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El Museu Nacional d'Art de Ca-
talunya (MNAC) exposa des d'a-
quest dimarts una obra de Rafael
Masó a les sales de la col·lecció per-
manent del museu. 

Es tracta d'un impressionant
paraigüer-penjador de dos me-
tres d'alçada dissenyat per l'ar-
quitecte el 1910, quan va realitzar
la reforma de la Casa Salieti de Gi-
rona. 

L'obra, que havia estat sempre
en mans privades, va sortir a sub-
hasta recentment i va ser adquiri-
da per la Fundació Rafael Masó,
que l'ha cedida en dipòsit al
MNAC. 

El paraigüer-penjador de la Casa
Salieti, treballat en ferro forjat, és
un bon exemple de l'evolució que
Masó va fer des del modernisme
de la seva joventut cap a les formes
més geomètriques i austeres del
noucentisme.

L'impressionant paraigüer tam-
bé és un magnífic exemple de la
tasca que l'arquitecte gironí va fer
per renovar i reivindicar els oficis
artístics amb artesans locals, en
aquest cas amb la col·laboració del
forjador Nonito Cadenas, un dels
seus principals col·laboradors en
la decoració d'edificis.

El president de la Fundació i al-
calde de Girona, Carles Puigde-
mont, i el president del Patronat
del Museu Nacional d'Art de Ca-
talunya, Miquel Roca, van signar

aquest dimarts un conveni de ces-
sió de l'obra en dipòsit per un pe-
ríode de deu anys. 

Ambdues institucions fan d'a-
questa forma possible que la pro-
ducció de Rafael Masó sigui pre-
sent a les col·leccions del Museu
Nacional, que fins ara no comp-
tava amb cap obra de l'arquitecte
gironí. 

El paraigüer-penjador de la Casa
Salieti s'exposarà junt a les obres
d'altres arquitectes contemporanis
i amics de Rafael Masó: Antoni
Gaudí, Josep Puig i Cadafalch i Jo-
sep M. Jujol.

La Casa Salieti és un casal del se-
gle XIV al centre de Girona que
Masó va reformar entre 1910 i
1911 per encàrrec de Joan Salieti
(1835-1928), un empresari de la in-
dústria del paper molt influent
en la societat gironina de l'època
i client habitual de Masó. 

El paraigüer forma part d'una
intervenció important a l'edifici,
centrada al voltant de l'escala prin-
cipal, amb diversos elements de
forja, pedra, ceràmica i vitralls,
per tal de fer ressaltar el seu aire
noble, en una línia que recorda els
interiors neogòtics de l'arquitec-
tura Arts & Crafts anglesa, que
Masó coneixia i admirava. 

Jordi Falgàs, director de la Fun-
dació Masó, es va felicitar en de-
claracions a aquest diari per la
projecció que donarà a l’arqui-
tecte la presència al MNAC. 
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Masó entra al MNAC
El Museu Nacional d’Art de Catalunya incorpora a la col·lecció

permanent un paraigüer de 1910 obra de l'arquitecte gironí


El singular paraigüer. 
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El descobriment d'una placa a la recepció del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en homenatge a Josep Maria
Flotats, primer director d'aquesta instal·lació cultural el 1997, va servir ahir per fer una acte d'«agraïment,
reconeixement, retrobament i reparació, si cal» en aquest «símbol» de país que és en Flotats, segons va subratllar
Artur Mas, president de la Generalitat. Mas va participar en la inauguració d'aquesta placa en homenatge a Flotats i en
la seva intervenció va explicar que el TNC clarament és una estructura d'estat i que personatges com en Flotats
«omplen» aquest «símbol» de país. Mas va reconèixer que Flotats, com tots els «símbols», és «discutit», «estimat»,
però «necessari». Flotats va acabar abandonant Catalunya després d’un desencontre en temps del conseller de
Cultura Joan Maria Pujals, que va optar per «desistir» l’actor del càrrec de director del TNC. A la foto, Artur Mas riu
mentre Josep Maria Flotats i Marta Ferrussola se saluden efusivament. 



Mas diu que Flotats és «discutit i estimat, però necessari»
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Quinze mesos després de ser ele-
git president de la Societat Gene-
ral d'Autors i Editors (SGAE), An-
tón Reixa –que va guanyar amb el
suport d’una candidatura catala-
na encapçalada per Gerard Quin-
tana–, va ser cessat ahir del càrrec
per decisió d'una àmplia majoria
de la junta directiva d'una entitat
en la qual, segons el ja expresident,
«la lluita pel poder va més enllà del
que legítim».

I és que poc ha durat la pau a la
SGAE, una entitat que l'estiu pas-
sat respirava un clima molt diferent
i semblava unida davant les me-
sures de regeneració que havien
d'afrontar per passar pàgina a la
detenció de diversos de les seves
exdirectius, entre ells Eduardo
Bautista, pendent de judici.

Quatre hores va durar ahir el de-
bat de la junta directiva abans de
produir-se la votació sobre la con-
tinuïtat d'Antón Reixa com a pre-
sident: 25 dels seus 39 membres-
van votar en contra, 12 a favor i un
s'ha abstingut, mentre que Reixa
no va votar.

L'elecció d'un nou president no
es produirà fins el proper setem-
bre en una data encara per deter-
minar i, mentrestant, assumirà el
càrrec de manera interina el ci-
neasta Miguel Hermoso, el vice-
president de més edat de la Junta.

Aleshores es concretaran els
candidats que aspiren a substitu-
ir Reixa, entre ells previsiblement
el seu rival a les últimes eleccions,
José Miguel Fernández Sastrón,
que ahir es va mostrar convençut
que presentarà candidatura.

Reixa (Vigo, Pontevedra, 1957),
músic, escriptor, director i pro-
ductor de cinema, dirigia la SGAE
des del 8 de maig de 2012, després
guanyar amb la candidatura que
encapçalava, Autores Unidos por
la Refundación (Aunir), deixant
enrerel'era d'Eduardo Bautista.

En aquell moment Reixa va ser
elegit president de la SGAE amb el
suport de 24 membres de la junta
directiva constituïda després de les
eleccions del 26 d'abril.

Però 28 d'aquests membres van
signar fa uns dies una iniciativa li-
derada per dos dels que van ser
companys de Reixa en les llistes de
la candidatura Aunir, perquè la
junta directiva debatés la situació
actual de l'entitat i, eventualment,
prengués les mesures oportunes,
com es va fer en la reunió d’ahir.

El president de la Fundació Au-

tor, Antonio Onetti, i un dels qua-
tre vicepresidents de l'entitat Fer-
mín Cabal, van remetre una carta
a la junta en què demanaven la
seva dimissió després d'acusar
Reixa de «presidencialisme».

Per contra, un grup de 183 ar-
tistes i socis de la SGAE van fer pú-
blica fa uns dies una carta en què
demanaven a la junta directiva
que aparqués les seves discre-
pàncies i no provoqués «canvis in-
necessaris». Entre els signants hi ha
Alejandro Sanz, Luis Tosar, Isabel
Coixet, Marta Sánchez, Ariel Roth,
Santiago Auserón o Raimundo
Amador.

Com guanyar 25 MEUR
Després de la votació, Reixa va in-
terrompre la seva participació a la
junta per afirmar que la seva sor-
tida de la SGAE es deu al fet que va
fer públic el problema de la pràc-
tica coneguda com «la roda de
les televisions», per la qual 11 au-
tors podrien haver recaptat, en
cinc anys, més de 25 MEUR.

Es tracta de falsejar autories de
música de tal manera que els ve-
ritables autors, que poden cedir un
màxim del 50 per cent dels seus
drets, renuncien en realitat a un al-
tre 20 o 30 per cent a favor de pro-
ductors intermediaris que apa-
reixen com a coautors de les peces
musicals.

Segons Reixa, hi ha un conflic-
te d'interessos dins la pròpia jun-
ta sobre aquesta pràctica que, va
advertir, de continuar podria aca-
bar amb la gestió col·lectiva del
dret d'autor en un termini de tres
a cinc anys. «No em penedeixo
d'haver-li ficat mà a la roda de les
televisions, sincerament no, crec
que és un problema estructural de
la gestió de drets d'autors que
s'havia portat a una situació in-
sostenible, amb un terme de re-
partiment res equànime entre els
socis de la SGAE», va indicar. Rei-
xa es considera «víctima del foc
creuat d'una xarxa organitzada i
d'alguna cosa que a la vida políti-
ca es diu transfuguisme».
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La SGAE cessa Reixa
de la direcció 15
mesos després de
guanyar el càrrec

El president havia denunciat la corruptela
coneguda com «la roda de les televisions»


Gerard Quintana i Anton Reixa.
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