
n abstracte, i fora de context, tot
(o gairebé) es presta d’allò més a
valoracions nítides, tallants, in-

equívoques. Enquadrat dins el marc tèr-
bol de la història, però, res no resulta ni
de molt tan negre ni tan blanc. I escatir
els límits del clarobscur és mèrit i repte
de tot ull crític.

Exemple: és cosa tota encomiable i
positiva la tasca desplegada per la Fun-
dació Bernat Metge d’anostrament del
ric llegat d’obres de l’antiguitat greco-
llatina. I punt.

Considerada però en el seu moment
primigeni, l’empresa esdevé ja prou
més vidriosa. S’inscriu, com diria el
gran Thorstein Veblen (1899), dins
aquella instrumentalització dels clàs-
sics, a efectes decoratius, pròpia de la
classe ociosa. Aquesta els exhibeix com
a mostra de balafiament ostensible: del
temps i de l’esforç necessaris per procu-
rar-se’n el coneixement. És suspecte, a
més, en el cas català, el fet que la creació
de la FBM coincideixi en el temps
(1923) amb el moment que, qui n’és el
màxim impulsor, truqui a la porta de
Primo de Rivera perquè instauri un rè-
gim dictatorial. La FBM, doncs, com a
compensació culturalista per la defec-
ció nacional i política de la burgesia del
país?

Una compensació si més no suficient
per irritar intel·lectuals espanyols, sem-
pre tan tolerants ells. Un cabeza pen-
sante de la Hispanidad, Maeztu, retreu
a la FBM que aparti els catalans de la
unidad ibérica (el 1927, en castellà, no
hi havia cap col·lecció semblant). Du-
rant la guerra, el catòlic Bergamín i el
comunista Alberti fan plegats befa i es-
carni de Stephen Spender (vegeu-ne
l’autobiografia World within World,
1951) perquè aquest gosa lloar en públic
la iniciativa traductora catalana.

I ara? La FBM arriba en edició popu-
lar als quioscos i, segons sembla, hi «ar-
rasa» (El Punt, 31 de gener). Som altre
cop davant d’un Ersatz, d’una parado-
xa, d’una ironia?: vet aquí el català més
culte i elaborat a l’abast material d’un
carrer on la llengua no para de recular i
d’embastardir-se.

Benvingut delit d’elit tanmateix!

E
Delit d’elit
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● Antiga establa d’animals,
i futura sala d’exposicions,
les quadres del cubellenc
castell dels Marquesos d’Al-
farràs mostren aquests dies
els seus secrets. La nova fase
de restauració de l’edifici ha
posat al descobert les tines
on es fermentava el vi en
època romana; situats sota
terra, aquests grans reci-
pients es comunicaven entre
si. Posteriorment, la sala va
fer les funcions de cavalleris-
sa. La instal·lació de vidres
que cobreixin les tines per tal
que els futurs visitants de la
sala puguin veure els reci-
pients, però sobretot la reha-
bilitació del sostre de les
quadres, formen part de l’ac-
tuació que permetrà condi-
cionar el recinte. Les obres,
iniciades la setmana passada
i amb una durada prevista de
tres mesos, s’emmarquen en
el conveni que l’Ajuntament
de Cubellesva signar amb la
Diputació per rehabilitar el
castell.

La intenció del govern
municipal (PSC, CiU i ERC)
és convertir les quadres en
«una nau diàfana» que permeti «ampliar
el museu» dedicat a Charlie Rivel, segons
explica la regidora de Cultura, Prudencia
Carrasco. «Tenim molt material per expo-
sar, que està guardat a l’arxiu històric co-
marcal», apunta Carrasco. Fotografies, i
roba del cèlebre pallasso i de la seva filla,
la també artista de circ Paulina Schu-
mann, són alguns dels objectes que per-
metran ampliar l’actual exposició. A més
llarg termini, la regidora de Cultura de
Cubelles planteja la possibilitat d’«acon-
seguir exposicions de circ, de cultura», a
la nova sala del museu. Així mateix, les
obres que s’estan portant a terme també
permetran millorar l’accés a l’edifici per a
les persones amb problemes de mobilitat,

La reparació d’una part de la teulada,
que va resultar danyada per un llamp, és
una altra de les obres pendents a l’edifici
que podria incloure’s en la següent fase de
les obres, prevista per a finals d’any. Tam-
bé està pendent la rehabilitació de l’inte-
rior del castell. Un cop l’edifici estigui to-
talment rehabilitat, la responsable de Cul-
tura de l’Ajuntament de Cubelles assegu-
ra que s’hi podrien realitzar «petits con-
certs i exposicions». El castell, però, en-
cara no disposa d’un pla d’usos, ni d’un
calendari que marqui les obres, que van en
funció del pressupost que la Diputació de
Barcelona destini al patrimoni, segons
apunta Prudencia Carrasco.

Construït sobre les restes d’una vil·la

romana i del castell medieval, el castell
dels Marquesos d’Alfarràs va remodelar-
se al segle XVII. L’Ajuntament de Cube-
lles va adquirir l’edifici el 1989, i des del
1993, la Diputació hi ha fet diversos tre-
balls històrics i arqueològics. El condicio-
nament de la coberta, la rehabilitació de la
planta baixa de l’edifici i la restauració de
la façana del castell són algunes de les ac-
tuacions que s’han realitzat els darrers
anys mitjançant el conveni amb la Diputa-
ció. Segons la regidora de Cultura, obres
com les que s’estan realitzant actualment
a l’edifici fan que el municipi «disposi ca-
da cop més d’espais culturals», i faciliten
que, «a poc a poc», al castell «se l’identifi-
qui amb Cubelles».

El museu dedicat a Charlie Rivel disposarà d’una nova sala d’exposicions situada a les antigues quadres

Cubelles amplia el castell
Cubelles
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MÉS ESPAI PER AL MUSEU. La rehabilitació de les quadres del castell
dels Marquesos d’Alfarràs –amb les tines cobertes per fustes, arran de les
obres– permetrà ampliar les instal·lacions de l’edifici. Les obres tindran
una durada de tres mesos, i estan dirigides per la Diputació. / M.L.
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