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Des d’avui i fins diumenge,
els actors Alberto San
Juan i Nuria Gallardo pre-
senten dos monòlegs amb
un títol genèric, Recortes,
ben atents a la migradesa
econòmica, política i mo-
ral al Lliure de Gràcia. Els
textos de David Greig
(Fragile) i Clara Brennan
(Hi vis) denuncien les
conseqüències personals
de les retallades a sanitat.
El director Mariano Barro-
so celebra que no siguin
uns textos únicament de
protesta, “proposen una
solució personal al seu
conflicte”. Pel director, “la
queixa és reaccionària
perquè es perd tota la for-
ça” i no es plantegen alter-
natives viables.

Recortes, de poc més
d’una hora de durada par-
la d’un malalt mental que
ha de sobreposar-se al tan-
cament del centre del seu
barri i també d’una dona
que fa tot el possible per
poder veure la seva filla,
ingressada amb una parà-
lisi cerebral. 

Coincidint amb aques-
ta miniestada, divendres
(23 h), San Juan tanca el 
Fora d’hores. L’actor sig-
na l’Autorretrato de un jo-
ven capitalista español,
que també ha creat. ■
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Compromís
en positiu a
l’escenari del
Teatre Lliure

Al desembre, quan s’inau-
guri el Museu del Disseny
de Barcelona, culminarà
el llarg i laboriós procés
que ha hagut de suportar
el projecte d’aquest equi-
pament cultural durant
més d’una dècada. Un pro-
jecte que, de tant temps
que ha estat obert, ha pas-
sat per les mans d’un
munt de gent i ha fet girs
de concepte i de planteja-
ment de tota mena, i algun
de radical i difícil de pair.

Tothom ha tingut el seu
model de Museu del Dis-
seny al cap, però al final el
que tirarà endavant serà
el que ha pensat Pilar Vé-
lez, la seva directora, desa-
fiant les estretors econò-
miques. “Flexible i inte-
grador”, el defineix. I en-
tusiasta, sobretot entu-
siasta, perquè si d’alguna
cosa vol presumir és de la
passió que els barcelonins
han tingut pels objectes
“bells, funcionals, atracti-
us, ben dissenyats”.

El projecte del Museu
del Disseny de Barcelona
ha suportat moltes coses,
bones i dolentes, i ha im-
plicat un sobreesforç gai-
rebé inhumà. Ha implicat
i implicarà un esforç ge-
gantí molt més enllà del
dia de la inauguració, ja
que el trasllat de les
70.000 peces dispersades
fins fa poc en quatre mu-
seus (el de les Arts Decora-
tives, el de Ceràmica, el
Tèxtil i d’Indumentària i el
d’Arts Gràfiques) s’allar-
garà fins a finals del 2015,
amb l’arribada de la col-
lecció de carruatges.

Fins ara, només s’han
traslladat a l’edifici del
Dhub, seu del nou museu,
3.000 objectes. Al llarg
d’aquest any, s’arribaran a
fer fins a 100 viatges de ca-
mions. Lent, molt lent, pe-
rò tot té la seva recompen-
sa: “Mai haurem tingut el
patrimoni en unes condi-
cions tan immillorables”,
exclama Vélez.

Més que una exposició
permanent, n’hi haurà
quatre, i de mitjana dura-

da (es renovaran cada cinc
anys). Una per cada plan-
ta de la torre de l’edifici,
conegut com La grapado-
ra, i per oferir una lectura
transversal dels objectes
de la col·lecció: de la cerà-
mica al vestit, del cartellis-
me als mobles artesanals o

fabricats en sèrie. En to-
tal, s’exhibiran 2.000 pe-
ces, cosa que significarà
deixar ben farcides les sa-
les de reserva, impressio-
nants, que ocupen 2.000
m². Una selecció exquisi-
da que vol superar la fre-
dor del relat històric.

Més important i tot serà
que buscarà que els visi-
tants entenguin i partici-

pin en el procés que hi ha
al darrera de la creació
d’un objecte: conceptual,
de funcions i formes, de
produccions, d’ús i de re-
presentació social.

El programa d’exposi-
cions permanents es com-
plementarà i es reforçarà
amb una exposició tempo-
ral inaugural (al febrer)
que du per títol provisio-
nal Disseny per viure i que
tindrà Òscar Guayabero
de comissari. Vélez insis-
teix repetidament que el
Museu del Disseny, tot i el
seu fort compromís amb el
patrimoni, serà còmplice
del tot amb una “reflexió
crítica sobre el rol del dis-
seny en l’actualitat”. Evi-
ta, així, algunes crítiques
que ha rebut el projecte ar-
ran del canvi de rumb que
va suposar l’acomiada-
ment del comissari i àni-
ma del centre, Ramon
Prat, amb uns altres plans
molt més atents a l’experi-
mentació. Per Vélez, no hi
ha diferència entre passat
històric, present i possible
futur, ni entre els espais

pròpiament museístics
que presenten les col·lec-
cions i els espais d’acció i
experimentació a l’en-
torn de projectes de disse-
ny en curs. “El projecte és
un”, exclama.

“El Museu del Disseny
ensenyarà a llegir la inno-
vació”, conclou Vélez, al
mateix temps que recor-
da que serà la gran llar
d’estudiosos, historia-
dors, historiadors de l’art
i del disseny, docents, dis-
senyadors, productors,
creadors, especialistes i
col·leccionistes a nivell lo-
cal i internacional.

La festa de benvinguda
al nou museu començarà
abans de final d’any. A
l’abril ja obrirà les portes
el Centre de Documenta-
ció, amb més de 22.000
documents en un espai de
més de 900 m². Pel tinent
d’alcalde de Cultura, Jau-
me Ciurana, s’iniciarà una
nova etapa engrescadora
a la plaça de les Glòries, un
“futur eix cultural” que
convida a somiar amb una
altra Barcelona. ■

El Museu del Disseny de Barcelona, amb un model “flexible i
integrador”, s’inaugurarà el mes de desembre a l’edifici del Dhub

Disseny a punt
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Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny, ahir, a les impressionants sales de reserva de l’edifici del Dhub ■ ALBERT SALAMÉ

El trasllat dels
70.000 objectes
és molt lent i no
culminarà fins a
finals del 2015

La galeria Alegria, que fa
sis mesos va tancar les
portes en un singular local
de 9 metres quadrats del
carrer Consell de Cent de
Barcelona, reobrirà de
nou les portes dissabte
que ve. El propietari, Se-
bastià Rosselló, va decidir
tancar la galeria a l’estiu
per motius econòmics,
mentre que la seu madrile-
nya de la galeria es va tras-
lladar al carrer Doctor
Fourquet de Madrid.

L’exposició que ara
reinaugura aquest espai
barceloní és del pintor
xilè Humberto Poblete-
Bustamante. ■
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La galeria
Alegria
reobre a
Barcelona


