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De quan s’ha 
perdut el tren  
de la felicitat 

Una escena d’El declive a la 
Villarroel. MARIANA FOSSATTI / LA VILLARROEL

TEATRE

L’arquitecte Toyo Ito dissenyarà 
l’Hermitage de Barcelona 

nim la sensació que altres vegades 
aquest tipus d’operacions han aca-
bat trucant a la porta de l’Ajunta-
ment”, va dir Subirats, que també va 
recordar que les seus de l’Hermita-
ge a Las Vegas i Londres van tancar 
les portes. “No diem que no a l’Her-
mitage –subratllava el comissio-
nat–. Diem que en primer lloc vo-
lem estar segurs d’aquests ele-
ments”. En aquella ocasió Subirats 
no va parlar de la ubicació, malgrat 
que el novembre de l’any passat el 
govern municipal va fer públic que 
es podia estudiar una ubicació alter-
nativa per portar usos ciutadans a 
una zona on ja hi ha l’Hotel W i una 
gran botiga de la marca de Desigual. 
Un mes després els veïns de la Bar-
celoneta van protestar contra 
l’“opacitat” del projecte. Al marge 
del debat sobre la ubicació i que el 
museu afegiria pressió turística en 
una zona ja prou massificada com és 
la Barceloneta.  

Lligar art i ciència  
L’origen de l’Hermitage barceloní es 
remunta a l’any 2012 i ja va rebre el 
vistiplau de la Generalitat, escenifi-
cat per una trobada de l’aleshores 
conseller de Cultura, Ferran Mas-
carrell, amb la ministra de Cultura 
russa. El projecte va agafar embran-
zida amb la incorporació de Jorge 
Wagensberg com a director museo-
lògic. L’objectiu del científic, acla-
mat per la creació del CosmoCaixa, 
era “parlar de la condició humana a 
través del llegat de les obres d’art de 
l’Hermitage”, per lligar art i ciència. 

La mort de Wagensberg el març 
del 2018 aparentment no hauria 
de modificar aquest propòsit. 

El fitxatge de Toyo Ito, cone-
gut a Barcelona per l’Hotel Por-
ta Fira i el recinte de Fira Barce-
lona a la Gran Via, pot suposar un 
encariment de l’edifici. Fa un any 
s’havia previst dedicar a les obres 
de l’edifici 32,5 milions d’euros, 
d’una inversió total de 48,5 mili-
ons. El projecte anterior portava 
la signatura d’un dels promotors 
de l’Hermitage Barcelona, l’ar-
quitecte Ujo Pallarés: havia de te-
nir prop de 3.500 m2 de superfí-
cie expositiva, distribuïda en set 
sales que acollirien l’exposició 
permanent i les temporals. El 
preu de l’entrada havia de ser 
d’entre 9 i 18 euros i confiaven re-
bre un milió de visitants el pri-
mer any. A deu anys vista volien 
superar el Museu Dalí de Figue-
res, que el 2017 va tancar amb 1,2 
milions de visitants. 

Abans que els promotors 
anunciessin el 2016 que el museu 
ocuparia un edifici de nova plan-
ta, es va dir que es podria ubicar 
en uns antics tallers del port, a 
l’edifici de la Duana i a la Facultat 
de Nàutica. Durant la presenta-
ció del projecte del 2016 es va dir 
que el museu obriria les portes el 
maig del 2019. El projecte de 
l’Hermitage Barcelona està en-
capçalat per l’estudi de l’arqui-
tecte barceloní Eugeni Pallarés i 
té l’empresari Valeri Iarovslavski 
com un dels inversors.e 

Els terrenys al costat de l’Hotel W on els promotors volen ubicar la seu barcelonina del Museu Hermitage. FRANCESC MELCION

Els promotors canvien el projecte original i ara aposten per un edifici icònic
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L’arquitecte japonès Toyo Ito, gua-
nyador del premi Pritzker l’any 
2013, dissenyarà la seu barcelonina 
del Museu Hermitage, tal com van 
avançar ahir a El País i van confir-
mar a l’ARA els promotors del mu-
seu. A diferència de la contenció for-
mal del projecte presentat el 2016, 
la façana de l’edifici d’Ito sembla un 
conjunt de veles mogudes pel vent 
i recorda el Museu del Barroc disse-
nyat per ell mateix a Mèxic. L’anun-
ci del nou projecte encarregat a un 
arquitecte estrella afegeix un ele-
ment més de tensió a la relació que 
l’Hermitage manté amb l’Ajunta-
ment de Barcelona, que encara no 
ha desencallat els tràmits per tirar 
endavant la construcció del museu; 
és a dir: canviar el pla d’usos de la 
part de la nova bocana del port de 
Barcelona a prop de l’Hotel W, on 
els promotors el volen construir, 
per afegir-hi els usos culturals als 
comercials i terciaris que ja té. 

Com va explicar el comissionat 
de Cultura, Joan Subirats, a l’ARA fa 
uns mesos, el projecte ha de complir 
tres requisits perquè l’Ajuntament 
doni el seu vistiplau: “Primer, saber 
si el seu projecte encaixa, si cobreix 
un buit a la ciutat. Segon: ¿és un pro-
jecte artístic que té solidesa i con-
tinuïtat, és a dir, les peces que venen 
són de qualitat, s’hi estaran un 
temps? I tercer, ha de ser un projec-
te sòlid financerament perquè te-
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Cada cop que el teatre ar-
gentí passa pels nostres 
escenaris ratifica la seva 
qualitat en tots els as-
pectes i, sobretot, el seu 

regnat dins del teatre naturalista. 
Nelson Valente va conquerir-nos el 
2014 amb la dolça extravagància de 
la família disfuncional d’El loco y la 
camisa, i ara hi torna amb una co-
mèdia sobre les il·lusions perdudes 
tenyida d’atmosferes i silencis que 
evoquen el teatre de Txékhov. És 
una mirada trista sobre dues pare-
lles ja grans que es reuneixen cada 
diumenge per dinar i mostrar-nos el 
seu declivi vital i humà. Un drama 
sense acció sobre l’amor i el fracàs 
personal que es mou entre les bana-
litats quotidianes i les terribles con-
fessions. A la fi, una reflexió sobre la 
felicitat. Sobre com assumim allò 
que ens diuen que ens farà feliços i 
sobre la incapacitat de construir-la 
per nosaltres mateixos. 

Mirant pel pany d’una porta tan-
cada, sentim la pesadesa del temps 
aturat, de la rutina, del tedi d’uns 
personatges encadenats a un esde-
venidor sense sentit ni joia del qual 
ja fa massa temps que havien d’haver 
escapat. Però ja no és possible. No-
més poden sobreviure els dies que 
els quedin tot mirant les busques del 
rellotge i entretenint el temps amb 
treballs de bricolatge o fent magda-
lenes. La seva tristor, el seu fracàs 
emocional, la seva falta d’il·lusió, són 
la conseqüència d’unes decisions 
equivocades, d’una teranyina que 
ells mateixos han teixit al llarg dels 
anys. Quatre superbs intèrprets ens 
acosten aquest tros de vida amb 
commovedora sinceritat. 

Enrique Amido, Cristina Pachi 
Lolloy, Carlos Rosas i Lide Uranga, 
sota la direcció impecable de Valen-
te, commouen per la fragilitat i la 
humanitat mentre aixequen un mi-
rall on, lamentablement, més d’un 
es podrà sentir reflectit. Sort de 
l’humor, de les espurnes que brillen 
en la desolació per fer-nos gaudir 
durant poc més d’una hora d’una es-
plèndida nit de teatre.e
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Model  
L’estil de 
l’edifici serà 
similar al  
del Museu  
del Barroc 
d’Ito a Mèxic

Calendari  
L’Hermitage 
barceloní 
encara està 
pendent del 
permís de 
l’Ajuntament


