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● En un divertit desafia-
ment a la mentalitat occi-
dental, que des de l’antigui-
tat clàssica ha negat l’exis-
tència del buit, el Museu de
les Arts Decoratives inau-
gura avui una exposició que
demostra la importància
que ha tingut i té la
no-matèria en el disseny i
l’art. En un recorregut expo-
sitiu distès, integrat per 120
peces, el visitant arribarà a

la conclusió, segons avisa el
comissari Uli Marchsteiner,
«que el buit és una part im-
prescindible en les nostres
vides». La mostra es recor-
da tant del buit de la petjada
de l’estrella de Hollywood
al bulevard de la fama com
del motlle del paladar de
Ramon Llull (curiosa peça
procedent del Museo de
Antropología Médica y Fo-
rense de Madrid).

Un escriptori modernista

d’Henry van de Velde, ca-
dires anatòmiques de Luigi
Colani i Günter Beltzig, els
primers dissenys orgànics
de Charles i Ray Eames, un
canelobre d’Òscar Tus-
quets que reprodueix en
metall un degoteig de cera i
la matriu del paviment de
Gaudí són algunes de les
obres que recull l’exposició
La utilitat del buit, que esta-
rà oberta al públic fins al 4
de maig.

M.P. / Barcelona

El Museu de les Arts Decoratives
reivindica el buit en el disseny

Thomas Lamb va estudiar la forma i el funcionament de la mà
i va crear una nansa asimètrica que reparteix més bé el pes.

El Guasch podria
obrir d’aquí a una
setmana, segons
fonts del teatre
● Barcelona. Represen-
tants del districte de
l’Eixample i de l’Insti-
tut de Cultura de Barce-
lona (Icub) es van
reunir ahir amb mem-
bres del Guasch Teatre
per trobar una solució
al precintament de la
sala que es va fer di-
marts. Segons Jaume
Nadal, responsable de
relacions externes del
Guasch, s’intentarà que
l’Empresa de Control
Ambiental revisi l’estat
de la sala i en pugui fer
un informe favorable
dimecres. En cas que
falti documentació, es
permetrà l’obertura del
teatre del carrer Aragó
tot obrint un termini
raonable per aportar la
paperassa. Ahir no va
ser possible contactar
amb representants del
districte i les fonts de
l’Icub van declinar fer
cap declaració sobre les
conclusions de la
reunió. Guasch Teatre,
que ja tenia entrades ve-
nudes per a l’espectacle
familiar (El jardí del
gegant) i per al d’adults
(Assassins associats)
prorrogarà la reserva
fins la setmana següent.
El districte va tancar la
sala dilluns, que dispo-
sava d’una llicència
d’obertura provisional
des del 2004, en consi-
derar que hi havia defi-
ciències greus en les
mesures de protecció
d’incendis. / J.B.

L’òpera catalana
«La Cuzzoni» ven
totes les entrades
a l’Albéniz
● Barcelona. L’òpera La
Cuzzoni, coproduïda
pel Festival d’òpera de
butxaca de Barcelona i
l’Staatstheater Darm-
stadt i estrenada a
Frankfurt amb llibret de
Marc Rosich i compo-
sició d’Agustí Charles,
ja ha venut totes les en-
trades de les dues ses-
sions previstes (5 i 6
d’abril) al Teatro Albé-
niz de Madrid. De fet, el
teatre de Darmstadt
acaba de tornar a pro-
gramar-la vist l’èxit de
la tardor passada i ha
venut, novament, tot el
paper d’aquesta com-
posició contemporània.
L’obra, escrita en cata-
là, la interpreten dos
cantants alemanys i un
de brasiler. / EL PUNT


