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Els visitants de la seu bar-
celonina del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, i
els de Montjuïc en general,
s’han acostumat els dar-
rers mesos a ser rebuts
d’una manera ben especial
abans d’accedir a l’interior
del centre, quan encara es
troben en ple carrer. Una
instal·lació escultòrica de
l’artista Salvador Juanpe-
re (Vilaplana, 1953) que
consta de dos grans car-

reus provinents de la pe-
drera del Mèdol, a prop
de Tarragona, penetrades
per les paraules demos i
krátos, com si fossin dues
immenses urnes ansioses
de rebre vots, ha canviat
el paisatge d’aquest racó
de la muntanya des del
març, quan va ser instal-
lada en el marc de l’exposi-
ció temporal Demos. Viu-
re en democràcia.

La mostra es va tancar a
finals de juny. I la peça de
Juanpere, amb la qual no
hi ha visitant o passejant
curiós que no s’hagi foto-
grafiat, estava previst que
s’enretirés. Però no serà
així. Els dos gegantins
blocs de pedra Demos-

Krátos seguiran lluint, i a
partir d’ara de manera
permanent, a l’escalinata
de l’entrada del museu.

Els responsables de
l’equipament i la Fundació
Vila Casas, sempre atenta
amb les institucions cultu-
rals del país i amb els artis-
tes del seu fons, han col·la-
borat per fer-ho possible,
per bé que el gest clau l’ha
tingut el mateix artista ce-
dint la seva obra. Per a
Juanpere, artista de llar-
ga trajectòria, aquesta
instal·lació que apel·la al
caràcter ancestral de les
nostres arrels sociopolíti-
ques i fa una clara al·lusió
al moment actual que viu
el país s’ha convertit en la

seva primera obra que
queda situada a l’espai pú-
blic de Barcelona.

Des del Museu d’Ar-
queologia, en la seva nova
etapa amb Josep Manuel

Rueda com a director, hi
ha molt interès a airejar la
casa i dotar de més estí-
muls les seves col·leccions
amb intervencions d’art
contemporani. “La nostra

idea és incorporar amb to-
tal naturalitat l’art actual
en els nostres discursos,
connectar l’arqueologia
amb una mirada contem-
porània”, diu Rueda. ■

Una obra d’art d’avui  
per a l’arqueologia
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Salvador Juanpere
estrena peça pública
a l’accés del Museu
d’Arqueologia

Salvador Juanpere, ahir, al costat de la seva instal·lació escultòrica ■ ANDREU PUIG

Coincidint amb el 76è aniver-
sari del naixement del perio-
dista Josep Maria Huertas
Clavería, el Col·legi de Perio-
distes de Catalunya presenta
l’exposició virtual Cap de turc,
bandera de llibertat: Josep
Maria Huertas. Huertas Clave-
ría és considerat un dels refe-
rents del periodisme català
contemporani per la seva
pràctica periodística de proxi-
mitat i social. Aquest treball
de documentació tracta el cas
Huertas amb profunditat a
partir de diàlegs entre perso-
natges implicats, documents,
fotografies, cartes i altres
materials. ■ REDACCIÓ

El director del diari Ara, Car-
les Capdevila, passarà a ser
director fundador del rotatiu.
El canvi es farà efectiu el 28
de novembre, quan es com-
pleixen cinc anys del diari.
Capdevila deixa la responsa-
bilitat diària, tot i que mantin-
drà la presència en els con-
tinguts. Capdevila, afectat
per un càncer, va comunicar
la notícia a la redacció amb
un discurs en què va agrair la
tasca dels que l’han acompa-
nyat. El càrrec que deixa va-
cant serà assumit de manera
col·legiada per Antoni Bas-
sas, fins ara director audiovi-
sual, i per Ignasi Aragay, fins
ara director adjunt. ■ ACN

Exposició virtual
sobre Huertas
Clavería
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Carles Capdevila,
director fundador
del diari ‘Ara’
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Els debats dels límits cro-
nològics està clar que al se-
gle XXI han perdut força. I
el Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) va par-
ticipar en una d’aquestes
polèmiques, però des que
va entrar un Tàpies al Pa-
lau Nacional ja res ha es-
tat el mateix.

La darrera aposta con-
temporània del museu és
la reconversió d’una peti-
ta sala a tocar la Sala
Oval, i que fins ara es dedi-
cava a activitats educati-
ves, a presentar visions
del museu de creadors de
diferents àmbits.

La primera activitat,
que es podrà visitar fins
diumenge, és l’exposició
La mirada il·lustrada,
que consisteix en la inter-
pretació de diferents as-
pectes del museu que han
fet joves il·lustradors. Tots
ells participants d’un curs
de postgrau sobre Il·lus-
tració Creativa realitzat a
l’Escola Eina sota la direc-
ció de Phillip Stanton.

Xènia Sorigué és una

d’aquestes il·lustradores i
dissenyadores que va
prendre la figura del pin-
tor Casagemas com a ele-
ment de connexió amb el
museu. “ Quan vaig venir a
vistar el MNAC hi havia
una exposició sobre el pin-
tor Casagemas, del qual no
tenia massa referències,

em va semblar interessant
estudiar el tema. Al seu
torn, Ángela Alcalá (Gra-
nada, 1991) va quedar im-
pressionada per la terras-
sa del museu i va realitzar
el seu treball Allí arriba,
en la visió que oferix de
Barcelona el Palau Nacio-
nal. En total, exposen la

seva obra 26 il·lustracions
que, amb les seves imatges
i textos, fan un exercici
que combina la narrativa,
el reportatge periodístic,
la il·lustració i el disseny
gràfic. Aquestes obres, a
més de ser exposades al
MNAC, han estat recolli-
des en una publicació.

Aquesta mostra conté
també uns grafits que pre-
tenen ser la rèplica de les
pintures murals del Ro-
mànic que es poden con-
templar al museu i que de-
mostren que res és nou,
tan sols es renova la mira-
da. També s’exposa en una
vitrina material prepara-
tori dels alumnes com es-
bossos o llibretes de tre-
ball. La nova línia d’aquest
espai serà coordinada per
Lluís Alabern. La mirada
al museu serà oberta i
multidisciplinària. La pro-
pera mostra serà la dedi-
cada als dibuixos de les es-
cultures del museu que ha
fet el dissenyador gràfic
América Sánchez. ■

El MNAC dedica un espai, al costat de la Sala Oval, a la visió del
museu que tenen els creadors actuals. Comencen els il·lustradors

Jaume Vidal
BARCELONA

Mirada il·lustrada

Xènia Sorigué i Ángela Alcalá, al Palau Nacional, seu del MNAC ■ ANDREU PUIG

El Palau
Nacional ja acull
amb normalitat
propostes
creatives
contemporànies
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