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L’amorpotmatar
CRÍT ICA DE TEATRE

B
arcelona disposa des
d’ahir d’un nou equi-
pament municipal, el
Museu de Cultures
del Món, un privilegi-

at espai al carrerMontcadaon s’ex-
hibeixenmig miler de peces de ci-
vilitzacions no europees. Que una
ciutat sumi a la seva oferta unmu-
seu nou és, o hauria de ser, objecte
de la més efusiva ovació. Tot i ai-
xò, en un moment en què les reta-
llades públiques estan provocant
el progressiu desmembrament del
teixit cultural, amb els equipa-
ments ja existents sumits en un es-
tat de semiletargia a causa dels exi-
gus pressupostos, el fet que l’Ajun-
tament decideixi destinar una in-
versiómilionària a posar enmarxa
una nova infraestructura és vista
pel sector comun autèntic despro-
pòsit que, per alguns dels agents
consultats, s’acostaria a més a més
a “la irresponsabilitat” a causa del

personalisme que ha presidit la se-
va gestació.
L’obertura del centre, que en

part ocupa l’espai que van deixar
el Museu Barbier-Mueller d’art
precolombí —tancat el 2012 en ex-
pirar el lloguer de la col·lecció— i
el Museu Tèxtil i d’Indumentària,
ha estat impulsada pel regidor de
Cultura, JaumeCiurana, i el direc-
tor de Patrimoni, Museus i Arxius
de, Josep Lluís Alay, ara també el
seu director. Té un cost de 7,4 mi-
lions d’euros, 5 per a la rehabilita-
ció dels dos palauets i 2,4 milions
per a la museografia, als quals a
partir d’ara caldrà sumar, 1,6 mi-
lions a l’any.

La quantitat no sembla desorbi-

tada si es compara amb els 101 mi-
lions d’euros del Museu del Dis-
seny de Barcelona, herència de
l’anterior equipmunicipal del PSC
i un autèntic daltabaix per als
temps que corren. Aquell museu
vacomençar sotamandats socialis-
tes. Però és aquest, el de Cultures
delMón, el que ara se sotmet al de-
bat públic. La discussió no se cen-
tra tant en les xifres comen la seva
oportunitat i la falta d’una necessi-
tat manifesta que ho justifiqui. Fer
política significa establir priori-
tats,més encara en temps de crisi i
de retallades.
“Quin sentit té una inversió

d’aquestes dimensions?”, es pre-
gunta Joan M. Minguet Batllori,
comissari i doctor en Història de
l’Art quepresideix l’AssociacióCa-
talanadeCrítics d’Art. “Si està pen-
sat per al públic autòcton em sem-
bla una broma demal gust que ha-
gin decidit obrir-lo quan els equi-
paments existents no tenen fons
per ampliar la seva col·lecció, com-
pletar les seves llacunes... I si està
dirigit als turistes, la broma ja és
feridora del tot, perquè es tractaria
d’una aposta amb l’única finalitat
de fomentar l’aparador de la ‘Bar-
celona posa’t guapa’’’.
Aquest museu va ser qüestionat

des de primera hora per l’oposició
–PP, PSC i ICV–, i no ha estat fins
més tard que han començat a sal-
tar les alarmes en elmón de la cul-
tura. “En moments com aquest és
més necessari que mai prioritzar i
posar l’ accent en elmés feble. Pas-
sarà la crisi i les grans institucions
romandran, però pel camí haurà
quedat bonapart del teixit cultural
que s’ha vist desproveït de suport,
i això és irrecuperable. Ens estem
carregant coses quevan trigar tren-
ta anys a posar-se dretes”, opina
NonaAncarola, presidentade l’As-
sociaciód’ArtistesVisuals que, sen-
se posar en dubte l’interès del mu-
seu–“segur quehi hapecesmagní-
fiques”–, creu que el seu interès és
“turístic”. “Amb el milió i escaig
d’euros que costarà mantenir-lo
podria viure tota la xarxa de petits
centres que està a punt de desapa-
rèixer”, considera.
Però més enllà dels problemes

financers, tant Ancarola comMin-
guet Batllori posen el dit en una
qüestió molt més espinosa, per-

què té a veure amb una qüestió de
política cultural molt més de fons;
és aquí on també se centren bona
part de les crítiquesdels agents cul-
turals consultats per aquest diari,
encara que de moment prefe-
reixen fer-ho lluny dels focus.

“Quin professional de la museolo-
gia o de la història de l’art decideix
lesprioritats de compres od’inver-
sions en museus? Existeix real-
ment algú o són decisions estricta-
mentpolítiques?Hiha algunasses-
sor? Si existeix, que surti i ho expli-

qui...”. Ancarola també troba a fal-
tar l’existència de grups d’estudis,
de caps pensants, d’una planifica-
ció seriosa prèvia a l’obertura de
nous museus o centres... “Perquè
–com comenta un veterà gestor–
és molt mal senyal, una frivolitat,
que el sistema cultural públic pu-
gui muntar unmuseu de nova for-
nada com qui pren una cervesa,
pel caprici d’un regidor quevol dei-
xar la seva empremta”.
Vicenç Villatoro, director del

CCCB, té una altra visió. “Com a
ciutadà em sembla atractiu, està
ben resolt i té una funció divulgati-
va interessant. Em sembla una bo-
na aposta. I com a director del

PRIORITATS

“Sembla una broma
de mal gust quan
els equipaments
no tenen fons”

No feu bromes amb l'amor

Autor: Alfred de Musset
Direcció: Natalia Menéndez
Lloc i data: Sala Petita TNC
(5/II/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Tot i el seu enfarfec simbolista,
ambmassa acrobàcies de gesticu-
lació, No feu bromes amb l'amor,
d’Alfred de Musset (París,
1810-1857), que s’acaba d’estre-
nar a la Sala Petita del TeatreNa-
cional de Catalunya (TNC), que-
darà comuna de les obresmés in-
teressants de la temporada. I no

només per l’enverinada anècdota
d’amors i gelosies que va escriure
l’autor, ni pels bons acabats del
muntatge aconseguits per la di-
rectora, sinó també per l’emmira-
llament que ofereix de la realitat
social del París romàntic del pri-
mer terç del XIX, d’acord amb
les precises referències històri-
ques que acompanyen l’estrena.
En aquest sentit, subratllo l’ex-

cel·lència dels programes de mà
que distribueix el Nacional des
queXavierAlbertí governa la ins-
titució. Gràcies a això, l’aspecte
lúdic de cada funció en les distin-
tes sales del teatre té un comple-
ment pedagògic d’una vàlua in-
qüestionable. En la seva primera

intervenció al TNC, Natalia Me-
néndez, directora des del 2010
del Festival Internacional deTea-
tre Clàssic d’Almagro, s’ha sumat
al compromís inherent a aquest
element informatiu i en un text
molt sintètic exposa el perfil dels
joves romàntics d’una nissaga no-
biliària que intentava tornar a re-
menar la cua el 1834, quan De
Musset va escriure el text: “Per a
molts la joventut és apassionada i
cruel, el període de lluita entre
els discursos apresos i els desit-
jos personals, una oposició entre
naturalesa i educació; una visió
dels adults com a personatges
grotescos (...)”.
I la directora aconsegueix, en

efecte, que el grotesc s’instal·li en
la figura de Mestre Blazius
(FerranRañé) el preceptor del jo-
ve Perdican (Ramon Pujol); en

Mestre Bridaine (Albert Pérez),
el tronat capellà de la mansió del
baró; en la severa i reaccionària
senyora Pluche (Carmen Bala-
gué), horroritzada vigilant de la
que havia estat pietosa Camille

(Anna Moliner), l’enamorada de
Perdican, i, en fi, en el mateix ba-
ró (CarlesMartínez), grotesc jovi-
al quan pensa en el fàcil triomf de
l’idil·li que s’esdevindrà entre el
seu fill, Perdican, i la seva neboda

Camille, i grotesc entenebrit
quan veu que aquest seu progra-
ma matrimonial sembla que s’es-
garria amb l’aparició de la ingè-
nua Rosetta (Clara de Ramon).
No feu bromes amb l’amor,

aconsella l’autor, perquè les gelo-
sies terribles que poden desvet-
llar conductes senzillament frívo-
les o lleugeres d’un enamorador
fatxenda i compulsiu com Perdi-
can poden tenir conseqüències
tràgiques. Les bromes, en els ne-
gocis del cor, són sempre perillo-
ses. Natalia Menéndez ha sabut
dibuixar amb tota claredat els ter-
renys contradictoris que va pro-
posar Alfred de Musset. Per una
banda, la ideologia dels adults
carcamals, nostàlgics d’una clas-
se nobiliària terminal, al marge
dels reductes cortesans i parasita-
ris de la monarquia restaurada

Menéndez ha sabut
dibuixar amb claredat
els terrenys
contradictoris que va
proposar De Musset

PERSONALISME

“És una frivolitat que
es pugui muntar un
museu com qui es
pren una cervesa”

Alguns equipaments amb aportació municipal

INSTITUCIÓ PRESSUPOST GENERAL EXPOSICIONS I ACTIVITATS

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 14.134.887 961.200

MACBA 10.993.929 1.965.090

CCCB 9.350.000 2.750.000

MUSEU MARÍTIM 6.121.903 SENSE DADES

FUNDACIÓ MIRÓ 8.300.000 1.235.000

L’obertura d’unmuseu que ha costat 7,4milions en plena crisi obre el debat sobre les prioritats en la cultura

Unainversióoportuna?
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Elpiano

Per una vegada les cues al
carrer Montcada no eren al
costat del Museu Picasso,
sinó davant, per al nou Mu-
seu de Cultures. Durant dos
mesos, la visita és gratuïta i
a les quatre de la tarda les
primeres sales ja eren ple-
nes. Gent de totes les edats
que miraven amb curiositat
i desconcert les peces de
l’Àfrica, l’Amèrica precolom-
bina, Oceania i Àsia. Els
comentaris mostraven un
absolut desconeixement
dels significats de les peces
rituals, sense que els breus
textos de les etiquetes sal-
vessin la falta d’informació.
Tampoc no relacionaven les
màscares i les estatuetes
amb la influència en l’obra
del veí Picasso.
Els comentaris dels pri-

mers visitants, servits per
una nombrosa legió d’emple-

ats, variaven. “Em sembla
bé, encara que coneixent
l’origen de les obres crec
que s’ha donat un espai pú-
blic a col·leccions privades.
Moltes ja eren al Museu
Etnològic de Montjuïc”, diu
el Bienvenido, que anava
amb el seu fill petit. En can-
vi, la María, una estudiant,

es mostrava encantada: “És
una manera d’acostar-nos a
altres cultures, que si no
viatges als seus llocs d’ori-
gen, no tindries oportunitat
de veure. És un museu que
ens feia falta”. “Un British
de butxaca”, comentava en-
tre rialles la japonesa Naru-
mi. D’altres eren més escèp-

tics: la Núria i el Domingo,
matrimoni de funcionaris,
opinen que “està bé, però no
té cap peça especial, s’assem-
bla a altres museus d’altres
ciutats. Potser només aquest
Buda en dejuni, que diuen
que és únic a Europa”.
L’Albert, professor d’insti-

tut, opina que “és un museu
molt dispers, poques peces
de molts llocs, i no t’ubi-
ques. Més exotisme per a
turistes que no pas una
col·lecció planificada”. Des-
prés de tantes vitrines i pro-
hibit tocar, nens i adults
jugaven en una taula de
pantalles grans tàctils on es
poden consultar receptes,
músiques i llengües. Entre
els visitants, Josep Benedi-
to, l’arquitecte que en no-
més 14 mesos ha dut a ter-
me el projecte: sales blan-
ques i neutres, amb la pre-
sència callada i indirecta del
cinquè continent, Europa.
mitjançant l’arquitectura
gòtica, a vegades amb peces
coetànies.

CCCBno tinc la sensació que esti-
guem competint pels mateixos re-
cursos. Uns són per a infraestruc-
tura i els altres per a activitat”. Pe-
rò el cert, i la comparació resulta
sagnant, és que el granmuseucata-
là, el MNAC, disposa de 961.000
euros per organitzar les seves ex-
posicions i activitats, és a dir, una
tercera part de la que disposa el
CCCB o l’Arts Santa Mònica i un
milió menys que el Macba.
Capítol a part mereix el Museu

Marítim de Barcelona (MMB).
Participat a terços entre l’Ajun-
tament, la Diputació de Barcelo-
na i el Port, celebrava fa exacta-
ment 722 dies, el 16 de febrer del
2013, una jornada de portes ober-
tes per commemorar que havia
s’acabat el procés de restauració:
17 milions d’euros. Les immenses
naus de les quals van sortir durant
dècadesdesenes de vaixells queda-
ven confortablement adequades
per visitar-les.
Ja llavors el director, Roger

Marcet, anunciava que fins a fi-
nals del 2014 no podria tornar a
posar la col·lecció a la sala per fal-
ta depressupost. Passat aquell ter-
mini, el museu continua pràctica-
ment buit. Perfectament adequat,
amb climatització i sòls visitables,
però gairebé buit. Només es po-
den veure’s la famosa galera Joan
d’Àustria i algunes naus menors.
El museu continuarà en aques-

tes condicions “sense data”, ex-
plica una font de la institució. “No
hi ha un projecte executiu ara
com ara”. El projecte de museït-
zació costa uns 5,9milions d’euros
(el pressupost del museu per al
2015 és de 6,1 milions) i la seva
execució està avui ajornada “sen-
se data”.
Per això, la gran sala es lloga

per dies: aquesta setmana, el saló
de moda 080 i un sopar destinat a
recaptar fons per a la lluita contra
el càncer. El lloguer de les tres
naus de ponent costa 25.000 eu-
ros al dia. Si se li afegeix la part de
la Joan d’Àustria en costa 15.000
més, tot i que a partir de les 19 ho-
res aquesta ala costa 5.000.
S’hi organitzenexposicions tem-

porals, que el museu adquireix a
altres institucions, principalment
a la Diputació de Barcelona. “Ge-
neralment d’assumptes rela-
cionats amb el mar”, afegeix l’es-
mentada font. L’entrada almuseu,
que havia baixat de 7 a 5 euros
atesa la pobresa de l’oferta, ha tor-
nat a pujar a 7 des que ha comen-
çat el 2015.
Les penúries en el sector cultu-

ral barceloní inclouen també audi-
toris i teatres, necessitats d’aporta-
cions extra, vinguin d’on vinguin.
L’Ajuntament és l’administració
quemésha respectat els seus com-
promisos amb el Liceu, per exem-
ple, fins al punt d’incrementar el
seu percentatge de participació en
el teatre.
Ara bé, una altra aportació ex-

tra hauria suposat l’evidència que
el consistori considera el seu tea-
tre d’òpera una de les institucions
fonamentals de la cultura barcelo-
nina. La veritat és que entre uns i
altres, el Liceu està en greu risc de
perdre pistonada en el context in-
ternacional mentre que el Teatro
Real mira per primera vegada per
sobre de l’espatlla al seu homòleg
barceloní. És sabuda per tothom
laurgència del teatre de la Rambla
per cobrir el seu deute de 5 mi-
lionsdesprés que les administraci-
onshaguessin assumit els onzemi-
lions restants del seu forat.

Informació de T. Sesé, M. Chavarría,

J. Barranco i I. Orovio

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Turistes de cultures

Artur Mas, davant el Buda en dejuni, en la inauguració del Museu de Cultures del Món

ANA JIMÉNEZ

–el baró, la rígida Pluche, el pre-
ceptor i el capellà– i la parella ju-
venil Perdican-Camille, que,
amb el joc de simulacions i rega-
tejos, va a la seva sense pietat,
consideracions ni lliçons apre-
ses. D’altra banda, el comporta-
ment del tarambana Perdican i la
simplicitat i la pura naturalesa
que representa la rústega Roset-
ta, que acaba seduïda pel jove.
Mentre Perdican practica els

estratagemes de l’enamorador in-
corregible i Camille, l’estira-i-ar-
ronsa d’una joveneta que en la se-
va etapa de formació va estar a
prop de fer-semonja, el món dels
adults es desenquaderna: el pre-
ceptor i capellà cada cop beuen
més a deshores i el baró no sap
quin paper fer. Dels ben dirigits
intèrprets destaquen el del baró i
el de Mestre Bridaine.c

EL MIRADOR

András Schiff

Lloc i data: Palau 100. Palau de
la Música (5/II/2015)

JORGE DE PERSIA

Cridava l’atenció aquell piano im-
ponent centrant l’escenari, amb el
teclat orientat unamicamés cap a
la platea que de costum; en veu-
re’l de prop va deixar veure que
era un Bechstein, i alguna cosa
ens va dir el seu so rodó, càlid, des
del primer moment que sir
András Schiff va començar la seva
versióde la Sonata núm. 17deMo-
zart; de moment suggeria que no

era un piano actual. I, en efecte, el
programademà va confirmar que
Schiff tocava amb el seu gran
Bechstein del 1920.
Curiosament, fèiemal·lusió a ai-

xò –a la particular sonoritat i cali-
desa d’aquests pianos anteriors a
la Segona Guerra– arran del reci-
tal de Gabetta-Chamayou del dia
anterior a l’Auditori. Peròd’aques-
ta constatació l’atenció va passar
a aquesta delícia mozartiana –la
seva penúltima Sonata núm. 17–
tal com la va concebre Schiff, amb
un tempo lent, un buscat caràcter
preciosista en el toc i l’articulació,
i contrastos inicials de certa candi-
desa (mozartiana) malgrat ser
obra tardana. I aquí una altra

clau, perquè el programa–intel·li-
gent– anava d’això que es va dir a
partir d’escrits d’Adorno, repre-
sos després per Nair, “l’estil tar-
dà”, tan singular especialment a
Beethoveno en la sensació de fini-
tud també de Schubert, sobretot
en obres de cambra. Totes eren
penúltimes sonates. I precisa-
mentva seguir l’Op. 110deBeetho-
ven, en la qual l’instrument vadei-
xar possibilitats a Schiff de treba-
llar el color, i rics matisos, a més

de dibuixar tota la interioritat i li-
risme, que culmina amb la fuga, i
quedescansa enun lleu esclat que
anticipa Chopin.
I en la segona part, un Haydn

breu (Sonata núm. 61) amb tota la
seva entitat, va donar pas a la im-
posant i terminant Sonata en la
major (D. 959) de Schubert en la
qual Schiff a més d’encantar amb
el ternari Andantino va exhibir
qualitats tècniques absolutes en
una partitura sense la intensitat
del contrapunt beethovenià, enca-
ra que amb serioses dificultats rít-
miques en les figuracions de les
dues mans. Un públic entusiasta i
just va aplaudir amb força, i en les
propines Schiff va deixar, amb
bon criteri, la forma sonata per
passar a les petites formes romàn-
tiques. No podia ser de cap altra
manera. Gràcies.c

En les propines,
Schiff va deixar la
forma sonata per
passar a les petites
formes romàntiques

JORDI BEDMAR/EFE

Josep Massot

Curiositat i
desconcert
dels primers
visitants del nou
Museu de Cultures

Museu gairebé buit.
El Museu Marítim,
restaurat fa poc, conti-
nua pràcticament buit


