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El Museu Etnològic destapa  
la Barcelona no tan “guapa”

provoca desconeixement i fa que 
moltes coses passin desapercebu-
des”, detalla l’antropòleg i escriptor. 
“La mirada no és municipal sinó an-
tropològica, és una mirada crítica i 
valenta”, assegura el director del 
Museu Etnològic i del Museu de 
Cultures del Món, Josep Fornés. 
“Ja tocava que la ciutat fos objecte 
d’una exposició, encara que sigui un 
tema complex i difícil”, afegeix. 

Missatges dissonants 
Quan Pujol mostra les parets atape-
ïdes de cartells provinents del prò-
dig fons del museu (són més de 
70.000 objectes) explica un altre ex-
periment antropològic: “En un dia, 
una persona –i no es tenen en 
compte lectures de llibres o de dia-
ris– llegeix cinc pàgines de textos”. 
Pujol comença mostrant els missat-
ges que durant les últimes dècades 
han emès les institucions per pre-
sentar una ciutat desitjable: és la 
creació de la marca Barcelona. Al 
costat hi ha les normes i regulaci-
ons. Algunes de predemocràtiques, 
com la vacuna antiràbica de l’alcal-
de franquista Josep Maria Porcio-
les. I, finalment, hi ha els cartells re-
ivindicatius i alternatius contra la 
precarització, antitaurins, anti -
borbons, antimilitars... i de col·lec-
tius de tota mena.  

No hi ha cap itinerari marcat i el 
visitant pot anar recorrent l’espai 
hexagonal lliurament. En un altre 
racó es donen alguns apunts sobre el 
decorat de la ciutat. “Expliquem 
com ha arribat a tenir el paisatge que 
té, no des d’un punt de vista histò-
ric sinó antropològic”, diu Pujol. Hi 

ha també un apartat dedicat als 
souvenirs.  

Al mig de la sala, 28 testimonis 
expliquen com viuen la ciutat. Un 
dels barcelonins és Carlos Anto-
nio Ramon Arnal, que és un 
sense sostre. “Barcelona és casa 
meva. M’hi he criat, m’hi he casat 
i hi he tingut un fill. M’han passat 
coses complicades però no s’ha de 
defallir. No m’avergonyeixo de dir 
que visc en un alberg –explica–. 
Camino molt, parlo amb molta 
gent. A la ciutat on vaig néixer és 
on vull acabar els meus dies”. Al-
tres testimonis són molt més crí-
tics amb Barcelona. L’exposició, 
que s’inaugura demà, no té data de 
tancament i anirà incorporant al-
tres elements que sorgiran de 
nous experiments, com el de fer 
una convocatòria massiva de sel-
fies o el de buscar els indrets que 
escullen els immigrants per fer-se 
les fotografies de noces. 

El futur incert dels museus  
El que ahir no va quedar clar és 
quin serà el futur dels dos mu-
seus que dirigeix Josep Fornés. 
El juny de l’any passat, el director 
explicava que l’Etnològic 
(reinaugurat l’octubre del 2015 
després de quatre anys d’obres) 
i el Museu de Cultures del Món 
(obert el febrer del 2015) serien 
un únic museu amb un sol nom i 
dues seus. Fa onze mesos que un 
equip està estudiant com s’hau-
ria de reorientar el Museu de 
Cultures del Món. Però ahir 
l’Ajuntament de Barcelona no en 
va voler donar cap detall.e

‘Les cares de Barcelona’ convida a tornar a mirar la ciutat

L’exposició mostra elements singulars com un carro amb ferralla, cartells i souvenirs. PERE VIRGILI
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“He de cridar perquè hi ha molt so-
roll, és el soroll de la ciutat”, diu 
l’antropòleg i escriptor Adrià Pujol 
mentre acompanya un grup de peri-
odistes per l’exposició Les cares de 
Barcelona al Museu Etnològic. No 
exagera. El primer impacte, quan es 
creua la porta del nou espai remo-
delat del museu, no és agradós: es 
projecta un vídeo on apareixen mol-
tes imatges i sorolls de la ciutat. 
Transmet una certa sensació de 
descontrol. “Us diré un secret –diu 
Pujol–. És la tercera versió, perquè 
les dues primeres que es van fer ofe-
rien una visió amable d’una ciutat 
buida amb monuments, era massa 
turística”, afegeix.  

I és que qui busqui la Barcelona, 
posa’t guapa a l’exposició es pot en-
dur una decepció, perquè la inten-
ció és desmuntar arquetips amb ob-
jectes inusuals: ulleres de sol d’imi-
tació desplegades sobre un llençol, 
un carro de supermercat ple de fer-
ralla, una bufanda del Reial Madrid, 
dents postisses de vampir, uns cal-
çotets vermells amb un toro a l’en-
trecuix, rajoles, bancs, senyals de 
trànsit, testimonis i molts cartells 
amb missatges dispars. Visitar Les 
cares de Barcelona és gairebé sot-
metre’s a un experiment antropolò-
gic. “És una exposició que necessita 
ser viscuda”, assegura Pujol. “No 
hem volgut explicar Barcelona per-
què això és impossible, sinó que el 
visitant torni a mirar Barcelona. A 
vegades la familiaritat amb un espai 
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Un Goldoni  
sense ‘finezza’

TEATRE

‘L’hostalera’ BIBLIOTECA DE CATALUNYA 118 DE GENER 

“Mai no he dibuixat una dona 
més entabanadora i perillo-
sa”, escrivia Carlo Goldoni 
per a l’estrena, el 1753, a Ve-
nècia de La locandiera. La 

comèdia mostra la confrontació entre Mirandoli-
na, l’hostalera, a qui tots els hostes pretenen, amb 
el cavaller de Ripafratta, un misogin que fa ufana de 
no haver caigut mai en les urpes de l’amor. Miran-
dolina, picada, decideix seduir-lo. Els dos protago-
nistes utilitzen una certa esgrima verbal i emocio-
nal, mentre que la resta d’hostes són arquetips de 
l’època (el marquès, el comte i el cambrer) als quals 
Goldoni ridiculitza. Tot i la declaració de l’autor, 
Mirandolina és un personatge realment seductor. 
Una dona intel·ligent que sap el que vol, que defen-
sa la seva llibertat i, sobretot, amb prou gràcia per 
atrapar l’estupidesa dels homes. Un gran paper que 
Sergi Belbel va encomanar el 1995 a Laura Cone-
jero en una versió molt austera on ressaltava l’aci-
desa de la comèdia i el punt de vista irònic sobre el 
vell món aristocràtic i l’emergent món burgès. 

La versió de Pau Carrió es mou en un altre ter-
ritori. La Biblioteca s’ha convertit en una sensa-
cional taverna veneciana dels anys cinquanta 
amb taules i estovalles de quadres on els especta-
dors fins i tot són obsequiats, durant l’entreac-
te, amb un plat d’excel·lents rigatoni amb salsa de 
verdures, regat amb vi i aigua, mentre els intèr-
prets toquen i canten com si fossin en un envelat. 
Al meu entendre hi ha més encert en la fantàsti-
ca ambientació i més seducció en la festa que en 
el joc teatral, desproveït de l’imprescindible fi-
nezza, i en una direcció d’actors poc homogènia. 

Laura Aubert ho té tot per ser una bona Mira-
dolina, però l’exageració que presideix tota la fun-
ció perjudica el seu joc d’insinuacions i de màsca-
res. Tampoc no veiem el debat, sobretot intern, del 
cavaller entre resistir-se o caure rendit d’amor. Les 
caricatures de la resta de personatges aporten no-
més una part de l’humor amb què estan dibuixats 
en una funció que encara no ha trobat el ritme ade-
quat. I, en una comèdia, el ritme ho és quasi tot.e
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