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MUSEUS
TERESA SESÉ
Barcelona

T
ocat de ple pel
tsunami de la cri-
si, el món de la
cultura s’enfron-
ta a una nova i es-
tranya paradoxa.

Mentre les retallades públiques
estan desmembrant el teixit cul-
tural i els grans i petits equi-
paments entren en un estat
gairebé letàrgic per falta de pres-
supost per a activitats, aquestes
mateixes institucions que utilit-
zen la tisora destinen partides
milionàries per a la posada en
marxa de noves infraestructu-
res, com el Museu de les Cultu-
res del Món, que es beneficiarà
d’una assignació d’11 milions
d’euros a repartir (no se sap en
quina proporció) amb la re-
modelació de la Casa Vil·la Joa-
na i la museografia del Museu
Verdaguer. Té sentit crear un

nou museu quan el sector està
en perill? L’últim informe del
Consell de la Cultura de Barce-
lona, creat pel mateix Consisto-
ri, era taxatiu en aquest sentit:
“En temps de crisi no és el mo-
ment de posar en marxa nous
equipaments, sinó de consoli-
dar i rendibilitzar el funciona-
ment dels que estan en actiu. Es
procurarà garantir l’activitat a
un nivell òptim d’excel·lència”.
I propugnava: “Els nous equipa-
ments que es dotin hauran de
respondre a una demanda sòli-
da i clara, a una necessitatmani-
festa, i néixer amb un compro-
mís de finançament garantit”.
Però el Consell de la Cultura,
que fins a l’abril passat presidia
el catedràtic Antonio Monegal,
no és l’única veu discrepant.
“Correm el risc de convertir la
ciutat dels museus en un camp
demausoleus”, resumeix un ve-
terà gestor amb llarga experièn-
cia en l’àmbit cultural.

Encara que el projecte del
Museu de les Cultures del Món
ja era conegut –de fet, té previs-
ta l’obertura el juny del 2014–,
la polèmica s’ha precipitat en
fer-se públic que l’Ajuntament
assignarà 11 milions per ade-
quar la que serà seu del nou
centre al carrerMontcada: el Pa-
lau dels Marquesos de Lió (fins
ara seu del DHUB) i el Palau
Nadal (on s’ubicava el Bar-
bier-Mueller). Dotze milions
d’euros més aniran a parar al
castell de Montjuïc. Avui
mateix el grup municipal socia-
lista demanarà, en la comissió
de cultura, la supressió d’aques-
tes partides i que, per contra,
els diners es destinin a altres
centres com la Sala Beckett o el
teatre Arnau. “El sector està
amenaçat i no adaptar-se a les
circumstàncies és un greu er-
ror. No té sentit voler replicar a
Barcelona un museu com el
Quai Branly de París”, opina el

cap de l’oposició, Jordi Martí.
Un punt de vista ben diferent

és el del regidor de Cultura,
Jaume Ciurana, per qui “allò
que no té sentit és tenir col·lec-
cions tancades durant anys. No
estem creant nous museus, sinó
donant visibilitat a col·leccions
ja existents. És una qüestió de
retorn social. Els barcelonins
han de poder gaudir del seu pa-
trimoni, en aquest cas les 2.500
peces de la col·lecció Folch do-
nades a la ciutat i la part no cata-
lana de l’etnogràfic. I no podem
permetre’ns el luxe de tenir tan-
cats dos palaus gòtics davant el
Picasso. És el moment idoni?
Probablement no, però la crisi
no hauria de paralitzar-nos”, as-
senyala, i això val també, diu,
per als qui opinen que caldria
considerar una moratòria per al
Museu del Disseny Dhub, que
té previst obrir les portes a la
primavera del 2014. Ciurana re-
corda que l’Ajuntament destina-

Al món cultural barceloní, la re-
cent decisió de l’Ajuntament de
destinar una tercera part dels 30
milions d’euros que la Diputació
aporta en cada mandat a grans
equipaments culturals i espor-
tius de la ciutat a un futurMuseu
de les Cultures delMónha provo-

cat certa sorpresa. Aquesta sor-
presa –en alguns casos indigna-
ció– no es deu que el projecte,
que pretén agrupar a dos palaus
medievals del carrer Montcada
les obres de les col·leccions
Folch, delMuseuEtnològic i d’al-
tres fons privats, no fos conegut
per endavant sinó a la magnitud
de la inversió en un moment de
repartiment de les poques engru-
nes que deixen caure les institu-
cions (laGeneralitat no té un cèn-

tim i les prioritats de l’Estat estan
localitzades a 600 quilòmetres
d’aquí) en un sector, el de la
cultura, al qual amb el pretext de
la crisi s’ha relegat a la tercera
divisió.
En aquest context econòmic,

el sobreesforç pressupostari que
acompanya al futur museu s’ex-
plicaria per la voluntat de l’Ajun-
tament de Barcelona de verte-
brar un potent eix cultural al bar-
ri de la Ribera sostingut pel mu-

seu Picasso (1,1 milions de visi-
tants el 2012, 367.000 menys que
l’any anterior) i complementat
pel futur Born (que s’inaugurarà
el proper 9 de setembre) i el Mu-
seu de les Cultures del Món (es-
tiu del 2014). En una visió opti-
mista –aplicable, també per
exemple, a l’oferta cultural de
Montjuïc– la proximitat entre
aquests equipaments tindria en
ells un efecte sinergètic.
Mentre es discuteix sobre la
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MUSEU MARÍTIM

18 milions €
Després d’una restaura-
ció milionària, la col·lec-
ció no pot exhibir-se per
manca de pressupost.
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rà una partida extraordinària
de 15 milions d’euros en tres
anys per compensar les retalla-
des de Generalitat i Ministeri
en alguns equipaments.
“Jo entenc que fer política sig-

nifica establir prioritats, i fent
política en un moment de crisi i
de retallades resulta molt críti-
ca lamanera de distribuir els re-
cursos. Hem vist que iniciatives
que feia anys que lluitaven per
desenvolupar projectes cultu-
ralsmoltmeritoris es veuen des-
proveïdes de sobte del suport
ambquè comptaven amb l’argu-
ment que la caixa és buida”, re-
flexiona Joan Fontcuberta, pre-
sident de l’Associació d’Artistes
Visuals de Catalunya, que posa
el dit a la nafra: “Paradoxal-
ment les administracions llan-
cen altres projectes de nova for-
nada i sovint amb pressupostos
faraònics, es tracti d’infraestruc-
tures o de grans homenatges i
commemoracions, que sembla
que contradiguin els arguments
de l’estalvi i demostren que
ideològicament es prioritza
l’aparador i no el teixit creatiu”.
Fontcuberta no assenyala cap
exemple, però fa pensar en ac-
tes com els del 1714 i la seva
principal seu d’operacions, el
centre cultural del Born, que
disposa d’una partida demés de
16milions (en total haurà costat
84 milions).
Un cas paradigmàtic és el del

Museu Marítim –dependent de
laDiputació– que després d’una
remodelació que ha costat 18mi-
lions d’euros no podrà exhibir
la col·lecció fins a finals del

2014 perquè no disposa de fons
per realitzar la museografia.
Per Jaume Badia, que pròxima-
ment deixarà el càrrec de subdi-
rector del CCCB i ocuparà la ge-
rència de la UPF, no és objecta-
ble que les inversions es com-
prometin en un moment de cri-
si, perquè un dia o un altre se
superarà la conjuntura actual.
Hi ha inversions que es van co-
mençar en temps de bonança i
van acabar en temps de crisi.
Ara podria passar el contrari.
Acabar i posar enmarxa el Cen-

tre cultural del Born és una ne-
cessitat i permetrà posar fi a un
procés etern que hauria aver-
gonyitmig país. El que no té sen-
tit és crear nous equipaments
que no responen a necessitats
objectives”.
Ho són la cada vegada més

opaca seu de l’Hermitage o la
col·lecció de Carmen Thyssen a
Montjuïc? Les administracions
responen que ni l’un ni l’altre no

costaran un euro a l’erari públic,
però el sector desconfia. “Estem
assistint a un autèntic desman-
tellament de centres d’art per
tot el territori que afecten a la
població més propera i alhora
no deixen d’aparèixer nous
projectes destinats als turistes.
És absurd”, constata Joan M.
Minguet Batllori, president de
l’Associació Catalana de Crítics
d’Art (ACCA). “Ningú no sap
què ens oferirà el futur perquè
Mascarell no diu res. O diumol-
tes coses que es converteixen en
retòrica. Però el fonamental és
que estem assistint a la destruc-
ció del teixit cultural i artístic
que ha de projectar-nos cap al
futur. I quan es destrueixen
aquests teixits sempre comença
per allò més jove, més creatiu,
menys estructural: els espais
emergents, les bones idees...
S’està retallant l’art del present.
Si un dia Catalunya arriba a ser
independent no es podrà mirar
enrere i veure què feien els artis-
tes en aquell moment de gesta-
ció”. Una opinió que compar-
teix Rosa Pera, exdirectora de
Bòlit i una de les redactores de
l’informedelConsell de laCultu-
ra: “Els recursos en matèria de
cultura van més enllà dels pres-
supostos i un d’ells, potser el
més important, és el talent. I per
desgràcia s’està menyspreant,
llançant per la borda. El que fal-
ta és un projecte de política cul-
tural sòlid que es comuniqui i es
desplegui amb una lògica ate-
nent els recursos ja existents,
tant pel que fa a infraestructu-
res com a persones”.c
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A l’últim informe
desaconsella posar
en marxa nous
equipaments

conveniència o no d’invertir en
un noumuseu, la política cultural
barcelonina afrontarà ben aviat
un problema molt més seriós i
que deriva de l’encavalcament en
el temps d’una època en què sem-
blava haver-hi diners per a tot i
una altra, l’actual, en la qual
aquesta quantitat ingent de recur-
sos s’ha evaporat. En els propers
anys assistirem en aquesta ciutat
al bateig de, almenys, tres grans
contenidors culturals: el colossal
DHUB de Glòries, el renascut
Born i el readaptat castell de
Montjuïc, del qual ben aviat en
coneixerem el pla d’usos defini-
tiu. Garantir la viabilitat econòmi-

ca i, sobretot, la rendibilitat social
d’aquests tres gegants és un repte
d’unes proporcions enormes en
unperíode, que es prolongarà du-
rant anys, en què el consumcultu-
ral ha caigut en picat i no només
per culpa de decisions absurdes,
però afortunadament revisables,

com la d’incrementar l’IVA cultu-
ral fins al 21%. Quan el teatre
perd un 55 per cent d’especta-
dors i un 60% de recaptació (des
de la infausta pujada impositiva),
quan les llibreries tornen a la tris-
ta realitat de cada dia després de
gaudir del miratge de Sant Jordi,
quan els cinemes es buiden o tan-
quen i quan els visitants als mu-
seus, malgrat flors que no fan es-
tiu com la nit de dissabte passat,
escassegen (el MNAC, per exem-
ple, en va tenir 140.000 menys el
2012 que el 2011), la visió de mag-
nífiques sales desertes i amb els
llums apagats s’apareix en el pit-
jor dels malsons.c
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“Ideològicament
s’està prioritzant
l’aparador i no
el teixit creatiu”

Garantir la viabilitat
del DHUB, el castell
de Montjuïc i el Born
és un repte d’unes
proporcions enormes

CULTURES DEL MÓN

11 milions €
És la quantitat assignada
per l’Ajuntament per a
l’adequació dels palaus
de Montcada

MUSEU DISSENY DHUB

100 milions €
Disposa de 25.000 metres
quadrats i el seu pressupost
anual s’estima al voltant
dels 8 milions


