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EL NOU CENTRE DEL CARRER DE MONTCADA

NATALIA FARRÉ
BARCELONA

Viatge per l’art 
no Occidental
El Museu de Cultures del Món exhibirà 
550 peces d’Àfrica, Oceania, Àsia i Amèrica

33 Prioritzar l’estètica 8 Recreació virtual de la futura sala dedicada a les cultures de Nova Guinea.

«Un viatge pel món a través de l’art 
o un viatge per l’art a través del 
món», aquesta és la idea que sub-
jau, segons Josep Lluís Alay, direc-
tor de Patrimoni, Museus i Arxius 
de l’Ajuntament de Barcelona, en 
la proposta museogràfica, presen-
tada ahir, del futur Museu de Cul-
tures del Món. El centre que ocu-
parà els palaus Nadal i Marquès 
de Llió, antigues seus del Museu 
Barbier-Mueller i Disseny Hub 
Barcelona, respectivament, i que 
obrirà les portes el gener del 2015 
per «cobrir un dèficit cultural de la 
ciutat», segons Alay, que no és un 
altre que la falta d’oferta expositi-
va d’art no Occidental.  
 D’aquesta manera, el nou centre 
del carrer de Montcada comptarà 
amb una mostra permanent de 557 
peces procedents d’una quarantena 
de cultures de l’Àsia, l’Àfrica, Ocea-
nia i Amèrica. El gruix de l’exposició 
el formaran 379 obres de la Funda-
ció Folch –un dels fons particulars 
d’art ètnic més importants del pa-
ís–, que constitueixen una selecció 
de les 2.300 peces que Stella Folch 
va cedir per un període de 20 anys a 
Barcelona el 2011. 
 També hi haurà 117 treballs 
que vindran dels fons de l’Etnolò-
gic que passarà a exhibir, quan es 
reobri, també a principis del 2015, 
peces d’etnologia catalana. Així 
que els dos museus, 
tant el del carrer 
de Montcada com el 
de Montjuïc, seran du-
es potes, una amb vo-
cació internacional i 
l’altra amb vocació local, 
d’una mateixa disciplina. 
Queda per decidir si a més a 
més compartiran adreça. 

 Les 557 peces a exposició les com-
pletaran les 61 obres cedides tem-
poralment per les col·leccions Jordi 
Clos i Duran Vall-llosera i que dona-
ran consistència al discurs del mu-
seu, sobretot a la part asiàtica i ame-
ricana. Un discurs en què es prio-
ritzarà la part estètica però sense 
deixar de banda la dimensió didàc-
tica, de manera que serà «un museu 
transparent amb vitrines àmplies 
en què destacaran les peces –afirma 
Alay– però que també explicarà ca-
da cultura en el seu context».

MÉS ESPAI / Així que una vegada reha-
bilitats els dos palaus el viatge dels vi-
sitants començarà per l’Àfrica –amb 
parada obligada al regne de Benín i la 
cultura fang– i continuarà per Ocea-
nia i l’Àsia –aquí destaquen les creaci-
ons de Nova Guinea i el budisme tàn-
tric del Tibet (foto siluetejada)–, per 
acabar a Amèrica –amb una camisa 
chimú com a peça estrella–. I tindrà 
parades temporals en mostres dedi-
cades a l’escriptura i a la història, tant 
dels palaus com de les col·leccions 
que els omplen. De moment, el pres-
supost per a l’adequació dels espais és 
de 4,2 milions d’euros, sense tenir en 
compte una possible ampliació de 
l’espai: l’ajuntament negocia adqui-

rir una planta baixa que 
uneix Montcada amb 

Banys Vells. H

PER MALALTIA

Roger Pera  
deixa ‘Germans 
de sang’
Roger Pera ha hagut d’interrom-
pre el seu treball en l’obra Germans 
de sang, que coprotagonitza al Tea-
tre del Raval juntament amb Sergi 
Zamora, afectat d’«una malaltia de-
pressiva». Les funcions del musical, 
estrenat fa poc més d’una setmana, 
seguiran amb Benjamín Conesa en 
el paper de Mickey Johnstone, que 
ja va agafar-ne el relleu dissabte, da-
vant l’absència de Pera.

CINEMATOGRAFIA

‘La plaga’, 
premiada amb 
el Sant Jordi 
Gente en sitios, de Juan Cavestany, 
com a millor pel·lícula, i La plaga, 
de Neus Ballús, com a millor ope-
ra prima del 2013, van obtenir els 
premis Sant Jordi de Cinemato-
grafia de RNE, atorgats per crítics 
i periodistes. Antonio Dechent, 
protagonista d’A puerta fría, i Au-
ra Garrido, de Stockholm, van ser 
elegits com a millor actor i actriu, 
respectivament.


