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En temps de coro-
navirus, vet aquí 
una bona histò -
ria: la gran epidè -
mia de pesta que 

a mitjans del segle XVII va afec-
tar Andalusia i l’est d’Espanya 
va eximir del seu terrible poder 
d’exterminació Argentona (i al-
tres pobles, segurament, però 
aquí el que importa és Argento-
na). Com que el mal es propaga-
va per la via de l’aigua, els argen-
tonins es van convèncer que la 
del poble tenia propietats cura-
tives i, en temps en què els res-
ponsables de les bones coses que 
passaven a la gent eren els sants, 
van decidir fer objecte de la seva 
gratitud a sant Domè nec, lla-
vors considerat patró de les ai-
gües. Es va instaurar la festivitat 
de Sant Domènec el 4 d’agost i 
es va desplegar més tard a la Fes-
ta del Càntir, ja que l’aigua be-
neïda es transportava en càntirs 
comprats per a l’ocasió. 

Un càntir és un càntir. No pas 
una gerra. 

Això ve a tomb perquè ex-
plica l’existència del Museu del 
Càntir en un poble que no s’ha 
identificat mai amb una potent 
indústria del càntir –que és el 
que, a priori, alguns podrien 
pensar–. «És un museu únic», 
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El Museu del Càntir  d’Argentona ostenta la millor col·lecció de càntirs d’Espanya, que 
ensenya amb voluntat científica  H  En destaquen quatre peces  firmades per Picasso

V ✱✲✳g✴  m ó n  d  à ntir
MUSEUS SINGULARS (2)

MAURICIO BERNAL 
BARCELONA

diu el seu director, Oriol Calvo. 
«N’hi ha un parell més, un a Ala-
cant i un altre a Lleó, però són 
col·leccions particulars i no te-
nen la vocació científica que te-
nim aquí». Aquesta vocació s’ex-
pressa en la voluntat de posar el 
museu al servei d’un itinerari 
per la història del càntir, per 

exemple, des dels seus orígens 
en remots temps fins al treball 
dels ceramistes contempora-
nis, passant per quatre càntirs 
de Picasso que són, sens dubte, 
les joies de la col·lecció. «A més 
a més del fet d’explicar les dife-
rents tipologies del càntir –diu 
el director, abans d’afegir que 

MUSEU DEL CÀNTIR

33 Una col·lecció única  8 Una petitíssima part dels càntirs del Museu del Càntir.

és una tipologia amb més de 30 
categories i anomenar-ne algu-
nes: «el comú, el de colla, el de 
barca, el de suro, el de metall, el 
zoomòrfic, l’antropomòrfic...». 
I, finalment, en l’ambició d’ex-
plorar la vasta geografia del 
càntir: «En tenim de la Xina, del 
Pròxim Orient, de Xipre, de Grè-
cia, de Turquia... Que va ser on 
es van originar els càntirs». Hi 
ha 4.500 exemplars de càntirs 
en exhibició. 

Una edat d’or 

De manera que el visitant hi 
pot entrar i sortir-ne segons el 
que dicti el seu amor pel càntir 
(i la seva curiositat) sentint-se 
quasi una enciclopèdia del te-
ma. Un pot anar a la següent re-
unió d’amics i explicar que els 
primers càntirs van ser fets en 
cerà mica; que després, durant 
l’edat de bronze, van conèixer 
la seva època de màxima es-
plendor; que els ibers van ser 
grans productors de càntirs, 
no així els romans; que els càn-
tirs modernistes catalans van 
tenir un gran valor artístic i 
que en el primer terç del segle 
XX es van produir més càntirs 
que mai, i que la guerra civil va 
acabar amb això. ¿Per què no? 
Als sopars d’amics es parla de 
coses més rares. 

Fundat el 1975, al Museu del 
Càntir l’allotja una casa del se-
gle XVI totalment reformada 
per dins. Es prea, amb 12.000 vi-
sitants a l’any, de ser «el museu 
més visitat del Maresme», diu el 
seu director, «cosa que té mè rit 
tenint en compte que no som 
un municipi turístic ni estem 
ubicats a primera línia de mar». 
Allà hi ha aquests milers de 
càntirs. Qui ho havia de dir. H

Amb 12.000 visites a 

l’any, el  seu director 

remarca que és  

«el museu més 

visitat del Maresme»

L’encís de Xavier Cugat

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

Encara que se’l recordi com a 
gran hedonista i tremend sàtir, 
Xavier Cugat va ser en primer 
terme l’introductor de les músi-
ques llatines en l’era de les grans 
orquestres de ball, amb ritmes i 
arranjaments que als anys 40 i 
50 van fer embogir els nord-ame-
ricans. Per això, I sing a song about 
bananas va subministrar, en la se-
va simpàtica estrena d’aquest di-
marts al teatre Grec, molta més 
música que teatre, si bé les 
cançons, 14 en total, es van suc-
ceir acompanyades de gràcils 
pinzellades que les posaven en 
context i ampliaven els amplis 
contorns del nostre únic Coogie. 

Paper encarnat per l’actor Xa-

CRÒNICA L’exuberant imaginari del músic arriba al Grec

vier Ruano, impecable amb els 
seus vestits, les seves corbates de 
llacet i aquell somriure sota el bi-
goti propi d’aquells a qui tot els 
ha sortit bé. Incloent-hi tenir 
molt a prop admirables senyores 
com Rita Montaner, la seva pri-
mera dona, que Anna Moliner va 
evocar amb el seu accent cubà, la 
seva faldilla de tub i la seva veu 
agudíssima a El manisero. La cama-
leònica Moliner va centrar els fo-
cus una vegada i una altra amb el 
seu ampli repertori de caracterit-
zacions: de la Rita Hayworth de 
l’alt estàndard Bewitched, bothered 
and bewildered, amb deriva a cop 
de swing i claqué (a càrrec del 
també multitasca Ferran Vilajo-
sana), a una Carmen Miranda 
amb tocat de fruites a Tico tico, i 

d’aquí al sinuós txa-txa-txa Me lo 
dijo Adela, en què es va quedar 
una mica curta al revisitar la im-
batible carnalitat d’Abbe Lane. 

 
GILDA I LA BOMBA / La visió de la do-
na com a trofeu de l’artista ge-
nial i projecció del seu ego va 
provocar una escena de protesta 
quan Moliner-Hayworth va insi-
nuar que l’exèrcit dels EUA va ba-
tejar com a Gilda la bomba 
atòmica experimental que va 
llançar el 1946 a l’atol Bikini, co-
sa que associava la femineïtat 
amb l’erotisme destructor. Va ser 
un moment en què la fantasia 
cugatiana va encaixar una inter-
ferència del present, una falca en 
aquella feliç banda sonora d’un 
altre temps, enriquida pels mati-

33  Xavier Ruano i Anna Moliner, en l’homenatge a Cugat al Grec.

FERRAN SENDRA

sos de tres cantants més, Saphie 
Wells, Eva del Canto i Antonio 
Navarro. L’imaginari de Cugat 
era aliè a aquestes observacions, i 
tal com va continuar desplegant-
se de la mà de les frondoses ins-
trumentacions de l’Original Jazz 
Orquestra del Taller de Músics, 

amb David Pastor a la batuta. 
Davant els luxes exòtics de Be-

gin the beguine i el sotragueig del 
Cuban mambo només ens quedava 
apel·lar a la conclusió de Ruano, 
quan mirant cap enrere va resu-
mir: «Només he volgut fer feliç la 
gent, i n’estic orgullós». H
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