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Una Nit dels Museus amb 
molta gent però poques cues

al MNAC, i l’odissea galàctica fins a 
Mart que proposa el CCCB. 

“Quin sentit té pintar pinzells, ma-
ma?”, demanava una nena de set anys 
davant un dels quadres de Jim Dine, 
a El somni americà del CaixaForum. 
La mare es mirava la filla i li responia 
amb una altra pregunta: “No t’agra-
da?” La nena arronsava les espatlles. 
Més endavant la convencien les te-
les acolorides de Jasper Johns. Els 
Bassals penjats d’Al Taylor la torna-
ven a desconcertar, igual que a una 
parella d’amics. “Tu què hi veus?”, de-

manava la noia al noi. “Un d’aquells 
estris que fan servir els metges per 
auscultar-te”, deia. “Doncs jo més 
aviat hi veig testicles –admetia ella–. 
Segur que si ho expliqués a un psico-
analista em diria que estic tarada”. 

Una iniciativa molt ‘cool’ 

Al Raval, a la cua per entrar al Mac-
ba, probablement la més llarga de la 
jornada –pel museu hi van passar 
3.650 persones des de les 18 fins a les 
22 h– es podien sentir converses en 
català, castellà, anglès, italià i francès. 
Hi havia un grup de Bordeus que por-
tava prou dies a Barcelona per haver-
se assabentat de l’existència de la Nit 
dels Museus. “Em sembla una inici-
ativa molt cool”, admetia la Natalie, 

una de les turistes. “Quan sortirem 
del museu anirem a sopar: tenim re-
serva en un indi”, avançava una com-
panya. Podien triar entre visitar la 
col·lecció Rafael Tous i la retrospec-
tiva de Félix González-Torres. Si ha-
guessin estat més previsores, hauri-
en pogut veure alguna de les tres pro-
jeccions de peces de la Col·lecció 
Macba, entre les quals hi ha el docu-
mental Numax presenta, de Joaquim 
Jordà. Era una de les poques activi-
tats exclusives de la Nit dels Museus, 
juntament amb un concert al Caixa-
Forum i un recorregut en streaming 
pel Museu de les Aigües, que encara 
no ha reobert les portes. 

A la plaça dels Àngels, la Guàrdia 
Urbana mantenia a ratlla els skaters, 
alguns dels quals s’havien reclòs, 
amb cervesa i begudes més contun-
dents, a la plaça Joan Coromines. A 
poca distància dels patinets, els par-
tits de futbol improvisats i alguna 
llauna voladora, el CCCB oferia un 
doble programa: la cloenda del fes-
tival Primera Persona i la mostra 
Mart. El mirall vermell. “És increïble. 
No hi ha cap puesto per seure”, es 
queixava un home. Encara amb la 
pandèmia arrossegant-se i en ple 
canvi climàtic, la mostra es visita 
amb un punt d’angúnia creixent. A la 
part final, Carl Sagan recorda que les 
primeres imatges de Mart el van re-
metre als deserts d’Arizona i Colora-
do. Un món buit i devastat: un dels 
possibles malsons del nostre futur. 
La Nit dels Museus va ser un agrada-
ble oasi enmig de les amenaces pas-
sades i de les que han de venir.e

Més de 70 centres de l’àrea metropolitana van obrir les portes 

01. Dos visitants a l’exposició Mart. El mirall vermell del CCCB. 02. Una de les sales del Macba. FOTOS: PERE VIRGILI
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“A
quí tampoc que-
den entrades?”, 
demanava una no-
ia amb els braços 
tatuats a l’entrada 

del CaixaForum. “No, senyoreta”, li 
responia el vigilant. S’endevinava la 
ganyota de rebuig d’ella sota la mas-
careta. Pel costat passaven visitants 
que havien fet els deures i duein les 
entrades de casa. Seria un bon resum 
de la tornada de la Nit dels Museus: va 
ser tot un èxit i, a més, el control d’afo-
rament –una de les poques coses bo-
nes que la pandèmia de covid-19 ha 
incorporat a les rutines dels equipa-
ments culturals– va permetre estal-
viar-se les cues d’altres vegades. 

Van ser 74 els museus i centres 
que s’hi van afegir, repartits entre 
vuit ciutats de l’àrea metropolitana 
barcelonina. “Els museus són un 
lloc on el temps es transforma en es-
pai”, escrivia Orhan Pamuk en una 
de les seves novel·les. Dissabte va 
permetre molts viatges físics i tem-
porals als milers de visitants, com 
les performances extremes i provo-
catives de Joseph Beuys a La Virrei-
na –mentre al pati interior recita-
ven Raquel Santanera, Míriam Re-
yes i Francesc Gelonch, entre al-
tres–, el retorn momentani a la 
Guerra Civil Espanyola, fotografi-
ada per Antoni Campañà i exposada 

Transformació 
“Els museus són un lloc 
on el temps es transforma 
en espai”, diu Orhan Pamuk

Xavi Sáez i Muguet Franc a l’obra El que no 
es diu. FERRAN RIVAS / SALA BECKETT

‘El que no es diu’: 
autòpsia d’una 

violació 

TEATRE

‘El que no es diu’ SALA BECKETT FFINS AL 6 DE JUNY 

E
n una autòpsia es vol esbrinar la cau-
sa d’una mort. En la poderosa obra 
de Marilia Samper es vol visualitzar 
la causa última de la violació d’una 
dona, que no és altra que “aquella di-

nàmica tan arrelada en la nostra construcció so-
cial i sentimental que fa que permetem conduc-
tes que, encobertes per l’amor, el desig i la ne-
cessitat de respondre a les expectatives d’un 
imaginari adquirit, perpetuen la pràctica de la 
violació”, en paraules de l’autora i directora. És 
a dir, la prepotència del mascle que es deixa por-
tar per l’instint més primari per sobre del dolor, 
el rebuig i la negativa de la femella.  

Samper s’acosta a una parella que porta tres 
anys de convivència en el moment que ella ha 
decidit posar fi a la relació. Hi ha estat pensant 
molt. Va marxar a casa de la seva mare durant 
una setmana i després a l’Índia durant un mes. 
I ha tornat amb una decisió. Per què? Doncs 
perquè té clavada a l’ànima una espina que no 
ha sabut o no ha pogut arrencar-se des del dia 
d’aquella nefasta festa d’institut, quan només 
tenia setze anys i es va enrotllar amb el xicot 
que li agradava. L’alcohol, la nit i un parc on ell 
no va fer cas de la seva negativa. 

L’emocionant proposta de Samper s’aguan-
ta sobre un àgil text que de manera molt orde-
nada i un xic didàctica mostra la pèrfida percep-
ció social de les agressions sexuals, des de la ma-
re que carrega una part de la culpa a la nena fins 
als companys d’escola del noi, que celebren l’ho-
menia, i el terrible procés d’autoinculpació o 
d’acceptació de l’agressió com una cosa sense 
gaire importància. Un text que interpel·la direc-
tament homes i dones com a agressors, víctimes 
i col·laboradors necessaris. Però sobre això s’ai-
xeca una impressionant interpretació de caràc-
ter realista de Muguet Franc i Xavi Sáez. Un tour 
de force que inclou flashbacks molt ben introdu-
ïts al relat des de la direcció. I tot això en un es-
pai escènic absolutament despullat, sense esce-
nografia, sense attrezzo. El que no es diu, perquè 
no hi ha ningú que ho vulgui sentir, és segura-
ment el text més ben travat de Samper i una 
proposta imprescindible per canviar les males 
percepcions de la societat sobre la qüestió.e
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