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La crisi s’ha traduït en una
retirada dràstica de l’apor-
tació pública als museus.
Els estats ja no poden –ni,
en molts casos, volen– su-
portar tot el pes econòmic
d’aquestes institucions. A
Catalunya, la situació de
la gran majoria de cen-
tres, cent per cent depen-
dents de l’administració,
és delicadíssima. Res és
com era i, pel que sembla,
res tornarà a ser com era,
amb crisi o sense. Aques-
ta nova realitat d’estre-
tors també afecta a Fran-

ça, amb la diferència que
al país veí van saber reac-
cionar a temps. Quan van
començar a veure les ore-
lles al llop, institucions de
tant pes com el Georges
Pompidou de París van
estendre la mà al sector
privat per intentar pactar
solucions compartides a
la falta de finançament
per adquirir obra. Qüestió
d’intercanvi d’interessos i
de molta sensibilitat.

“Fins fa molt poc, l’Es-
tat ho feia tot, però ara ja
no ho pot fer, per culpa de
la crisi i també per l’incre-
ment desmesurat del
preu de l’art. Hem trobat
les fórmules per compen-
sar-ho. Com? Buscant la
complicitat dels mecenes
privats, als quals els hem
fet entendre que no ens

interessen només els seus
diners, sinó que volem
que s’impliquin en el pro-
jecte global del museu”,

assegura Alfred Pacque-
ment, director del Pompi-
dou durant dotze anys,
fins aquest desembre.

Pacquement ha expli-
cat la seva experiència en
dues conferències als cen-
tres Caixafòrum de Bar-
celona –dilluns– i de Ma-
drid –ahir, dimarts– con-
vidat per la Fundación Ar-
te y Mecenazgo, un orga-
nisme impulsat per La
Caixa que, justament, té
per principal missió culti-
var noves connexions cul-
turals entre els sectors
públic i privat.

L’actual director hono-
rari del Pompidou és cons-
cient que l’Estat espanyol
no pot encara plantejar-se
aquest nou model cultural
mixt, més pròxim al siste-
ma anglosaxó, perquè no
ha apostat per una llei de
mecenatge com cal que,
en el cas de França, marca
deduccions fiscals de fins

al 90%. “Però amb això
tampoc no n’hi ha ben bé
prou. Els mecenes ha de
veure que el seu suport no
passarà desapercebut, si-
nó que el museu el posarà
de manifest i que el trac-
tarà amb dignitat. El me-
cenes s’ha de sentir prò-
xim i còmplice de l’activi-
tat del museu.”

Pacquement està con-
vençut que a la capital ca-
talana aquest nou para-
digma pot funcionar bé.
“Aquí teniu moltes funda-
cions privades que partici-
pen activament en la vida
cultural.” També subratlla
la fórmula del Museu d’Art
Contemporani de Barcelo-
na (Macba), pioner en la
col·laboració dels sectors
públic i privat: “El seu cas
és molt interessant.” ■
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Museus a la recerca de mecenes
Alfred Pacquement,
exdirector del
Pompidou, no hi  
veu cap més solució

Alfred Pacquement, dilluns a Barcelona ■ QUIM PUIG

Ningú ha pogut produir
mai la pel·lícula de La ra-
tonera d’Agatha Christie.
La productora que va com-
prar els drets va haver
d’acceptar una clàusula
que no la podria rodar
mentre estigués en cartell.
A Londres, fa 62 anys que
la reposen i no té avisos
que la treguin de la carte-
llera. Tothom que vulgui
saber la intriga de l’escrip-
tora, sense llegir la novel-
la, haurà de passar pel tea-
tre. A Barcelona, es pro-
grama des d’avui i, per ara,
sense data de sortida. El
director Víctor Conde, que
ja en va fer una producció
a Madrid, l’ha muntat amb
un nou equip artístic cata-
là, confiat en la tradició de
literatura negra a la ciu-
tat, “que no existeix a al-
tres places”.

A la mansió Monkswell
hi ha un grup d’aristòcra-
tes que amaguen unes vi-
des fosques. No poden sor-
tir per culpa d’una nevada
i aquesta sensació d’estar
atrapats en una ratonera

els porta al límit. La versió,
que respecta els personat-
ges i l’època en què se situa
la novel·la, té una mirada
contemporània. Conde
creu que el millor especta-
dor és aquell que s’enga-
nya a sí mateix. També
manté la mitja part per do-
nar veu a les opinions dels

companys de platea: ca-
dascú veu claus diferents
per aclarir qui és l’assassí.
El policia novell, que hi ar-
riba perquè és un expert
esquiador, va provant
d’endevinar les relacions
amagades entre els perso-
natges i preveient els pos-
sibles mòbils del crim. Fer-

ran Carvajal presenta un
agent gens gratuït, dens
en els moviments i que
convida tothom a guardar
el secret que han mantin-
gut milions de persones
arreu del món. La ratone-
ra, interpretada en caste-
llà perquè no es vol renun-
ciar al turisme. De fet, la

producció del West End
sap de la importància dels
espectadors de fora per ga-
rantir l’èxit de les cartelle-
res de Londres.

La direcció insisteix
que els actors no poden
anar donant pistes falses,
però sí que complementen
els personatges amb mira-
des i matisos en la veu per
mostrar-se innocents i, al-
hora, ser honestos insi-
nuant quins són els seus
enemics. L’actor Santi
Ibáñez, que interpreta el
paper d’un comandant re-
tirat, s’ha afegit al reparti-
ment després d’estar més
d’un any a la comèdia Toc
Toc (que continua en car-
tellera al Club Capitol). Ce-
lebra de La ratonera
“l’exercici d’austeritat”
que fa explicar moltes co-
ses amb els mínims de-
talls. També Xavier Bel-
tran torna a l’escena. Ara
interpreta un personatge
extravagant, que marca el
punt còmic de la troupe,
d’aquests 8 personatges
dels quals és l’assassí.
L’obra persegueix el públic
familiar com a exponent
de “teatre popular”. ■

El director Víctor Conde reivindica la tradició de Barcelona amb la novel·la negra
tot presentant ‘La ratonera’ d’Agatha Christie al Teatre Apolo

Teatre ben negre
Jordi Bordes
BARCELONA

‘La ratonera’ es representa al Teatre Apolo del Paral·lel ■ TEATRE APOLO

Agatha Christie
congrega en la
novel·la vuit
personatges en
una mansió; un
d’ells és l’assassí


