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“Trieste és, alhora, mare
i filla dels escriptors”

La Trieste de Magris, exposició co-
missariada per Giorgio Pressbu-
ger, s’apropa literàriament i cultu-
ralment a la ciutat on va néixer
l’autor d’El Danubi, El viatjar infi-
nit i La història no s’ha acabat.

JORDI NOPCA

BARCELONA. “Crec que el trasplan-
tament d’una part del meu món –la
ciutat de Trieste– a una realitat com
la barcelonina és adequat i natural”.
Claudio Magris està entusiasmat
amb la nova exposició del CCCB
que, segons Jordi Balló, cap d’expo-
sicions del centre, s’inscriu en la “lí-
nia d’experimentació i relectura de
les claus literàries de l’actualitat”.
“Hi ha dos components que agerma-
nen Trieste i Barcelona –continua
Magris–. El primer és la pertinença
a una gran cultura, la italiana i l’es-
panyola, respectivament; el segon és
la defensa aferrissada de la seva
identitat particular”.

Situada a la punta més meridio-
nal i oriental de la regió de Friül-Ve-
nècia Júlia, Trieste és una ciutat ita-
liana però amb influències culturals
múltiples. Literàriament, ha estat
una ciutat que ha donat fruits sabo-
rosos en llengua italiana (Umberto
Saba, Italo Svevo, Carlo Michelsta-
edter), alemanya (Theodor Däubler,
Julius Kugy), eslovena (Boris Pahor,
Alojz Rebula) i en dialecte triestí
(Lino Carpinteri). En l’apartat crea-
tiu, La Trieste de Magris se centra
especialment en el vessant italià, pe-
rò no oblida la presència d’altres cul-
tures amb imatges sobre celebraci-
ons catòliques, evangelistes, ortodo-
xes, jueves, musulmanes i budistes,
entre altres. Trieste és una ciutat
que amb prou feines supera els
200.000 habitants, però a banda de
les particularitats culturals en té de
climàtiques: hi bufa un vent especi-

al, la bora, que es precipita de la
muntanya al mar Adriàtic i que pot
arribar a ràfegues de 190 km/h, i el
cel de la ciutat emet resplendors es-
pecials a l’hora de l’albada i a la de
la posta de sol. “El temps també és
un no-temps estrany”, es pot llegir
en un dels rètols informatius de la
mostra.

Una nova realitat
La Trieste de Magris és la porta d’en-
trada ideal i temptadora a una ciutat
que ha acollit escriptors com James
Joyce, que té una cultura de cafès
ressenyable i que, encara ara, dispo-
sa d’una llibreria de vell –la Libre-
ria Antiquaria– on es pot respirar
l’esperit del seu antic propietari, el
poeta Umberto Saba. “La visió artís-
tica d’una ciutat com Trieste com la
que ha fet el comissari Giorgio
Pressburger ajuda a configurar una
nova realitat”, recorda Magris. I afe-
geix: “La ciutat és un dels protago-
nistes de la vida contemporània, i en
el cas de Trieste ha estat, alhora, ma-
re i filla dels escriptors”.e

Claudio Magris és un dels escriptors triestins més reconeguts de
l’actualitat. És objecte i subjecte de la nova exposició del CCCB. CCCB

L’escriptor Claudio Magris presenta
al CCCB una exposició sobre la seva ciutat

El museu del teatre arrenca
sense la Generalitat

La Diputació i l’Ajuntament de
Barcelona han signat un acord per
obrir el 2013 el Museu de les Arts
Escèniques a l’antiga Casa de la
Premsa. De moment, no tenen el
suport de la Generalitat.

Jordi Hereu van afirmar que es-
peren la col·laboració de la Gene-
ralitat, ja que caldrà reformar
l’edifici i fer el projecte museo-
gràfic. A més, esperen que consi-
deri aquest museu d’interès naci-
onal i hi aporti recursos en con-
seqüència.

“Per al 2011 no demanem res”,
es va excusar Hereu, conscient
que aquest any el departament de
Ferran Mascarell ha ajornat al-
tres projectes de museus i ha re-
tallat el pressupost de la majoria
d’equipaments. Hereu fins i tot
va esquivar les crítiques que po-
drien venir de la conselleria per
posar-los en un compromís: “No
penso demanar permís per tirar
endavant projectes. No renunci-
arem a fer projectes, de cap ma-
nera. Aquesta iniciativa no és
contra ningú sinó al servei de la
cultura”, va dir l’alcalde.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Al soterrani de l’Insti-
tut del Teatre s’hi amaga, en grans
caixes de fusta, bona part del patri-
moni de les arts escèniques catala-
nes de l’últim segle. A banda d’un
fons bibliogràfic i documental de
més de 125.000 volums –considerat
un dels més importants d’Europa,
sobretot del teatre català i del Segle
d’Or espanyol–, l’Institut conserva
un bast arxiu fotogràfic, indumen-
tària, escenografies, titelles, progra-
mes, cartells i fins i tot quadres rela-
cionats amb el teatre català: hi ha un
Manelic de Terra Baixa pintat per
Ramon Casas, el vestit de Doña Ro-
sita de Margarita Xirgu, castanyoles
de José de Udaeta, 400 titelles, es-
cenografies de Mestres Cabanes i,
fins i tot, un bust de pedra d’Isabel
II que a finals del XIX van arrencar
de la façana del Liceu, van arrosse-
gar per la Rambla i es va recuperar
directament del mar. Tot aquest
material tornarà a veure la llum en
un futur Museu de les Arts Escèni-
ques (MAE) que ja té ubicació: la
Casa de la Premsa. L’Ajuntament ha
arribat a un acord amb la Diputació
de Barcelona per cedir al museu du-
rant cinquanta anys aquest edifici
de Pere Domènech, datat de l’Expo
del 1929 i situat a Montjuïc, a prop
de la Ciutat del Teatre. Fins ara
l’utilitzava la Guàrdia Urbana.

L’alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, va advertir ahir que el projec-
te, de moment, “es posa a l’agenda”.
La intenció és inaugurar-lo de cara
al 2013, que serà l’Any del Teatre,
però, per ara, el MAE no té un pres-
supost assignat. Tant el president
de la Diputació, Antoni Fogué, com

La Casa de la Premsa és un edifici modernista de Pere Domènech, data de l’Exposició
Universal del 1929 i ara l’utilitza la Guàrdia Urbana. COLECTIVO ANGUILA

“No demanaré permís per fer projectes”, diu Hereu

La Libreria Antiquaria, un referent
literari a Trieste. LESSANDRO PADERNI

d01dEl
MAE conserva
vestits, foto-
grafies i fins i
tot el passaport
de Margarita
Xirgu. d02d

Titella de la
col·leció Anglès.
COLECTIVO ANGUILA
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