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De visita ahir pel Macba, presumtament el buc insígnia de l’art contemporani universal i
local, vaig sentir dir a una guia que el museu obria una nova línia de treball dedicada a
la revisió de l’art local, és a dir català, a la segona planta, a les sales circular i la del
fons, la que està paret amb paret amb l’escala i les oficines, però sense vistes ravaleras.
Ínclits artistes catalans de vàlua, lasciate ogni victimismo, perquè ja arribat el vostre
alliberament, i es diu El Rincón Catalán del Macba! Amb cervesa inclosa!
Us seran dedicades, per justa justícia, no una, sinó dues sales inconnexes, esgarrades i
irregulars, no goso dir deformes per por a les demandes! Un espai que us partirà en dos,
però de bon rotllo! Allà és el vostre lloc, però no temeu, tenen si fa no fa els mateixos
metres quadrats que els espais dels senyors o enxufats!
No importa si sou alts o grenyuts, amb arrugues o bòtox, heteros o homo sapiens,
heretges o desnonats, amants o no dels animals...! Tots contents i alegrets!
Unes il·lustrades neurones autonomistes, perdó cosmopolites, i em temo que, més per
obligació que per devoció, han decidit construir un apartheid aborigen, per curar el
secular i insultant tracte als artistes locals i a l’audiència local que, per altra banda, paga
els seus sous amb els seus impostos locals, això sí, retinguts per les autoritats centrals!
Alguna cosa hem guanyat, un peixet més al cove!
Aquesta reserva del “cànon català”, com diuen ells, local, amb fantasia glocal, farà el
delit de curators, crítics i historiadors de l’art locals, d’amics i coneguts, de familiars o
enemics, també locals, amb vitrines, moltes vitrines funeràries!
Artistes catalans locals, rodeu el món però no oblideu de demanar dia i hora al Rincón
Catalán del Macba! És una promoció única, no us en penedireu! És el nostre Machu
Pichu, el nostre shuttle intergalàctic!
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