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Joaquim 
Molins, 
president 
del patronat 
del Liceu

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Joaquim Molins (Barcelona, 1945) 
ocuparà durant cinc anys el càr-
rec, de nova creació, de president 
del patronat i de la comissió exe-
cutiva del Gran Teatre del Liceu. 
Un nomenament que es va deci-
dir ahir durant una reunió presi-
dida pel president de la Generali-
tat, Artur Mas. 
 Joaquim Molins és enginyer in-
dustrial i màster en Economia i 
direcció d’Empreses pel IESE. Du-
rant la seva trajectòria política, 
va ser diputat per CiU a Madrid, 
conseller de Comerç i Turisme i 
de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, així com candidat a l’al-
caldia de Barcelona. Ja retirat de 
la vida política, l’any passat va 
ser escollit conseller delegat de 
Barcelona Regional, l’agència me-
tropolitana de desenvolupament 
urbanístic i d’infraestructures.
  Aquest nomenament és fruit 
de les modificacions en els esta-
tuts del Liceu que es van aprovar 

el 16 de juliol del 2012 i que te-
nen com a objectiu el manteni-
ment de la qualitat artística, la 
consolidació del projecte musi-
cal i la funció social del teatre, 
tot això reforçat pel pes del me-
cenatge, tant empresarial com 
particular. Per un altre costat, se-
gons un comunicat que va envi-
ar ahir el Liceu, es preveu la con-
gelació de les aportacions de les 
administracions a les noves xi-
fres establertes per a la tempora-
da 2012-2013.

NOU CICLE / El Liceu inicia avui el 
cicle Actuem pel Liceu, organitzat 
per la plataforma del mateix 
nom, amb una audició que in-
clou peces de Verdi, Bizet i Toldrà. 
Les entrades seran de lliure accés, 
encara que es podrà realitzar una  
aportació voluntària a la sortida 
(amb l’objectiu de recaptar fons 
per al coliseu).
 El recital d’avui se celebrarà a 
la Sala Romano Gandolfi, comp-
tarà amb les interpretacions de 
les mezzosopranos Lola Casarie-
go, Marta Polo i Jossie Pérez, la 
soprano María Hinojosa, els te-
nors Airam Hernández i Vicente 
Ombuena i el  pianista Mark Has-
tings.  H

nou càrrec

El nomenament és 
fruit de la modificació 
en els estatuts 
aprovats el juliol 
del 2012

Més Casas i més Gaudí
3el Museu del Modernisme amplia la seva col·lecció permanent amb 30 peces

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

E
l que no va poder fer la guer-
ra civil, ho va aconseguir 
l’especulació immobiliària 
de les dècades posteriors. 

Dues de les joies de l’arquitectura 
modernista que no van sucumbir so-
ta les bombes van desaparèixer per 
efecte de la piqueta en la dècada dels 
60. Són la Casa Trinxet i La Miranda; 
la primera erigida a Barcelona per 
Puig i Cadafalch, i la segona, a Lli-
nars del Vallès per Antoni Gaudí i el 
seu col·laborador Francesc Beren- 
guer. De l’exterior de les dues cons-
truccions no ha quedat res més enllà 
de la nostàlgia i algunes fotos de 
l’època; de la seva decoració interior 
es conserven poques peces, algunes 
d’elles al Museu del Modernisme Ca-
talà (Mmcat), que, com cada any per 
aquestes dates, renova la seva col-
lecció permanent.
 Des d’ahir, una malla de ferro for-
jat que simula una xarxa de pesca rep 
el visitant al centre. Es tracta d’un 
tros de la reixa que envoltava La Mi-
randa, la torre-mirador circular coro-
nada per una vistosa cúpula de tren-
cadís que Damià Mateu, fundador de 
la Hispano-Suiza, va fer aixecar per-
què en disfrutés la seva dona. És un 
dels pocs elements de la finca que es 
conserven, i de la resta no se’n  sap 
res, a excepció de la porta principal, 
actualment situada en un dels acces-
sos laterals del parc Güell. 
 A prop de la peça de Gaudí –que 

comparteix espai amb altres tre-
balls de l’autor de la Sagrada Famí-
lia, com una creu de fusta de la Ca-
sa Batlló– llueixen una arqueta i du-
es taules auxiliars firmades per Puig 
i Cadafalch que van formar part de 
la Casa Trinxet, el mobiliari de la 
qual va aconseguir conservar-se i 
del qual l’Mmcat exhibeix més pe-
ces, entre elles, un immens vitrall de 
Joaquim Mir. Els treballs de Gaudí i 
de Puig i Cadafalch són part de les 
30 adquisicions que el museu ha re-
alitzat el 2012, però no les úniques. 
El tercer protagonista del centre 
–amb permís d’Enric Clarasó amb la 
seva escultura Ànima blanca, també 
com a novetat– és Ramon Casas.  

CATÀLEG RAONAT DE DIBUIXOS / L’ascen-
dència de Casas en la col·lecció no no-
més és visible per les peces exposades 
(quatre olis i quatre dibuixos recent-
ment adquirits, dos inèdits) sinó que 
també es percep en les activitats que 
impulsa, la més important de les 
quals és el catàleg raonat dels dibui-
xos del pintor que el centre porta a 
terme amb Isabel Coll, autora del ca-
tàleg de pintura, i que aspiren a pu-
blicar el 2016, «en el centenari del 
naixement de l’artista», diu Gabriel 
Pinós, responsable del museu. 
 Però hi ha més coses, com «l’exer-
cici de virtuosisme», apunta Pinós, 
que Joan Busquets va executar en 
una arqueta amb marqueteria feta 
a partir de 10 tipus de fusta, o les ta-
lles sobre metall dels Masriera. H
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33 En el centre de la imatge, l’escultura ‘Ànima blanca’, d’Enric Clarasó, una de les noves adquisicions del museu. 

JOAN PUIG

33 Un tros de la malla que va dissenyar Gaudí i envoltava la finca La Miranda. 

JOAN PUIG

dàctic» del centre i la seva impor-
tància: «Un dels millors d’Europa 
en modernisme i el millor en mo-
dernisme català».  

33 Per reforçar la difusió, l’Mmcat 
aposta per internet. Des d’iTunes, 
d’aquí 15 dies, es podrà descarre-
gar el catàleg amb les novetats de 
la col·lecció permanent, i des de les 
xarxes socials els visitants poden 
votar les obres exposades més 
atractives. 

33 El Museu del Modernisme com-
pleix el seu tercer aniversari su-
mant 13.500 visites anuals, un 80% 
de fora de Catalunya, una xifra que 
es manté respecte a altres anys i 
que esbossa el somriure dels seus 
responsables: «Estem contents, la 
majoria de museus han baixat». 
Encara que la difusió, sent impor-
tant, no és el primer objectiu de la 
sala, que se centra a «preservar 
l’obra d’aquests artistes», segons 
Pinós, que defensa el «vessant di-
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