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El Consell 
de Museus 
desaprova 
el trasllat  
a Sixena

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El consell executiu del comi·
tè espanyol del Consell Interna·
cional de Museus (ICOM), orga·
nització no governamental que 
agrupa professionals i museus 
espanyols, desaprova la manera 
com es va produir l’entrega dels 
béns de Sixena, mitjançant «la in·
sòlita entrada policial a altes ho·
res de la matinada» al Museu de 
Lleida, que «ha ofert la seva col·
laboració per fer l’entrega des del 
primer moment», segons va indi·
car ahir en un comunicat.
 L’ICOM reitera així la resposta 
remesa al MNAC sobre les obres 
custodiades a Lleida i lamenta la 
«trista imatge que s’ha ofert de 
les administracions i dels centres 
museístics arran dels esdeveni·
ments d’aquella jornada».  
 També deplora la «utilitza·
ció mediàtica i política» del te·
ma, fins a l’extrem de ser conver·
tit «en bandera partidista o parti·
dària», i considera «penós» que la 

ciutadania hagi hagut d’assistir 
a enfrontaments i declaracions 
contraposades i acalorades qües·
tionant la professionalitat de tèc·
nics, col·legues i museus». Sobre 
les pintures murals del MNAC, 
el consell executiu d’ICOM·Espa·
nya opina que «qualsevol movi·
ment o trasllat d’obres d’art frà·
gils per naturalesa o condició po·
sa aquestes obres en risc» i mostra 
la seva preocupació pel fet que se 
n’hagi efectuat el trasllat «sense 
comptar encara amb una sentèn·
cia ferma».

LA JUNTA DE MUSEUS / També va 
emetre un comunicat la Junta de 
Museus de Catalunya, en «pro·
fund desacord» amb el trasllat, 
que no va respectar la «legislació 
sobre patrimoni cultural vigent» 
a Catalunya.
 Per la seva banda, el conserva·
dor del Museu de Lleida Albert 
Velasco va publicar ahir un tuit, 
amb dues fotos com a prova, en 
què avisava el Govern d’Aragó de 
la mala ubicació d’una caixa se·
pulcral traslladada aquest dilluns 
a Sixena: «Per raons de conserva·
ció preventiva, aquesta columna 
de climatització no hauria de ser 
aquí». H

PATRIMONI

El Museu de Lleida  
denuncia que han 
col·locat una peça al 
costat d’una columna 
de climatització

Homenatge
a Strehler a 
l’Akadèmia
3‘Caro maestro!’ recupera 
la figura del mític director italià

MARTA CERVERA
BARCELONA

M
ario Gas, Marisa Pare·
des, Carme Elias, Pol Ló·
pez i Carlota Olcina s’al·
ternaran en un muntat·

ge que està entre el teatre i el 
documental sobre el mític director 
italià Giorgio Strehler (1921·1997). 
Vint anys després de la seva mort i 70 
des que va fundar el teatre Piccolo de 
Milà, el Teatre Akadèmia recupera la 
figura d’un dels renovadors del tea·
tre europeu.
 La seva vida i obra són objec·
te d’un muntatge dirigit per Gui·
do Torlonia que ahir van estrenar 
Carme Elias i Mario Gas (fins al 17). 
La setmana que ve, del 20 al 23, Gas 
l’interpretarà amb Marisa Paredes i 
la següent, del 27 al 30, defensaran 
l’obra la parella més jove, formada 
per Carlota Olcina, a qui ja se li no·
ta l’embaràs, i Pol López. «En reali·

tat un s’oblida de qui són els actors, 
el que s’escolta és la veu de Streh·
ler», afirma Torlonia. Acompanya 
aquest muntatge –ideat per ell i Lu·
dovica Damiani– amb fotografies i 
filmacions d’entrevistes a estrets col·
laboradors i amics del director, com 
l’actor Ferruccio Soleri (Arlequi·
no), el músic Riccardo Muti i la can·
tant i actriu Milva, entre altres. «La 
majoria del text procedeix de pen·
saments i declaracions de Strehler. 
Aquest muntatge s’ha elaborat com 
si fos un vestit d’alta costura», afe·
geix el director.

REFERENT INDISCUTIBLE / Caro maestro! 
és un recorregut per la vida i l’obra 
de Strehler, un referent de l’escena 
europea amb qui va treballar Lluís 
Pasqual, actual director del Lliure, 
que participarà en un col·loqui orga·
nitzat després de la funció del dia 20.
 «És important recordar d’on ve·
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nim», declara Mario Gas que, com 
Paredes, considera «imprescindi·
ble» aquest muntatge tant per als 
amants del teatre com per a aquells 
que s’hi vulguin dedicar. «Streh·
ler era un home amb una energia 
tremenda. Una vegada va venir a 
Barcelona i va deixar entrar a l’as·
saig. Allò, que va durar quatre ho·
res perquè parava els actors cada mi·
nut i mig, va ser el millor que vam 
veure, més que l’obra en si», recorda 
Gas, fan declarat de Strehler, igual 
que tot el repartiment. «El text m’ha 

permès fer un recorregut emocional 
per aquella nova manera de fer que 
buscàvem quan vaig començar a fer 
teatre», explica per la seva part Elias. 
«Caro maestro! és un cant a la vida i al 
teatre, que per Strehler eren el ma·
teix», afegeix Olcina.

AULA BRECHT / Strehler va contribuir 
a valorar el teatre de Bertolt Brecht, 
autor alemany protagonista d’una 
altra lliçó de teatre que Òscar Inten·
te imparteix a Aula Brecht (el peix gran 
es menja el petit), a l’Off Romea, a par·
tir de dijous que ve, dia 21 (al vestí·
bul del teatre, de dijous a dissabte, 
després de la funció d’Adossats). «És 
un espectacle molt senzill on amb 
l’ajuda d’una pissarra desgrano poe·
mes i textos de Brecht que són d’una 
actualitat tremenda», ressalta Inten·
te. El muntatge està dirigit per Carles 
Grau, que el va estrenar a finals dels 
anys 70. H

Mario Gas, Marisa 
Paredes, Carme Elias, 
Pol López i Carlota 
Olcina s’alternen
en escena

33 Director i actors, en una sessió de treball de ‘Caro maestro!’

DAVID RUANO


