la Casa de
la Música, que inclou l’Au-
ditori i l’Esmuc, sigui
l’àgora, és a dir, un lloc de
diàleg i reflexió.

Quines accions dureu a
terme?
Fomentar una xarxa i ser
els capdavanters pel que
fa a les qüestions de patri-
moni musical català. Vo-
lem actuar com a punt de
referència amb la Biblio-
teca de Catalunya i l’Ar-
xiu Nacional. Volem gua-
nyar més públic i superar
significativament els
trenta mil visitants anu-
als que tenim actual-
ment, la meitat dels quals
provenen d’escoles.

Quina estratègia segui-
ran per ampliar el nom-
bre de visitants de fora
de Barcelona?
Volem potenciar la singu-
laritat del museu, tal com
fan molts d’altres per
atreure públic, i en el nos-
tre cas ho farem posant
en relleu i donant visibili-
tat a la col·lecció de gui-
tarres, que és única al

món. Tenim més de se-
tanta instruments, a ban-
da d’altres de vinculats
amb la guitarra, com els
llaüts i les violes. Val a dir
que la guitarra és un ins-
trument català i la nostra
col·lecció té una continu-
ïtat magnífica. Així
doncs, farem una campa-
nya específica per promo-
cionar aquesta col·lecció
que creiem que pot tenir
un cert atractiu per al tu-
risme. També volem se-
guir participant en les
programacions de l’Audi-
tori, però també amb al-
tres museus de la ciutat
com el Picasso, el Miró, ai-
xí com el TNC, amb qui
ens reunirem aviat.

Durant un temps es va
vendre una entrada con-
junta amb el Cosmocaixa:
es reprendrà?
Estem estudiant aquesta

i altres fórmules per en-
trar dins el circuit de mu-
seus de la ciutat i guanyar
visibilitat.

Destacaria alguna altra
activitat programada
pròximament?
El 28 d’abril, dins el Festi-
val de Música Antiga, pre-
sentarem a escala mundi-
al un instrument que feia
quatre-cents anys que no
es tocava. Es tracta d’un
claviorgue del 1590. Era
un instrument molt cor-
rent durant segles però
que arran del Concili de
Trento i la Contrareforma
va anar desapareixent,
atès que es van separar
molt clarament els ins-
truments eclesiàstics de
la resta. Sabem que se’n
van fer uns tres-cents a
tot Europa, però només
se’n conserven tres a tot
el món: un és al MET de
Nova York; un altre, al
Museu Glinka de Moscou,
i el tercer és el nostre.

Pel que fa al discurs mu-
seístic, canviaria alguna
cosa?
Val a dir que com a estu-
diós m’interesso especial-
ment per la veu i he des-
envolupat projectes com
el de l’exposició Veus de
la Mediterrània. La veu,
però, està pràcticament
absent del discurs del mu-
seu, malgrat que hi ha un
apartat de músiques del
món. Per tant, m’agrada-
ria incloure-la-hi, però és
molt complicat per la se-
va naturalesa intangible.

S’acaba d’inaugurar al
museu l’exposició El so
de la llum, que posa en
connexió Mompou amb
Gaudí. Altres museus, pe-
rò, penso en el Cité de la
Musique, de París, tenen
una programació que s’o-
bre a altres tipologies de
música, no només clàssi-
ca, i també a autors d’al-
tres nacionalitats, com
una que van fer l’estiu
passat sobre Bob Dylan.
Es plantegen obrir la pro-
gramació més enllà del
patrimoni català?
Sí, i donarem algunes sor-
preses. No puc avançar
gaire res perquè encara hi
estem treballant, però el
primer projecte que tinc
està relacionat amb la
veu, concretament amb
músiques vocals no euro-
pees. Des del consorci
m’han encarregat un pro-
jecte a deu anys vista. La
idea, doncs, és anar fent
una exposició temporal
cada any. El 2017, en què
es complirà el desè ani-

versari de la inauguració
del museu, ja hauria d’es-
tar desplegat el projecte.
La veritat és que m’he
trobat un equip que, si bé
fins ara seguia amb la
inèrcia establerta el
2007, té ganes de donar
un impuls a l’equipament.

Com us afecten les reta-
llades?
Tenim un pressupost
anual d’1,2 milions d’eu-
ros, tot inclòs. Per tant,
hem d’aguditzar l’enginy
per, en aquests temps de
crisi, treure el màxim
partit del nostre fons.

Jaume Ayats (Vic, 1960), el
nou director del Museu de la
Música i del Centre Robert
Gerhard per a la promoció i
difusió del patrimoni musical
català, és músic i professor
d’etnomusicologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona i doctor en història de
l’art per la UAB en l’especiali-
tat de musicologia. A banda,
és llicenciat en filologia per la
Universitat de Barcelona.
També és professor de violí
pel Conservatori Superior
Municipal de Música de Bar-
celona i va treballar com a
instrumentista a l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Na-
cional de Catalunya (OBC) i
l’Orquestra Simfònica del Va-
lès (OSV). Actualment integra
el grup vocal La Nova Euterpe
i col·labora amb cursos a l’Es-
cola Superior de Música de
Catalunya (Esmuc). Ha inves-
tigat sobre la música oral ca-
talana amb el Grup de Recer-
ca Folklòrica d’Osona. Entre
els seus treballs figuren el de
comissari de l’exposició Veus
de la Mediterrània i el docu-
mental Veus i sons de la Me-
diterrània, realitzat amb Joa-
quim Rabaseda. També ha
publicat diversos assaigs,
com ara Els Segadors, de
cançó eròtica a himne nacio-
nal (L’Avenç, 2011). Aquest
any ha merescut el Premi Na-
cional de Cultura Popular de
la Generalitat de Catalunya.
Arriba a la direcció del museu
no pas a través de cap con-
curs públic, sinó després d’un
procés de selecció en què
han participat l’Ajuntament i
la Generalitat. És, doncs, càr-
rec de confiança establert pel
president del consorci de
l’Auditori, Jaume Ciurana.

Musicòleg,
violinista i
cantant
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Perfil

Posarem en
relleu la
col·lecció de
guitarra del
museu
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Nous reptes per al Museu de la Música

Esteve Soler ha fet fortu-
na a Catalunya i més enllà
dels Pirineus amb la seva
trilogia contestatària. Va
estrenar Contra el pro-
grés el 2010 a la Sala Bec-
kett, acompanyat per Tea-
tre al Detall. El 2011, va
mostrar dins del Grec
Contra la democràcia
(Premi Serra d’Or de tea-
tre). Pròximament, tan-
carà la trilogia amb Con-
tra l’amor (2013), una pe-
ça que s’estrenarà al Cen-
tre d’Arts Escèniques de
Terrassa (CAET). De fet, el
director Pep Pla ha previst
que es puguin veure, en
format maratonià, les tres
obres seguides al Teatre
Alegria el 6 d’abril. 

El CAET també preveu
noves estrenes absolutes
aquest semestre vinent.
Per exemple, Imma Colo-
mer dirigeix Afterplay,
una peça de Brien Friel
que rescata dos personat-
ges turmentats de Txèk-
hov. L’actriu Rosa Bolade-
ras també convida a la re-

cerca d’un Elixir, en un ac-
tivitat gratuïta al vestíbul
de l’Alegria.

Com a sala d’exhibició,
representen en breu Dub-
te, Red Pontiac, de Pere
Riera (quan encara no té

dates a Barcelona), Aven-
tura!, de T de Teatre, 30-
40 Livingstone, de Sergi
López i Jorge Picó, i la co-
mèdia de bulevard El nom
(la primera direcció escè-
nica de Joel Joan). ■

J. B.
BARCELONA

La trilogia contestatària del dramaturg,
plat fort de la programació del CAET

El triple clam
d’Esteve Soler

Txell Botey i Xavi Idàñez, membres de Teatre al Detall,
que presenten ‘Contra el Progrés’ amb Arrébola ■ QUIM BOTEY
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