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El Museu del Modernisme
Català de Barcelona acaba
d’ingressar a la seva col-
lecció 25 obres més, 18 de
les quals ja formen part de
l’exposició permanent del
centre. Amb aquestes no-

ves incorporacions, el
museu, que l’any passat
va rebre 17.540 visitants
(un 30 per cent més que
l’anterior), celebra el seu
quart aniversari.

Entre les noves obres
adquirides pel museu pri-
vat, destaca una escultura
de marbre d’Eusebi Ar-
nau, així com un peu d’es-
cala de fusta de caoba del
mateix escultor provinent
de la desapareguda Casa
Trinxet. A les sales del mu-

seu es pot veure també el
cinquè dibuix de Ramon
Casas que té el museu, que
representa un motiu habi-
tual en l’obra del pintor:
una dona automobilista.
El dibuix s’exposa en el ca-
vallet original del pintor.
Es mostren també tres
motlles en bronze de les
xemeneies de la Pedrera,
editades per la Càtedra
Gaudí, després de la mort
de l’arquitecte, a partir del
motlle en guix original. Del

conjunt de novetats, des-
taca també un espectacu-
lar oli de Lluís Graner, que
representa una vista del
port de Barcelona.

El museu organitzarà
ben aviat, a finals de maig,
la seva segona exposició
temporal, en aquest cas
dedicada a la pintora mo-
dernista Lluïsa Vidal, en
un intent de recuperar
l’obra de les dones artis-
tes desconegudes del mo-
dernisme català. ■
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El centre del carrer
Balmes incorpora
25 obres noves,
18 en exposició

El Museu del Modernisme Català creix

L’escultura ‘Germans Guarino Mulleras’, d’Eusebi Arnau, és
una de les novetats del museu ■ QUIM PUIG

Gerard Mortier, que va
morir ahir als 70 anys a
Brussel·les a causa d’un
càncer de pàncrees, consi-
derava que si l’òpera és
bona ha de ser transgres-
sora. O que, en tot cas, pa-
ga la pena fer-la si és polè-
mica, si convida a la dis-
cussió i suscita un pensa-
ment sobre la creació en
relació amb què diu sobre
el món. Fidel a aquesta
idea, Mortier ha renovat
de manera fonamental el
món operístic, dotant-lo
de sentit en la contempo-
raneïtat, durant els úl-
tims 40 anys amb el su-
port de molts partidaris,
però també creant-se en-
emistats (sobretot els
grans divos, siguin can-
tants o directors d’orques-
tra) i nombrosos detrac-
tors, que el consideraven
un dels dimonis que, apos-
tant a més per la provoca-
ció, han avantposat l’esce-
na a la música.

Mortier (nascut a la ciu-
tat flamenca de Gant l’any
1943, d’origen humil i doc-
torat en dret) va espantar
el públic conservador, pe-
rò va atraure nous espec-
tadors, sobretot joves,
amb el convenciment que
la producció artística no
ha de ser conformista.

L’últim lloc on Mortier
va exercir la seva batalla
operística és el Teatro Re-
al de Madrid, la direcció ar-

tística del qual va assumir
l’any 2010 i va haver
d’abandonar fa uns me-
sos. Hi va contribuir la se-
va malaltia, però va ser
destituït de manera fulmi-
nant quan va declarar que
deixaria el càrrec si, en lloc
que una comissió valorés
els sis candidats que ell
proposava com a possibles
substituts, el Ministeri de
Cultura imposava el suc-
cessor. El cas és que Joan

Matabosch va ser nome-
nat al mateix temps que
era destituït Mortier, que,
amb tot, va continuar vin-
culat al Teatro Real com a
assessor artístic.

L’ultim cop que s’hi va
fer present va ser al ge-
ner arran de l’estrena de
l’òpera Brokeback Moun-
tain, basada en la narra-
ció d’Anne Proulx que
també va adaptar Ang
Lee al cinema. Aquesta

òpera, amb música de
Charles Wuorinen, és un
projecte de Mortier que,
pel contingut homose-
xual del relat, va ser criti-
cada per sectors conser-
vadors madrilenys.

De fet, Mortier va ser
molt criticat a Madrid,
malgrat que, o potser per
això mateix, va dur al Re-
al una sèrie d’espectacles
(com ara un Così fan tut-
te dirigit per Michael Ha-

neke; The perfect ameri-
can, una nova creació de
Philippe Glass, i un Tris-
tany Isolda amb posada
en escena de Peter Se-
llars) que el situaven en el
nivell més innovador del
panorama operístic.

Abans d’arribar a Ma-
drid, Mortier va deixar
empremta en altres tea-
tres i festivals europeus,
com ara La Monnaie de
Brussel·les, l’Òpera Na-

cional de París, el Trien-
nal del Ruhr i sobretot el
festival de Salzburg, que,
substituint Herbert von
Karajan, va dirigir des del
1992 fins al 2001 creant-
hi una revolució: menys
divisme i més risc artístic
amb nous cantants i la
participació de directors
d’escena com ara Patrice
Chereau, Luc Bondy i tam-
bé Herbert Wernicke.

Ara que ha traspassat al
món dels morts, repro-
dueixo un fragment d’una
entrevista de José Ruiz
Mantilla, publicada a El
País l’any 2009, en què
Gerard Mortier invocava
Orfeu amb la idea que
l’òpera pot tornar-nos el
poder d’una sensibilitat
perduda: “Cada cantant és
Orfeu, preparat per passar
a l’altra dimensió per recu-
perar Eurídice: travessa
el riu de la mort per acon-
seguir-la de nou. És un
viatge transgressor, com
ho ha de ser l’òpera.” ■

La polèmica continua
Mor el gestor cultural Gerard Mortier, nascut a Gant el 1943 i considerat el gran
renovador del món operístic que va transformar el festival de Salzburg
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Gerard Mortier el 2010, quan va assumir la direcció del Teatro Real de Madrid ■ PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Va espantar
el públic
conservador,
però va atraure
espectadors,
sobretot joves


