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Daulte i Bernhard:
seguim els passos

de dos grans
creadors teatrals

SANTI FONDEVILA
BARCELONA

●Quèsen’hafetdeJavierDaulte?
Ja han passat deu anys des que vam
descobrir un director argentí que
presentava una historia de zombis
al Festival de Sitges 2002. Des
d’aleshores Javier Daulte (es pro-
nuncia Dolte, com ell vol) es va con-
vertir ràpidament en un habitual de
l’escena barcelonina i fins i tot va
ser nomenat director de la Sala Vi-
llarroel quan la productora Focus
es va fer càrrec de la gestió del tea-
tre. Daulte va deixar empremta a la
ciutat i entre els nostres creadors,
però les arrels són les arrels i l’èxit
i el reconeixement li va arribar
també a la seva Argentina natal. I
què se n’ha fet, d’ell? Què està fent
ara? Un amic que acaba de tornar
de Buenos Aires el situa com una
estrella desitjada per tots els grans
actors del país (i n’hi ha molts).
M’ha explicat que té un espectacle
en cartell al Paseo la Plaza, el com-
plex teatral més important de la ca-
pital argentina, El hijo de p*#@ del
sombrero; dos espectacles més a las
sales del teatre Metropolitan (Mi-
neros i Filosofía de vida) i encara un
altre que està fent gira arreu del pa-
ís, Lluvia constante. Daulte ja ha
deixat l’underground per trepitjar
fort en els teatres del carrer Corri-
entes, la gran avinguda dels teatres
de Buenos Aires.

● La relació de Thomas Bern-
hard amb el seu editor
La jove editorial barcelonina Cóm-
plices ha publicat la correspondèn-
cia que van mantenir el gran autor
austríac Thomas Bernhard i el seu
editor Unseld. El títol del llibre és
prou clar: Correspondencia (1961-
1988). Es tracta d’una traducció, i
selecció, de Miguel Sáenz, de l’im-
mens llibre que Suhrkamp va publi-
car el 2009. El llibre il·lustra la rela-
ció personal entre aquestes dues fi-
gures cabdals de la cultura germàni-
ca (Unseld també va ser l’editor de
Bertolt Brecht, Günter Grass i Her-
mann Hesse) i posa llum sobre els
conflictes que van regir la vida de
Bernhard més enllà de la seva fama.
Mentre que un dels temes fona-
mentals de la relació epistolar són
els diners (Bernhard es queixa, per
exemple, de la poca publicitat que es
va fer de la seva novel·la Mestres an-
tics) les cartes també revelen opini-
ons més genèriques i, en conjunt,
mostren els lligams, sovint tortuo-
sos, entre l’autor i l’editor, i treuen
a la llum el suport incondicional
d’aquest últim a l’autor d’El mala-
guanyat. Al final, aquest suport va
resultar determinant per donar a
conèixer la seva creació literària.

Opinió

Aquest cap de setmana,
el CD de l’Acustiqueta amb l’ARA

ARA

BARCELONA. El Festival Acústica
de Figueres afegeix a la programa-
ció una secció especial, l’Acustique-
ta, una sèrie de concerts pensats per
al públic infantil i en què actuaran
noms de pes de la música indie cata-
lana actual, entre els quals hi ha
Guillamino, Anímic i Pascal Come-
lade, que, juntament amb The Pen-
guins, presentarà l’espectacle Reg-
gae per a xics, al costat de grups com
Macedònia i Petits Manolos, la ver-
sió infantil del grup de rumba bar-
celoní Los Manolos.

L’ARA s’avança a l’Acustiqueta i
posa a la venda durant tot el cap de
setmana i per només 5,95 € un CD

amb una selecció d’algunes de les
cançons que sonaran entre el 31
d’agost i el 2 de setembre a Figueres.

Los Manolos hi ofereixen una no-
va versió d’Amigos para siempre i in-
terpreten amb Joan Garriga, Ger-
trudis i Sicus l’havanera El meu avi.
Acompanyat per The Penguins, Pas-
cal Comelade presenta l’adaptació
festiva de dues cançons populars,
Joan Petit i Si tu vas al cel. De Guilla-
mino, que presentarà l’espectacle
interactiu A la classe de les girafes, es
podran escoltar les cançons Bosquet
dub-dub i Esglai de macarrons. Aní-
mic expliquen la història de La mo-
na abandonada i Suzy The Polar Be-
ar. I de Macedònia es recuperen
M’agrada i Tartamudejant.e

Pascal Comelade s’ha ajuntat amb The Penguins
per oferir un concert en què adaptaran cançons
populars en clau de reggae.

La col·lecció Folch anirà al Barbier

Món seran els més de 2.000 objec-
tes etnogràfics i obres d’art d’Amè-
rica, Àfrica, Àsia i Oceania que els
hereus de l’empresari barceloní
Albert Folch van cedir a la ciutat,
de manera gratuïta i per un perío-
de inicial de 20 anys prorrogables
el 2010. L’Institut de Cultura va
anunciar en el mateix comunicat
que fa mesos que s’està treballant
en el projecte del nou centre, que
està inclòs en el pla d’acció muni-
cipal del consistori. A més
d’aquesta col·lecció, que està con-
siderada una de les més impor-
tants de l’Estat en el seu camp, es
podran veure peces provinents
d’altres fons públics i privats de
cultures no europees i no occiden-
tals de la ciutat. Encara es desco-
neix la data d’obertura.

La ubicació inicial per a la col·lec-
ció Folch era el Museu Etnològic de

Barcelona. En el mateix comuni-
cat en què es va notificar la cessió
a la ciutat també es va comunicar
que aquest museu de Montjuïc es
reformaria i s’ampliaria per aco-
llir les peces. Està previst que tor-
ni a obrir les portes aquesta tar-
dor. Fonts de l’Institut de Cultu-
ra van afirmar que, malgrat que
les noves instal·lacions no acolli-
ran les obres de la col·lecció
Folch, les tasques de rehabilita-
ció no s’han portat a terme deba-
des, ja que el Museu Etnològic
encara no s’havia renovat des de
la seva obertura als anys setanta.
Quan torni a obrir les portes es
podrà exposar un percentatge
més elevat dels seus fons, que fo-
calitzaran la seva atenció en la
cultura catalana i en les cultures
d’altres comunitats representa-
des a Catalunya.e

L’Ajuntament de Barcelona i el col·leccionista suís no arriben a un acord

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Un Museu de les Cul-
tures del Món substituirà les obres
d’art precolombí que hi ha exposa-
des al Museu Barbier-Mueller de
Barcelona. L’Institut de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona va fer
públic ahir en un comunicat que
l’Ajuntament i el col·leccionista su-
ís Jean Paul Barbier-Mueller no
s’han posat d’acord, tal com es va
anunciar al juny, en la cessió durant
deu anys d’una important col·lecció
d’art africà que havia de substituir
les obres precolombines que hi ha
exposades al Palau Nadal.

Els motius de la falta de sintonia
entre el consistori i el col·leccionis-
ta no obeeixen tant a desavinences
econòmiques com pel que fa als ter-
mes en què s’havia de produir el di-
pòsit de les obres. Barbier-Mueller
volia que l’exposició es renovés dos
cops a l’any, i les despeses en trans-
port i assegurances que això hauria
generat no han convençut l’Ajunta-
ment. El Museu Barbier-Mueller
tancarà al llarg del mes de setem-
bre. El col·leccionista va vendre les
obres d’art precolombí a un altre
col·leccionista privat anònim des-
prés que l’Ajuntament de Barcelo-
na no pogués assumir la inversió
que suposava la compra de les gaire-
bé 300 ceràmiques, escultures, ob-
jectes rituals i teixits que formen
l’exposició.

La col·lecció Folch, l’alternativa
L’alternativa que l’Ajuntament de
Barcelona ha trobat per reempla-
çar les obres de la prestigiosa
col·lecció Barbier-Mueller al Pa-
lau Nadal no queda enrere pel que
fa a notorietat. El pal de paller del
futur Museu de les Cultures del

Entre els fons de la col·lecció Folch d’etnografia hi ha un Buda del nord de Birmània
dels segles XV o XVI i una escultura ritual de Papua Nova Guinea. ICUB

Pionera
La col·lecció
Folch és una
de les
primeres del
seu camp que
es van formar
a l’Estat

L’Ajuntament de Barcelona i Jean
Paul Barbier-Mueller s’han desdit
de l’acord que van anunciar al
juny. En comptes de l’art africà de
la col·lecció, al Palau Nadal s’hi po-
drà veure la col·lecció Folch.


