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GABINET DE CURIOSITATS ARTUR RAMON

legeixo els Darrers escrits, de Joaquim
Folch i Torres, a Destino i m’adono que
som allà on érem. Es queixa en plena

postguerra de la inaccessibilitat del Museu
Nacional d’Art de Catalunya i proposa uns
serveis públics eficaços que permetin que la
gent hi arribi. Pujo al museu amb transport
públic i és una excursió. Visito les noves sales
d’art modern del museu amb un discurs mu-
seogràfic nou i estimulant, temàtic, més que
cronològic, i constato que tot i les jornades

L
El nou Museu Nacional d’Art de Catalunya

de portes obertes hi ha menys gent de la que
hi hauria d’haver. Molts són estrangers, prin-
cipalment francesos. Els nadius no hi van: els
fa mandra. El MNAC es mereix tenir un mi-
lió de visitants anuals, però en té uns 600.000,
una xifra massa discreta.

Recorro les sales plenes d’obra nova que
demanen més d’una visita. Reconec artistes
familiars: Smith, Raurich, Pidelaserra, Tor-
né-Esquius, Daura, Junyer, Nogués, Graner,
Muter, Calsina i Cristòfol, al costat dels grans

de sempre: Casas i Rusiñol, Nonell i Anglada,
Mir i, sobretot, Fortuny. Passo per les sales
modernistes i entro en un museu dins d’un
museu, els interiors dels edificis que celebren
els nostres turistes. Gaudí i Jujol, sí, però
també Gaspar Homar i Busquets. I el Dau al
Set com a colofó. Cal reconèixer l’esforç del
nou equip del museu dirigit per Pepe Serra i
coordinat per Juanjo Lahuerta. I no hi ha mi-
llor reconeixement que anar sovint al que
hauria de ser el nostre museu de capçalera. ❋

e les sis germanes Mitford, nascudes
a començament del segle XX en una
família aristocràtica d’Anglaterra,

les més conegudes són Diana i Unity, feixista
i nazi, respectivament; Jessica, comunista, i
Nancy, novel·lista, de qui Libros del Asteroi-
de ha publicat L’aventura de
l’amor.

Aquesta novel·la parcialment
autobiogràfica ens permet entre-
veure els detalls de la vida en el si
d’aquesta família. La mare era
una figura decorativa que servia
per apaivagar els rampells del pa-
re, el qual detestava les dones in-
tel·ligents i es vantava d’haver lle-
git un sol llibre a la seva vida: Ullal
blanc, de Jack London. Aquest
home violent i ple de prejudicis
provocava odi i por a les seves fi-
lles, però no per això deixava de
ser el seu referent en l’àmbit de la
virilitat anglesa.

La protagonista de la novel·la,
Linda, es casa amb un conserva-
dor avorrit, després s’aparella
amb un comunista i finalment
cau en braços d’un amant profes-
sional. Del llibre es desprèn que,
com que les germanes Mitford
només aprenien equitació, piano
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Com no educar els fills
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i llengua francesa, no disposaven de cap ca-
nal on dirigir la seva energia, que s’esgotava
en aventures sentimentals i en experiments
messiànics per salvar el món: Diana es va ca-
sar amb Oswald Mosley, fundador de la Bri-
tish Union of Fascists; Unity seguia Hitler a

tot arreu; Jessica va pertànyer al partit Co-
munista dels Estats Units fins al 1958. De fet,
l’única que se’n va sortir va ser l’escriptora,
Nancy.

L’aventura de l’amor no és un gran llibre,
però permet fer-se una idea del paisatge

mental d’aquella família. “El dia
rere dia d’existència ordinària els
produïa una tortura d’avorri-
ment insuportable perquè no te-
nien cap forma de disciplina
mental.” Resulta particularment
útil si el llegim com un manual
sobre com no educar els fills. In-
capaces de fer res més que profe-
rir frases enginyoses, les Mitford
estaven condemnades a la infeli-
citat. “El pitjor de ser comunista
és que les festes a les quals pots
anar són... en fi... d’allò més gra-
cioses i entranyables però no gai-
re alegres, i sempre són en llocs te-
nebrosos.” Aquesta observació
faria gràcia si no fos la constatació
del fracàs d’una manera d’enten-
dre l’educació d’una família i de
retruc d’una civilització. “La veri-
tat és que ser conservador és molt
més descansat”, confessa el ma-
teix personatge unes quantes pà-
gines després. ❋

Nancy Mitford
es va dedicar a ser
escriptora, a
diferència de les seves
germanes, a la imatge
de dalt (ella és la
segona per l’esquerra)
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