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Els museus i centres d’art de la capital
catalana proposen un nou any escàs de
grans mostres i de qualitats irregulars

Maria Palau
BARCELONA

La nova temporada d’ex-
posicions de Barcelona
torna a ser força irregular.
En la mala sintonia dels
darrers anys, escassegen
les grans propostes, i les
poques que hi ha s’allar-
guen en excés en el temps.
Tot i que la falta de recur-
sos és generalitzada a tots
els museus i centres d’art
de la ciutat, alguns, però,
semblen haver après la lli-
çó de la crisi i, a diferència
d’altres temporades enca-
ra més ensopides, han sa-
but esgarrapar suc del
menys és més. Enginy
contra la misèria.

Durant el primer se-
mestre de l’any, el conjunt
d’exposicions previstes és
eclèctic, però es nota un
perfum intens d’art de ca-
sa en diverses mostres que
propagaran el talent d’ar-
tistes catalans de tots els
temps. No és bo que l’art
internacional s’allunyi de
Barcelona, però tampoc
tenien raó de ser aquelles
farcides temporades d’al-
tres èpoques, avui tan llu-
nyanes, que ignoraven els
grans noms, i més i tot els
mitjans, de l’art del país.

Al MNAC, les dues expo-
sicions a l’agenda fins a
l’estiu juguen amb aquesta

Més atents
amb l’art
català

carta. Ambdues s’inaugu-
raran a l’abril; l’una estarà
dedicada a Josep Tapiró, i
l’altra, al Mestre de Cabes-
tany. La de Tapiró, un dels
principals representants
de l’orientalisme interna-
cional, enceta justament
una línia de treball del mu-
seu centrada a recuperar i
a reivindicar una colla
d’autors catalans. Tindrà
continuïtat, ja a la tardor,
amb una esperada mostra
de Carles Casagemas.

L’exposició de Tapiró, el
primer pintor peninsular
que es va instal·lar a Tàn-
ger, promet. Lluiran les se-
ves obres més conegudes,
com són les sèries de re-
trats de busts i de mig cos
de personatges populars,
els retrats de núvies i les
escenes que copsen les tra-
dicions religioses. Parlant
de nuvis, el MNAC presen-
tarà el seu nou Tapiró –El

santó Darcaguy–, que ha
pogut comprar amb els in-
gressos que va obtenir del
polèmic casament de la fa-
mília Mittal, que va llogar a
preu d’or el museu sencer.

Joies de marbre del
Mestre de Cabestany és
l’altra suggestiva proposta
que fa el MNAC, en aquest
cas a les sales de la col·lec-
ció permanent, on es veu-
rà un petit grup de caps es-
culpits en marbre blanc de
l’escultor més singular del
romànic, procedents dels
relleus de la portada de
Sant Pere de Rodes.

També al MNAC, i en el
marc del programa espe-
cial dels fets del 1714, s’hi
ha programat una de les
cinc exposicions simultà-
nies d’Antoni Viladomat,
el pintor més important
del barroc català. El recital
Viladomat (del 10 de maig
al 2 de novembre) se cele-
brarà, més enllà de Barce-
lona, al Museu Diocesà i
Comarcal de Lleida, al Mu-
seu de Mataró, a l’església
de Santa Maria de Mataró i
al Museu d’Art de Girona.

Al Macba sí que hi haurà
força més activitat que les
últimes temporades. I un
gruix important, sobre ar-
quitectura. Tres de les sis
exposicions previstes du-
rant els sis primers mesos
de l’any estan dedicades al

Grup R (del 7 de febrer al
24 de juny), a l’arquitecte
polonès Oskar Hansen (a
partir del 4 de juliol) i a
l’arquitecte català Ignasi
de Solà-Morales (del 4 de
juliol al 30 de novembre).

El museu de la plaça
dels Àngels arrencarà els
motors del nou curs el prò-
xim 24 de gener amb Just

davant nostre, un nou in-
tent per situar-se al centre
de l’àrea de creació con-
temporània en l’àmbit me-
diterrani, i amb una aten-
ció especial pel món àrab.
Antoni Abad (del 21 de fe-
brer al 24 de juny) i Xavier
Ribas (del 6 de juny al 12
d’octubre), dos artistes de
mitja carrera molt ben si-

tuats, tindran la seva gran
oportunitat al Macba per
defensar els seus projectes
compromesos amb la so-
cietat. Abad, aliat amb la
tecnologia dels telèfons
mòbils, que posa al servei
d’immigrants il·legals, re-
fugiats polítics o prostitu-
tes. I Ribas, amb el seu cor-
prenedor treball fotogràfic

Del Mestre  
de Cabestany,
Viladomat
i Tapiró a  
Antoni Abad i
Xavier Ribas
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s’allarguen per estalviar. Però vet aquí que aquest es-
tat de coses facilita una presència més gran de l’art
català. És lamentable que ens reivindiquem des de la
precarietat, però, amb els temps que corren més val
alegrar-se de trobar solucions alternatives que com-
pensin unes mancances amb la possibilitat de trobar-
hi nous aspectes enriquidors.

Estretors que porten
algunes alegries

L’APUNT

Jaume Vidal

Fa ràbia, però així és la vida. Bones oportunitats apa-
reixen de situacions adverses: el jove futbolista que
debuta amb encert a causa de la lesió d’un company o
el cantant que té una oportunitat per l’afonia del titu-
lar. Cops de sort que es fonamenten en fets negatius.
La nova temporada artística té el llastre de la situació
econòmica: exposicions de gamma mitjana que

sobre les absències.
A Caixafòrum, Le Cor-

busier –més arquitectu-
ra– imposarà el seu geni.
Serà la primera exposició
de l’any a l’antiga fàbrica
Casa Ramona (del 29 de
gener a l’11 de maig), i du
la garantia que és una co-
producció amb el Moma de
Nova York. La mostra revi-

sarà la trajectòria d’un ar-
quitecte clau del segle XX.

A finals de febrer (i fins
a finals de juny), Caixafò-
rum es capbussarà a Medi-
terrani –més Mediterra-
ni–, la primera exposició
conjunta d’art i de ciència
amb la complicitat de Cos-
mocaixa, on ja es pot veure
el 50% de la mostra des del

desembre. A Caixafòrum,
s’exhibiran 180 peces ar-
queològiques de primera
qualitat de col·leccions pú-
bliques europees, gregues
i italianes principalment.

Sorolla agafarà el relleu
el 13 de juny amb una mos-
tra que explorarà la relació
de l’artista valencià amb el
mar a través de les seves

grans pintures i les ano-
menades notes de color,
petites taules en què pre-
nia apunts del natural. I,
en ple estiu (del 23 de juliol
al 6 de gener), Caixafòrum
proposa Un petit Museo
del Prado, un mosaic de
més de 120 obres de petit
format de la gran pinaco-
teca madrilenya. El Greco,

Velázquez, Rubens, Luca
Giordano, Tiepolo, Goya o
Fortuny regalaran el plaer
del millor art als visitants.

Al Museu Picasso, l’ex-
posició estrella furgarà en
la importància del creador
malagueny en l’art actual.
Post-Picasso: reaccions
contemporànies (del 7 de
març al 29 de juny) pretén
revelar l’enorme emprem-
ta de Picasso en l’art de fi-
nals del segle XX i del XXI
amb una selecció de crea-
dors d’una dotzena de pa-
ïsos de l’Àfrica, Àsia, Eu-
ropa, Amèrica Llatina i
Amèrica del Nord.

Al Picasso, dues petites
propostes més. Una, a
partir d’aquest dimecres
mateix, que tancarà el ci-
cle del 50è aniversari del
museu, repassarà totes
les exposicions temporals
que s’han fet (79). L’altra,
a partir del 29 de maig, de-
dicada a la Barcelona que
va dibuixar i que va pintar
el jove Picasso abans de
marxar a París.

La Fundació Joan Miró
omplirà el primer tram de
la temporada amb tres ex-
posicions: la primera, per
celebrar els 35 anys de

l’Espai 13 (del 13 de març
al 25 de maig); la segona,
per irradiar la transcen-
dència de l’obra de Miró
en l’espai públic (a partir
del 10 d’abril), i la tercera,
i molt desitjada, per rebre
amb els braços oberts l’art
de la novaiorquesa Roni
Horn, l’artista guardona-
da amb el premi Joan Mi-
ró 2013 (del 19 de juny al
28 de setembre).

Troben a faltar fotogra-
fia? A La Pedrera, Colita
(de l’11 de març al 13 de ju-
liol) podrà presentar, per
fi, una gran antològica de
tota la seva carrera. Coin-
cidirà en el temps (del 6 de
març al 30 de maig) amb
una altra exposició que cal

tenir ben anotada a l’agen-
da: a la Fundació Tàpies,
aposten per Allan Kaprow,
el pare del happening, bà-
sic per entendre la història
de l’art del segle XX.

Venècia a Barcelona
De fotografia n’hi haurà a
dojo a La Virreina Centre
de la Imatge. A l’abril, es
presentarà el pavelló cata-
là a la Biennal d’Art de Ve-
nècia de Francesc Torres i
Mercedes Álvarez, comis-
sariat per Jordi Balló, en
què fan una dissecció del
paper de l’art en la situació
de crisi sistèmica en què
estem immersos. A La Vir-
reina també hi haurà espai
per a Martin Parr (de mit-
jan abril a finals de juliol). I
més val guardar-se forces
per al projecte que teixirà
Rosa Pera amb l’art d’Ai
Weiwei, tot i que això ja
serà al setembre.

Al CCCB, la idea de can-
vi i de mutació impregnarà
part del seu programa. Me-
tamorfosi (del 25 de març
al 7 de setembre) entrella-
çarà el treball de quatre fi-
gures fonamentals del ci-
nema d’animació, molt in-
fluents en diversos àmbits
de la creació contemporà-
nia: el pioner de l’animació
rus establert a París Ladis-
las Starewitch, el mestre
txec Jan Švankmajer i els
bessons Quay. I amb Big
Bang Data (del 8 de maig
al 26 d’octubre), el CCCB
iniciarà una sèrie de pro-
jectes expositius que, al
llarg dels propers anys, ex-
ploraran els espais de can-
vi i de tensió a les inter-
seccions de la societat, la
ciència i la cultura.

Però hi ha molt més, i
no sempre el més atractiu
es troba als grans museus.
A la Fundació Suñol, no
s’ha de fer cap lleig a l’ex-
posició que dedicarà a Sus-
ana Solano (del 15 de maig
al 6 de setembre). De la
Fundació Vila Casas, sem-
pre fidel al planter d’artis-
tes catalans, més val no
perdre’s les exposicions de
Xavier Grau (s’obre avui!)
i de Julio Vaquero (del 23
de gener al 13 d’abril). I al
centre d’art de la Fabra i
Coats, les coses per fi co-
mençaran a funcionar
amb un projecte de comis-
sariat gestat per Martí Ma-
nen i David Armengol. ■

Roni Horn, Josep Tapiró, Giovanni Battista Crespi (‘Un petit Museo del Prado’),
Basquiat (‘Post-Picasso: reaccions contemporànies’), Xavier Ribas i Colita són alguns
dels noms de la nova temporada d’exposicions ■ EL PUNT AVUI

Le Corbusier
obrirà aviat a
Caixafòrum  
un curs ple
d’exposicions
d’arquitectura
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