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El Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols obrirà el 2006 

• Carmen Cervera confirma que el centre acollirà obres d'autors catalans

CRISTINA BUESA, SANT FELIU DE GUÍXOLS

El Museu Thyssen-Bornemisza de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) serà una realitat d'aquí a dos
anys. Aquesta és la voluntat de Carmen Cervera, que ahir va visitar el municipi i va confirmar que el
centre acollirà obres d'autors catalans. L'alcalde, Miquel Lobato, va aprofitar la presència al mateix acte
de Cervera i del ballarí Ángel Corella, que projecta construir una escola residència, per assegurar que
"Sant Feliu serà la capital cultural de Catalunya".

La baronessa Thyssen va firmar fa un mes un conveni amb la Conselleria de Cultura i el Museu
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per cedir temporalment una part de la seva col.lecció de pintura
catalana. En l'acord, s'especificava que algunes de les obres serien al museu de Sant Feliu, que
s'ubicarà a l'antic hospital, que data del segle XVII.

EL TALLER D'AMAT
"Vaig començar a col.leccionar autors catalans després de conèixer Josep Amat, un autor
d'aquesta localitat", va dir ahir Cervera. "La nostra intenció és que, igual que al Museu Van Gogh
d'Amsterdam, on hi ha un racó en què es reprodueix el taller on pintava l'artista, en aquest
museu de Sant Feliu es faci el mateix amb Amat", va anunciar. "A mi m'agraden les coses ràpides,
així que esperem que el centre estigui obert d'aquí a dos anys", va revelar la baronessa.

Les obres d'adequació de l'edifici, cedit pel consistori, aniran a càrrec de la Generalitat. Al seu interior
s'hi instal.larà una col.lecció permanent i una altra d'itinerant. A la permanent, a més d'Amat, també s'hi
exposaran obres de Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Joaquín Torres-García, Ramon Casas, Josep
Togores, Hermenegildo Anglada Camarasa, Rafael Benet, Joaquim Vayreda i Joaquim Sunyer. "No
podrem tenir 200 quadros perquè l'espai és limitat, però en les itinerants també s'hi podran veure
autors internacionals", va avançar.
Ángel Corella i Carmen Cervera, ahir a Sant Feliu de Guíxols.
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