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Barcelona continua sense tenir art ni part
en el panoramaglobal de les grans exposi
cions. El rànquing que anualment elabora
la publicació britànicaTheArtNewspaper
torna a evidenciar fins a quin punt alsmu
seusbarceloninselscostadecompetiramb
els seus homòlegs internacionals
i d’altres ciutats d’Espanya.L’ex
posició barcelonina més visitada
el 2015 (Pixar: 25 anys d’anima
ció, al CaixaForum) figura al lloc
133 de la llista mundial, que en
capçalenvuitmostresdelMuseu
del PalauNacional de Taipei. De
l’estudi, això sí, se’n desprèn una
segona lectura menys negativa:
artistes catalans comDalí oMiró
han atretmultituds a l’estranger.
Aixíque,sibééscertqueBarcelo
na i Catalunya no han sabut con
vertirse en un lloc de destinació
per al turisme d’exposicions, sí
que han aconseguit almenys que
lasevavocacióartísticaesprojec
ti almón de lamà dels seus crea
dorsmésreconeguts.
El fet que un dels triomfadors

de l’any fos el controvertit Jeff
Koons, per a alguns un simple
comerciant de “souvenirs pan
sits” (JedPerlalNewYorkRevi
ew of Books) donarà arguments
als qui qüestionen que les grans
exposicions siguin un indicador
de bona salut cultural. Però des
présde l’artistadelsEstatsUnits,
alallistahifigurenmoltsaltrescreadorsde
talentinqüestionable.Estractad’exposici
ons que per si soles estimulen vocacions
artístiques i sóncapacesdegeneraraquest
estrany plaer de l’experiència compartida
entrepersonesafins.
–Ja has vist l’exposició de la col∙lecció

DuncanPhillipsalCaixaForum?
–M’espero a veure si puc anarhi en un

dia feinerper trobarhimenyspúblic.

Per fortuna, la capital catalana es dispo
saaviureunaprimaveraartísticamésexu
berant que les anteriors. Al blockbuster
abans citat se sumen ara exposicionsmolt
prometedores al Macba, al MNAC, a la
Fundació Miró, al Cercle del Liceu, al
CCCB... Peròenuncontextenquè lesciu
tats són impel∙lides a competir entre si per
atreure talent i turisme cultural, convé sa
berquinésel llocqueocupaBarcelona.

Segons la llistadeTheArtNewspaper, la
conclusióésquelaciutatesmereixunsus
pens en la seva capacitat d’atreure exposi
cions, igual que en assistència als museus.
Elprimermuseucatalà enel rànquingque
encapçala el Louvre (malgrat que registra
una caiguda de públic pels atemptats del
13N)éselTeatreMuseuDalídeFigueres,
al lloc 52. El segueixen el Picasso, en el 63,
el CaixaForum, en el 78, i el MNAC i el

Macba, en el 99 i el 100, respectivament.
Crida l’atenció el cas d’aquests dos mu
seus.Elprimerperlasevacol∙lecció, ielse
gonperquèassocia lamarcaart contempo
raniaunaciutat tandemodacomBarcelo
na, haurien d’estar més ben situats a la

classificació. Però problemes de
pressupost,espai icomplexaubi
cació enel casdelMNAC, i la vo
cació avantguardista del Macba,
poc partidari de les exposicions
blockbuster, els releguena lacua.
És aquesta una classificació

que en l’apartat d’exposicions
(no tant en el de museus) deixa
tambémalparadaMadrid: lamés
visitadaa la capital va ser ladedi
cada a Francisco deGoya al Pra
do, situada al lloc número 100.
Sensdubte,el2015vaserl’anydel
MuseuGuggenheimdeBilbao: la
retrospectiva de Koons i l’anto
lògica de JeanMichel Basquiat
es van situar als llocs 27 i 28 del
món,ambmésde5.000visitesdi
àries.
La bona notícia és l’èxit a Rio

de Janeiro de l’exposició Picasso
and Spanish Modernity, amb
obresdeMiró,Dalí oTàpies, que
figura al lloc número 10 del ràn
quing mundial, amb 9.508 visi
tants diaris. O l’afluència a la
mostra sobre SalvadorDalí a Sao
Paulo,alnúmero15,amb7.281es
pectadors. O el fet que la col∙lec

ció de romànic català que exhibeixen els
Cloisters de Nova York, una filial del Me
tropolitanMuseum,hagiestatcontempla
da per 350.000 visitants, un 50%més que
l’anyanterior.
En definitiva, potser el més important

sigui continuarpuntuanten laChampions
Leaguedel’art,encaraquesiguienelspar
titsquees juguen foradecasa.

El món estima David Bowie

L’exposició sobre David Bowie produïda pel Victo
ria and Albert de Londres porta camí de convertir
se en la mostra itinerant més vista de la història
d’aquest museu. Després de les reticències inicials
–Barcelona va descartar acollirla a falta d’un espai
adequat– l’exposició ha estat vista per gairebé un
milió i mig de persones a Londres, Toronto, Sao
Paulo, Berlín, Chicago, París, Melbourne i Gronin
gen. Del catàleg se n’han venut ja 160.000 exem
plars en vuit llengües.

El llocdeBarcelonaalmón
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Unvisitanta l’exposiciódeBasquiatalGuggenheimdeBilbao,undelsèxitsglobalsdel2015

Miquel Molina

mmolina@lavanguardia.es

Quin Mercat de les Flors volem?

Enlíniaambelprocés iniciatper redefinirel festival
Grec, l’AjuntamentdeBarcelonaesdisposaaraaobrir
undebatciutadàsobreel futurdelMercatde lesFlors,
la casade ladansadeBarcelona.Potser té sentit replan
tejarseun festivald’estiuque incloumúltiplesàmbits i
que té intenciódedescentralitzarse.Però, enel casdel
Mercat,unautènticoasidecosmopolitisme, caldria
tenirencompte, sobretot, l’opiniódel seupúblic, que
enelsúltimsanysharespostambfidelitat a laprogra
mació.

El porter com a personatge tràgic

LaseccióBluesUrbàaborda temesdecultura i ciutat.
Desdels inicis, tot i això, espermet incloureelsporters
de futbola lacategoriad’actorsculturals.Nonomés
perquèNabokovoCamusocupessinaquestademarca
ció, sinóperquèelporterésunpersonatge tràgicmolt
propide la literaturao l’art.Tardod’horaacabacon
vertintseenmotiud’escarni.Aquíhi tenimlagran
porteraSandraPaños, lamillor jugadoradelBarça
davantelParisSaintGermainencaraque fallésenelgol
decisiu i foscriticadaperaixò.

El rànquingmundial d’exposicions de ‘The Art Newspaper’
torna a deixar enmal lloc Barcelona. Però hi ha una lectura
positiva: Miró, Dalí i Tàpies van triomfar pel món el 2015
mentreel romàniccatalàguanyavapúblic aNovaYork

BLUES URBÀ

Un inspiratPasqual
AteatroconEduardo

Autor:EduardoDeFilippo
Director:LluísPasqual
Llocidata:TeatreLliure (M)
(31/III/2016)

JOANANTON BENACH

Dues hores amb Eduardo De Fi
lippo, vistes per Lluís Pasqual que
duu el teatre italià a les venes, són

una garantia de bona diversió. En
una mateixa sessió, dues creaci
ons del genial napolità:Home i se
nyor escrita el 1922 i La gran il∙lu
sióde1948.Laprimeraésunapeça
curta que mostra l’assaig d’una
obra teatral al vestíbul d’un hotel.
La segona és una de les creacions
mésimportantsd’Eduardoielpri
mer acte transcorre també en un
hotel: el mag Otto Marvuglia fa
desaparèixer del sarcòfag on l’ha
tancada la dona de Calogero Di

Spelta, un espectador distingit
que, en les seqüències posteriors
interpel∙laràelprestidigitadorper
tal que li retorni lamuller desapa
reguda.
Home i senyor. Vet aquí una pa

ròdia governada de cap a peus per
un personatge de nom Gennaro
De Sia i interpretada perillosa
ment per Jordi Bosch. Doneu a
aquest actor el paperper aunapa
ròdia ben escrita i assistireu a una
actuació que depassa els límits de
l’ofici teatral per assolir la catego
ria de fenomen insòlit. Bosch és la
fúria desfermada, incontinent, i
l’energia que es lliura a glopades
trepidants, cada cop més genero

ses. I és també la caricatura que
flirtejaambunparoxismegrotesc,
provocador,d’efecteshilarantsin
contenibles. El Bosch còmic fa de
l’excés virtut amb aquella passió
extrema que desafia la més bona
salut arterial. El seu personatge fa
de director de l’assaig on interve
nen Francesca Piñón, fantàstica,
fent demare de Gennaro, i la seva
germana, LauraAubert.MarcRo
dríguez, còmic excel∙lent sota una
bona direcció, com és el cas, fa
d’apuntador, i Teresa Lozano, de
formidablexerraire, comsempre.
I arribaLa gran il∙lusió, tota una

altra cosa. És el joc de confrontar
la imaginació amb la realitat, una

comèdia en la qual el napolità De
Filippos’aproximaalsiciliàPiran
dello. Amb final trist inclòs. Mar
vuglia (Bosch), el mag, dóna a Ca
logero(RamonMadaula)unacap
sa tot assegurantli que si creu
fermamentqueadinshipothaver
la seva dona, l’ha d’obrir i recupe

CRÍT ICA DE TEATRE

En unamateixa sessió,
de dues hores, es
poden veure dues
creacions del genial
EduardoDe Filippo
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SERGIO HEREDIA
Barcelona

F a anys que observo
Sergi Pàmies (París,
55 anys). Acostuma a
aparèixer a la redac
ció minuts abans que

comenci el partit del Barça. Bai
xa les escales cap a la planta sise
na, on hi ha Esports. Saluda la
concurrència mentre es treu un
dels auriculars. Busca una taula
lliure, si pot ser a prop de les
pantalles de televisió. Es penja
l’auricular que s’havia tret abans.
I es concentra en la televisió.
Ja instal∙lat, observa el partit,

l’escolta, conversa amb els com
panys i analitza què escriuràmés
tard. Pàmies, que dimecres llan
ça Confessions d’un culer defec-
tuós (Empúries, en català; Desti
no, en castellà), em fa pensar en
Pep Guardiola: tots dos poden
fer diverses coses alhora.

Mai no l’he vist bramar, ni
perdre el control. Alguna cosa
falla.
El títol del llibre em va donar el
to.Hede confessar elsmeuspro
pis pecats. Sóc culer, però defec
tuós. No sóc un culer com Déu
mana. Si fos un electrodomèstic,
m’haurien tornat a la fàbrica.

Vostè escriu: “Per ser barce

lonista de debò, cal ser antima
dridista. Però jo no vaig trigar
a adonarme que no sóc anti
madridista i hauré d’arrosse
gar aquest defecte de fàbrica
fins a la mort”. De debò? No té
cap solució?
Abans d’arribar al Barça, jo ja era
futboler. Jo era de Cruyff abans
que del Barça. L’esplendor arri
ba el 1973, quan tots dos s’ajun
ten. Ser futboler t’ajuda a patir
menys. Et permet veureho de
forma menys visceral. Però li
confessaré una cosa: no tinc mai
la sensació d’estar a l’altura, ni
en la derrota ni en la victòria.

No s’hauria banyatmai al riu
Tàmesi.
No pel motiu que va empènyer
JoanGaspart, encara que fos una
aposta. Però això de no sopar o

de trencar el carnet de soci en el
moment en què no s’ha jugat bé
sempre m’ha deixat perplex... I
això em fa defectuós. Si ets parti
dari d’un, ets enemic de l’altre:
aquest factor no l’he sabut des
envolupar mai.

Tan tova era la mà de Nú
ñez?
Siguem justos. Pasqual Maragall
explicava que qui dóna lamà sis
temàticament, per la seva feina,
comels ambaixadors, els papes o
les estrelles del rock, l’handedo
nar amb suavitat per evitarse
dolor.

Tantesmans donavaNúñez?
Moltes. Però una mà tova defi
neix una persona. És un símpto
ma. Si la meva filla ve amb un
nòvio que dóna la mà tova, lla
vors aquest noi haurà de treba

llar molt per recuperar els punts
perduts amb mi.

En canvi, Laporta ha estat
tot efusivitat.
Ell i Sandro Rosell són extraor
dinàriament seductors, encara
que amb estils diferents. No he
sabut esbrinar mai qui és més
perillós. Aquestes relacions
acostumen a acabar malament.

Diuen que Bartomeu s’està
allunyant del seu entorn.
El seu estil és un altre: evita les
efusivitats excessives. Es mou
millor en el fals perfil baix. In
tenta no ser espectacular perquè
aquesta li sembla lamillormane
ra d’evitar problemes. La tebiesa
de Bartomeu el protegeix en
l’apassionament del club.

I als nostres fills, els estem
maleducant amb tants èxits es

portius de color blaugrana?
Seria grotesc que els educats en
la derrota intentéssim amargar
la festa queviuenels nostres fills.
Tot i que patiran la patologia de
l’abundància, s’estan educant en
el millor: l’espectacle i el triomf
permanent. Els donem massa
postres? Que mengin!

Però no eramés emocionant

tot abans?
Amb franquesa: si no guanyava
el Barça, era emocionant si gua
nyava el Dépor, l’Athletic o el
València. És cert que si hi hagués
més equilibri llavors hi hauria
més competitivitat. Però això de
guanyar sempre no està mala
ment, eh? No ens tirem pedres a
sobre. Jugar quatre finals de la
Champions i guanyarles és un
fet sensacional. Encara que cal
anar pensant a adaptarse als
nous reptes. Què passarà quan
Messi se’n vagi ?

Ha vist algun futbolista més
fascinant?
És el millor que he vist. Però no
el que m’ha agradat més.

I bé?
Cruyff, Best...

I això?
Per què t’agraden més els espa
guetis que els macarrons? No hi
ha explicacions. Tot i que s’ha de
reconèixer que la grandesa de
Messi és infinita.Des de l’inici, al
Miniestadi, no ha deixat de me
ravellarme. I, a més a més, és el
més regular: si juga dos partits
dolents, ens espantem. Sens
dubte, ens trobem davant un fe
nomen paranormal.

Si Guardiola és el fill adoptiu
de Cruyff, llavors, què és Luis
Enrique?
Un altre misteri. Està gestionant
l’èxit amb aportacions pròpies,
com el trident, i sense trair els
principis, el model, ni caure en
mitificacions retòriques. No té
gestos de beneiteria sectària, ni
s’allunya del sentit culer de l’es
pectacle. Dóna protagonisme als
jugadors. És un personatge que
no té ego.!

CÉSAR RANGEL

Sergi Pàmies davant el CampNou, aquesta setmana

“No sóc un culer
comDéumana”

Sergi Pàmies, periodista i escriptor, publica ‘Confessions d’un culer defectuós’

LA CONFESSIÓ

“Si jo hagués estat
un electrodomèstic,
m’haurien tornat
a la fàbrica”

DE GESTOS I TRETS

“Sielnòviodelameva
fillaemdonéslamà
tova,comNúñez,ho
tindriamoltnegre”

ENTREVISTA

rarà l’esposa desapareguda. Però
si ho dubta o no s’ho creu, l’haurà
de seguir buscant o esperant que
torni. I Calogero, unMadaula im
pecable, s’aprima, perd la gana i
emmalalteix, dies i dies sense go
sarobrir lacapsa,unatemençaa la
qual l’autor inoculà unmal verí. O
potser, només, una sospitamalici
osa. Penso que unMarvuglia amb
una gestualitat una mica contin
gudao, encascontrari, unCaloge
ro intel∙lectualment unamica tot
xo, fariamés creïble el joc pervers
entre els dos magnífics personat
ges. Però Lluís Pasqual ha deixat
que cadascun d’ells defensés lliu
rement el seu territori... elmag as

sistit perZaira, una imponent i se
ductoraMercèSampietro.
Cal dir que Pasqual ha fet deLa

gran il∙lusió un espectacle llumi
nós,àgil,del totrecomanable,amb
una atmosfera que convida a res
pirarl’emocióingènuadelacomè
dia napolitana. Pel fons de l’espai
escènichafetcircularunaimmen
sa panoràmica de Nàpols, ha in
troduït un quartet musical, amb
un cantant de primera (Robert
González), i, juntambl’escenògraf
Alejandro Andújar, ha explotat
amb naturalitat i bon gust els re
cursos mòbils de l’escenari, tot
plegatperferméscàlidelmissatge
il∙lusoride l’obra.Undeu.!

Presonerde labellesa

XavierBaró

Llocidata:LuzdeGas
(1/IV/2016).BarnaSants
DONAT PUTX

XavierBaróvaavançarenelmarc
del Festival Barnasants algunes
cançonsdelseupròximdisc,Iuna
fada ho trasmuda. En aquest nou
lliurament, el trobadord’Almace
lles aprofundeix en el que ell ma

teix va qualificar de “cançons ex
tretes del devocionari d’amor”.
Divendres a la nit, Baró (veu, gui
tarres) va comparèixer amb l’úni
ca companyia de l’esplèndid pia
nista Víctor Verdú, interpretant
set temes corresponents al nou
disc. També va rescatar set tre
ballsprecedents, entreelsqualsel
seu viatge a l’impactant univers
poètic de Rimbaud viaEls corbs, i
el turbulent embat psicodèlic de
Elnend’Hiroshima.

Entre el material nou que va
cantar, van destacar molt especi
almentPerlesaigüesdeDublín iLa
rosa dels vents. La primera, una
balada de taverna marinera en
què l’autoresproclama“presoner
de la bellesa, cercador del calze
sant”; l’altra –en què ens mostra
dos amants que després de l’en
contre inicialnoespodentornara
trobar–,cantadaambl’únicacom
panyament del piano, un format
en el qual va puntuar molt alt
quant a interpretació. Feliçment,
les immersions de Baró en la te
màtica amorosa són molt lluny
dels llocs comuns habituals sobre
laqüestióenelmónde lamúsica.

CRÍT ICA DE CANÇÓ


