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Aviat farà un any que el
MNAC va començar a
navegar i ara toca cele-
brar que, finalment,

amb el suport d’un nombrós pú-
blic, ho fa a tot vent. A ningú no
li han passat per alt les dificul-
tats que la institució, amb esforç
titànic, ha hagut de superar, tot
fent, amb els pocs mitjans al seu
abast, molt més del que podia.
Tanmateix, el museu no ha arri-
bat a desprendre’s d’una certa
impressió de vol ras en la mane-
ra de fer que no ha ajudat a con-
solidar-ne el prestigi ni a aplegar
adhesions i que seria bo corregir.
Parlo d’un aire que no afecta ni
qüestiona, per descomptat, la
qualitat de les exposicions o la
professionalitat de qui les pro-
grama.

Es tracta d’una altra cosa,
d’una qüestió d’esperit. Posaré
uns exemples: quan es va inau-
gurar el museu, ¿a algú se li va
acudir convidar els responsables
dels grans museus del món? ¿O
als grans especialistes del ram
per donar-los a conèixer el valor
del nou museu i fer-los-en partí-
cips? ¿Se’n va fer publicitat in-
ternacional com, de forma prou
efectiva, saben fer a la resta
d’Europa en casos semblants?
Sospito que es va tenir més cura
de programar una festa popular
que no pas de mirar més enllà
dels nostres límits geogràfics.

D’aquella inauguració n’he re-
tingut una impressió negativa:
veure com es va desatendre l’ar-
quitecta Gae Aulenti. Després de
vint anys de dedicar-se a la rea-

lització del projecte, a l’acte ofi-
cial d’inauguració ningú no la va
tenir en compte. No sols va ser
exclosa pels polítics de la comiti-
va de les autoritats, sinó que a
més a l’hora del banquet va ésser
col·locada a l’última taula. A
París, a la inauguració del Musée
d’Orsay –que també és obra
d’Aulenti–, Mitterrand la tingué
tothora al seu costat!

Un altre fet revelador: si bé és
cert que el museu gaudeix d’una
col·lecció magnífica, a ningú no
escapa que hi ha també grans fo-
rats. Després de molts anys de
desatenció, sembla que per fi es
disposa d’una política de com-
pres. De moment, s’han adquirit
dos Tàpies, que han estat col·lo-
cats a les parets del restaurant
principal. Ja sé que tard o d’hora
aquestes dues peces aniran a
parar a l’espai expositiu. Ara bé,
¿és una bona política d’adquisi-
cions haver-les triat en funció
del forat que han de decorar i no
pas del discurs museístic?

I, per acabar, un últim tema.
¿El museu es pot permetre el
luxe de no ésser curós amb els
particulars que volen fer donaci-
ons? Avui dia tots els grans mu-
seus han entès la importància de
la fotografia i el MNAC, per des-
comptat, també. Encara que en
l’actualitat no disposa d’un gran
fons fotogràfic, en previsió d’ar-
ribar-lo a tenir, la institució s’ha
dotat d’unes sofisticades infraes-
tructures que en garantiran l’em-
magatzament i la conservació.

Doncs bé, fa poc, animat pel
director del museu, vaig mirar

de convèncer un dels grans fotò-
grafs del país a fer una donació.
L’operació va quallar amb l’ofe-
riment de prop d’un centenar de
retrats de personalitats locals i
internacionals, resultat d’encàr-
recs realitzats a petició de les mi-
llors publicacions gràfiques del
món i que podrien servir de base
per començar a bastir una im-
portant galeria de retrats. Per
formalitzar l’operació el meu
amic va demanar dues coses en
compensació. La primera, que el
museu li proporcionés una còpia
digital de cada un dels retrats
perquè el seu arxiu no quedés

despullat. La segona, que quan el
museu ho cregués convenient,
s’hi exposessin, ni que fos un sol
cop, totes les fotografies juntes.
Que no mostren tots els museus
internacionals les donacions i
noves adquisicions al públic? Les
raons adduïdes pel meu amic
eren més de caràcter cívic que
no pas vanitós. Creia que seria
una manera d’estimular futurs
donadors. Jo vaig ser present als
acords i puc dir que els termes
foren acceptats. Després d’uns

mesos de silenci, la resposta que
el meu amic ha obtingut és que
les donacions es fan sense con-
trapartides i que, per tant, l’únic
que el museu accepta és acollir
les obres en dipòsit. ¿Això vol dir
que el museu preferirà pagar-les
si mai decideix tenir-les perma-
nentment en el seu fons? Cal no
oblidar que, a diferència del que
s’esdevé amb la pintura, el valor
documental de la qual no la salva
de res, en fotografia aquest valor
la fa més preuada a mesura que
passen els anys.

Cal tenir una certa flexibilitat
a l’hora de tractar amb els entre-
bancs burocràtics i aconseguir
amb imaginació que bones opor-
tunitats no es perdin. Recordo
haver llegit que quan Picasso va
ser convidat a mostrar les seves
darreres obres al Palau dels
Papes d’Avinyó, la contemplació
del conjunt li va produir tanta sa-
tisfacció que proposà donar-les
totes a la ciutat a canvi que hi
restessin per sempre. El comis-
sari de torn –qui recorda avui el
seu nom?– va dir-li que gràcies
però que no, ja que l’espai es
devia a la programació establer-
ta. També Paul Klee rebé una
resposta negativa de l’Ajunta-
ment de Basilea quan va oferir a
la ciutat tota la seva producció...
Dissortadament, aquestes coses
segueixen essent habituals.

Que ningú es pensi que estic
defensant cap amic. Tant l’obra
d’Aulenti, com la de Tàpies i la de
Bernad es defensen soles. Úni-
cament estic reclamant un
MNAC encara més ambiciós.
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L’evolució del MNAC passa per matenir la col·laboració amb els artistes. XAVIER BERTRAL
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Joan Triadú és prou cone-
gut dels lectors d’aquest
suplement. Hi ha publi-
cat amb una remarcable

continuïtat ressenyes i comen-
taris dedicats a novetats de
signe divers. Costa oblidar
aquelles dues sèries d’articles
que van preparar dos dels seus
llibres més necessaris per als
qui anys enrere intentàvem
aprendre a orientar-nos, ales-
hores escassos d’eines, en la
fèrtil cartografia de la literatura
catalana contemporània, La
novel·la i La poesia catalana de
postguerra, apareguts en
volum el 1982 i el 1985, ja fa
més de vint anys. Una part
d’aquests textos escrits apa-
rentment a remolc de l’actuali-
tat editorial i publicats la majo-
ria a l’AVUI i a Serra d’Or, va
ser aplegada el 1999 dins La
ciutat dels llibres, en un volum
que s’afegia a una bibliografia
marcada pels reculls d’articles i
les antologies, dos gèneres que
solen donar poca fama a l’autor,
tot i ser d’una utilitat indiscuti-
ble per a la construcció d’una
imatge sòlida d’allò que és una
literatura, una cultura, un país.
Ara tinc a les mans Llegir com
viure, el segon volum de la
col·lecció Perspectives, editat
per Fontanella el 1963, “un re-
cull de treballs crítics –en
forma d’assaig, d’article, de re-
censió o de nota– escrits la ma-
joria en aquests darrers anys.
Llur publicació solta ha estat re-
lativa, de vegades atzarosa i tot.
Per això, sobretot alguns d’ells,
trobaran ara la seva sortida ve-
ritable i seran inclosos en un
conjunt que, en la dispersió de
cada circumstància, no era visi-
ble ni per a mi mateix”. En re-
llegir aquesta trentena de tex-
tos, en comprovar com certa-
ment el conjunt adquireix tota
una nova dimensió, en no poder
evitar d’imaginar l’envergadura
que tindria ara, sobre la taula,
l’aplec del més de mig segle
d’exercici de lectura crítica que
ha descabdellat, modest i cons-
tant, Joan Triadú, se m’acut so-
miar a veure’n aviat l’obra com-
pleta. Si algú gosava escometre
l’empresa només hi guanyaríem
memòria, dignitat i il·lusió per
la lectura. Us sembla poc?

Llegir com viure
Joan Triadú
Fontanella. Barcelona, 1963
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