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L’AjuntamentdeBarcelonaproposa
unnouespai per ampliar elMacba
La proposta inclou un edifici de dues plantes i un soterrani de 1.400 m2

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

L’equip de govern municipal
d’Ada Colau ha fet un nou gir a la
polèmica sobre el futur ús de la
capella de la Misericòrdia. D’una
banda, sotmetrà a votació, d’aquí
tres setmanes, la rescissió del
conveni de cessió de la capella al
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (Macba) perquè es
converteixi en el nou CAP del
Raval i, de l’altra, ahir va presen
tar fins a sis alternatives perquè
el Macba pugui ampliar les ins
tal∙lacions als voltants. De totes
aquestes propostes, la regidora
de Ciutat Vella, Gala Pin, i el co
missionat de Cultura, Joan Subi
rats, aposten per una en concret
que suposa construir un edifici
de dues plantes al solar de la part
posterior delMacba, entre el car
rer Ferlandina i la plaça JoanCo
romines, al costat de la paret on
hi ha el mural de Haring, que
hauria de ser traslladat. Amés, es
complementaria amb un soterra
ni que podria connectar amb
l’edifici dissenyat per l’arquitecte
RichardMeier.
Aquesta proposta suposa afe

gir més de tres mil metres qua
drats al Macba, si bé una mica
més de la meitat serien en aquest
ampli soterrani que ocuparia la
planta 1 del nou edifici i una part
de la plaça Joan Coromines, i
connectaria amb l’auditori –que
és sota la mateixa plaça– i amb el
museu. De fet, la proposta d’am
pliació al solar que ocupa la cape
lla, a l’altre costat del carrer
Montalegre, també preveia una
connexió subterrània amb el
Macba. Per part de l’Ajuntament
es valoren com a aspectes posi
tius de la proposta que resol el
problema de la paret mitgera, on
hi ha elmural deHaring, que evi
taria l’accés per fora a l’auditori i
que permetria ampliar el magat
zem. També es planteja la possi
bilitat d’unir el nou edifici i el

Macba a través d’un pont. Entre
les complicacions, que s’inclouen
en el mateix document lliurat
ahir a la premsa i després als
grups municipals, hi ha la ne
cessitat demodificar el PlaGene
ral Metropolità (no permet que
s’edifiqui en aquest solar), cosa
que podria endarrerir el procés
un any, i el fet que els terrenys
pertanyen a la Diputació de Bar
celona i s’haurien d’acordar les
contraprestacions.
El document presentat ahir in

clou dues variants d’aquesta ma

teixa proposta, amb l’afegiment
d’un altre edifici entre el nou i el
del Macba, de cinc plantes o de
quatre i un pas a la planta baixa,
tot i que en els dos casos suposa
ria tapar una de les façanes del
projecte deMeier. Les altres tres
propostes són traslladar les ofici
nes del museu a l’edifici que ocu
pa el CAP Doctor Lluís Sayé (a
l’antic edifici Dispensari Anti
tuberculós de Josep Lluís Sert),
utilitzar la meitat de l’aparca
ment de la plaça dels Àngels
(obligaria a renegociar amb Saba,

que té la concessió del pàrquing)
i ampliar el Convent dels Àngels,
cosa que suposaria traslladar les
oficines d’arxiu i una escola bres
sol. No hi ha cap d’aquestes pro
postes que inclogui una aproxi
mació del cost econòmic que te
nen.
Subirats va posar èmfasi en el

fet que és el museu i els seus ex
perts els que han de prendre la
decisió, igual que han estat els
experts de CATSalut els que han
decidit que la capella de la Mise
ricòrdia és la ubicació idònia per

al nou CAP. També va voler dei
xar clar, però, el suport munici
pal al Macba i va explicar que si
el 2010 s’aportava un 42% del
pressupost, enfront d’un 40% de
la Generalitat i un 18% de l’Estat,
ara s’arribava a un 53%, enfront
d’un 35% i un 12% de les altres
dues administracions. Gala Pin
va definir el conflicte com un
“problema de ciutat” que “no es
pot endarrerir més” i va explicar
que el CAP busca un nou empla
çament des del 2006.
D’altra banda, la regidora va

informar que la proposta d’am
pliació de l’edifici actual del CAP
als terrenys adjacents, que avalen
tant el Departament de Cultura
de la Generalitat com el Macba,
ha estat desestimada per CATSa
lut, entre altres qüestions perquè
al soterrani hi ha una subestació
elèctrica. Sobre aquest punt, Su
birats va demanar més coherèn

cia entre els departaments de
Cultura i Salut de la Generalitat.
El director del Macba, Ferran

Barenblit, consultat per aquest
diari a les set de la tarda, responia
amb contundència: “M’acaben
de lliurar un breu document a les
sis de la tarda i, per a mi, ha estat
una sorpresa total. No puc opinar
perquè no en sé els detalls i, a
més, no es tracta d’undossier tèc
nic”. A finals de la setmana en
trant està prevista una reunió ex
traordinària de la comissió exe
cutiva del Macba, a petició dels
representantsmunicipals, en què
s’exposaran aquestes propostes.
“Òbviament –assenyala Baren
blit– estudiarem el que se’ns pre
senti, però aramateix només tinc
unpla, que és el que es va aprovar
en el pla estratègic de l’octubre
del 2017, que consisteix a ampliar
la capella de laMisericòrdia, i es
tic obligat a executarlo”.
Més enllà del que opini el

Macba d’aquesta nova proposta,
l’equip de governhaurà d’obtenir
el vot de la majoria del plenari
per poder rescindir el conveni de
cessió al Macba.c

ElMacba expressa
la seva sorpresa per
una proposta que
s’estudiarà en una
pròxima reunió

JUSTO BARRANCO
Barcelona

És una de les obres més esperades
de la temporada. Una obra ambun
repartiment voluminós, dels que
s’estilen poc a Barcelona, però so
bretotambunaprotagonistaomni
presentgràciesalsdospersonatges
que interpreta, que són una mena
de doctor Jekyll i Mr. Hyde: Clara
Segura. L’actriu barcelonina és la
columna central de La bona perso
na de Sezuan, un clàssic de Bertolt
Brecht sobre els límits de lesbones
intencions que des d’ahir a la nit
ocupa la sala gran del Teatre Na
cional de Catalunya dirigida per
OriolBroggi.
Un Broggi que explica que el

projecte va néixer quan el director
del TNC, Xavier Albertí, li va pro
posar de portar a la sala principal
del teatre una obra “de les grans”
amb ell a la direcció i Clara Segura
com a cap de cartell. “Feia temps
queBrechtnoesmuntavaalTNC, i
aquesta és una peça llarga però
molt atractiva i entretinguda. Ja

l’haviavistquanerajovenetalMer
cat de les Flors protagonitzada per
Anna Lizaran i dirigida per Fabià
Puigserver. Em va impressionar:
recordo els personatges, tinc imat
ges dels déus, em va deixar em
premta”.
I és que a la peça, recorda, “uns

déus baixen a la terra a laXina, en
cara que pels diàlegs podria ser
qualsevol ciutat llunyana”. “I tot
homaccepta sense parpellejar que
aquests déushaginbaixat a la terra
alarecercad’unabonapersona.No
entrobencap.Finalmententroben
una i amb ella creen un joc teatral
moltgran”.IésqueaXenTelapre
mien amb diners a canvi que sem
pre visqui bondadosament. Podrà

deixardeserprostitutaimuntarun
estanc.Peròlamisèriaenquèviuen
els seusconveïns faràquenopugui
complir el mandat celestial: li de
maneni lidemaneniella“hadeco
mençar a desdoblarse per defen
sarse del món”. Així, crea un per
sonatge, el seusuposat cosí, davant
elmón. “És un joc teatral fascinant
peral’espectador.Perartdemàgia,
ningúnoveuqueésXenTedisfres
sada. És un joc del que va entrant i
sortint. Si ella és extremadament
bona, el personatge que crea és
moltdolent.És comunJekyll iMr.
Hyde, i la peripècia es famolt inte
ressant”.
Broggi reflexiona que Brecht té

“l’estigmadedonarmolteslliçons”.

Oriol Broggi dirigeix al TNC ‘La bona persona de Sezuan’,
un gran clàssic de Bertolt Brecht

Lesbones intencions
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“Deserteatrepedagògic iunamica
moralista, pamfletari. Ell vivia en
unaèpocaquecreiaqueambeltea
tre es podien ensenyar moltes co
ses. I és veritat si no ho exageres
gaire.Iunamaneradenoexagerar
ho gaire és posar l’acció en un país
llunyà, una Xina imaginària. Tens
lasensacióquet’estanexplicantun
conte xinès. De fet, són històries
que Brecht recupera, com tots els
grans autors, inventades en un al
tre moment. I aquella sensació de
separació li dona un to fabulós i no
et molesta que t’estiguin explicant
coses sobre la moralitat i l’ètica de
maneraevident”.
Iésque,prossegueix, eldirector,

Brecht –que va escriure aquesta
obra durant l’exili als EUA, abans
de tornar després de la Segona
Guerra aAlemanya, on viuria i tre
ballaria a l’RDA–, fa que l’obra “si
guimoltsenzilla:lahistorietad’una
prostituta, molt amable, una mica
ximple, perquè és massa amable, i
ques’hade transformar.Però,d’al
tra banda, és impressionant veure
elpatimentque li comporta”.cOriol Broggi


