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Comença el festival Elles, 
dedicat a cantautores
El Mas de Sant Iscle, a Sant Fruitós de Bages, 
acull la primera edició del festival de petit format 
Elles, amb capacitat per a unes 600 persones i 
una programació dedicada exclusivament a les 
cantautores. Avui hi actuaran Maria Rodés, Maria 
Coma i Ivette Nadal. Demà dissabte serà el torn 
de Laia Vehí, Bikimel i Namina. 

David Trueba i Jordi Évole 
dialoguen a Porta Ferrada
David Trueba i Jordi Évole comparteixen avui una 
sessió estiuenca del projecte Instint al Festival 
de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. La 
trobada, que es farà al Teatre Auditori 
Municipal, té per títol Viure amb els ulls oberts. 
Trueba hi exposarà la seva visió del món actual i 
la confrontarà amb la d’Évole. 

‘Vader’, una espiral sense poder hipnòtic
que hi ha en pisos o torres del nostre 
entorn on s’aparquen les persones 
grans que la societat ha decidit que 
ja no serveixen. En aquest sentit, 
l’obra l’encerta de ple i expressa el 
dolor i la solitud dels avis. La denún-
cia de l’abandó és contundent i molt 
apropiada. Més encara perquè en 
aquesta residència impera la por. 

Un inici deliciós 
La introducció de l’espectacle i els 
primers vint minuts són realment 
deliciosos. Però com si no sabés per 
on tirar, el director, Franck Charti-
er, va omplint els minuts amb jocs 
banals lligats al presumpte imagi-
nari d’un dels residents, i la mono-
tonia, la rutina terrible dels gerià-

trics, s’apodera també de l’especta-
cle. Vader, doncs, ens situa en un 
lloc i després evoluciona com en 
una espiral sense poder hipnòtic. 
Com dèiem al principi, hi ha mo-
ments de dansa impactant protago-
nitzats pels superbs ballarins Hun-
Mok Jung i Yi-Chun Liu; altres de 
tristos, commovedors, al voltant de 
Leo de Beul, i també unes atmosfe-
res captivadores. 

Deixin-me que recordi l’espec-
tacle Sul concetto di volto nel figlio 
di Dio, que es va veure fa tres anys 
al Teatre Lliure en el marc del 
Grec dirigit per Romeo Castelluc-
ci. Després d’allò, el tema de la de-
cadència per l’edat admet poques 
variacions.e

Vader, de la companyia belga Peeping Tom, es pot 
veure al Mercat de les Flors fins avui. HERMAN SORGELOOS

‘Vader’ MERCAT DE LES FLORS 116 DE JULIOL 

L
a companyia belga de dan-
sa i teatre Peeping Tom ha 
tornat a la ciutat de Barce-
lona i ha entusiasmat els 
seus fans, tot i que el nou 

espectacle mostri problemes de 
dramatúrgia. Això sí, les poques 
estones de ball són realment es-
pectaculars, sorprenents.  

La llar d’avis de Peeping Tom té la 
pàtina decadent de tantes i tantes 

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

El Macba destinarà  
2 milions d’euros  

a l’expansió pel Raval

bliques al febrer, capitanejades per 
l’historiador de l’art i comissari 
d’exposicions Valentín Roma i per 
la filòsofa Beatriz Preciado. 

Un dels objectius de l’operació és 
guanyar un 15% de visitants cada 
any, partint dels 350.000 actuals. El 
futur del finançament es basa en 
l’equació segons la qual més activi-
tat portarà més i nou públic. També 
es volen generar recursos a través 
de la concessió de la llibreria-boti-
ga, que es traslladarà al vestíbul cir-
cular de l’edifici Meier, i una cafete-
ria i un restaurant que s’ubicaran on 
ara hi ha la llibreria. Així s’obtin-
dran més recursos propis per pro-
gramar més exposicions i activitats. 
Està previst que la llibreria-botiga 
estigui en funcionament al novem-
bre, i la cafeteria i el restaurant, a 
l’abril del 2015.  

Després de l’anunci d’aquest pla, 
que també inclou un possible jardí 
d’escultures entre el Macba i el 
CCCB, només queda pendent de de-
finir, quan la conjuntura econòmi-
ca ho permeti, l’enderrocament de 
la capella del carrer Montalegre i la 
construcció d’un nou edifici, l’autor 
del qual es decidiria per concurs, on 
s’exposarien obres dels fons del mu-
seu de manera permanent. 

La programació simultània a les 
dues bandes de la plaça dels Àngels 
arrencarà al setembre a la sala d’ex-
posicions del convent amb l’exposi-
ció Nonument, sobre les nocions de 
monument, espai públic i efemèri-
de, inclosa dins els actes del Tricen-
tenari. Al novembre la Capella tor-
narà a acollir exposicions amb una 
mostra de l’artista israeliana Sigalit 
Landau. El convent no es transfor-
marà dràsticament, però sí que 
s’omplirà d’activitat. Es crearan du-
es sales d’exposicions més: una al 
costat de la Capella, on tornarà a ha-
ver-hi exposicions, i una altra més 
gran a les antigues dependències del 
FAD. El Centre d’Estudis i Docu-
mentació s’estendrà de l’edifici 

Bartomeu Marí va explicar l’ampliació del Macba davant Leopoldo Rodés, president de la 
Fundació Macba, l’alcalde Xavier Trias i el conseller Ferran Mascarell. MANOLO GARCIA

Pantalla al convent. La intenció del 
Macba també es obrir més el museu 
a la ciutadania amb una nova medi-
ateca a peu de carrer. Aquestes de-
pendències conviuran amb sales de 
tipus tècnic, noves aules per al Pro-
grama d’Estudis Independents, un 
auditori que se suma al que ja exis-
teix i sales de coworking. A més de la 
reubicació de la llibreria i de l’ober-
tura de la cafeteria, l’edifici Meier 
també serà objecte d’una altra in-
tervenció que Marí va qualificar 
d’“acupuntura”: l’accés es trasllada-
rà just a sota de l’obra Rinzen, el 
gran llit suspès del sostre, creada 
per Antoni Tàpies. D’aquesta mane-
ra, just entrar, el públic podrà veure 
tota l’extensió de l’atri.e

El museu guanya dues sales d’exposicions 
al Convent dels Àngels i una mediateca

El Macba va fer 18 anys l’any passat 
i ahir va fer la posada de llarg de la 
majoria d’edat: els nous espais que 
guanyarà amb el seu desplegament 
al Convent dels Àngels i els usos que 
els donarà. A més de créixer al vol-
tant de la plaça dels Àngels, el mu-
seu es convertirà en una “entitat ur-
bana” del Raval, va explicar ahir el 
director del Macba, Bartomeu Ma-
rí, perquè es millorarà la connexió 
amb sis places públiques de l’en-
torn. En total, el museu guanyarà 
1.796 metres quadrats.  

El pressupost de les obres que es 
faran al Convent dels Àngels, i tam-
bé a l’edifici de Richard Meier, és de 
2 milions d’euros. L’Ajuntament de 
Barcelona hi farà una aportació ex-
traordinària d’1,5 milions i el mu-
seu es farà càrrec del mig milió 
d’euros restants. La història del 
Macba va arrencar avantposant 
l’edifici de Meier al projecte muse-
ogràfic, i ara les tornes han canviat. 
L’ampliació respon a les necessi-
tats sorgides arran del canvi de pa-
radigma del museu i les noves líni-
es d’investigació que es van fer pú-
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