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En l’edició especial de Nadal 
d’aquest setmanari (n. 1996) entre-
vistàvem Antoni Gelonch, president 
dels Cercles del Museu d’Història de 
Barcelona i del Museu Frederic Marès. 
En aquella ocasió, ens parlava de les 
mostres sobre la Reforma i la Contra-
reforma que es poden veure fins al 
14 de gener en aquests dos museus. 
Gelonch, però, té encara moltes més 
coses a dir sobre la necessitat imperio-
sa de difondre la cultura en la nostra 
societat, sobre el paper que han de 
tenir els museus o la necessària con-
fluència entre Església i món cultural. 
Per aquesta raó hi tornem a parlar.

Museus oberts

Ens trobem amb ell al Museu d’His-
tòria de Barcelona, concretament al 
Saló del Tinell, una de les estances 
més esplèndides, juntament amb la 
preciosa capella de Santa Àgata, de 
l’antic palau dels reis de la Corona 
d’Aragó. Antoni Gelonch ens rep ama-
blement, i encara que quan hi arribem 
tot just acaba de fer una visita llarga 
a un grup de la Facultat de Teologia, 
ens dedica tot el temps i l’atenció 
possibles. Abans d’entrar a l’exposició 
«Imatges per creure», li demanem 
que ens expliqui, com a president dels 
Cercles del Museu Marès i del Museu 
d’Història de Barcelona, el balanç dels 
darrers anys: «Al Museu Marès tenim 
un conjunt d’escultura molt valuós, 
el segon més important de tot l’Estat 
després del de Valladolid. I tanmateix 
el museu encara és massa descone-
gut. Per aquest motiu els darrers anys 
l’hem obert més a la ciutadania: hem 
establert un diàleg amb la Fundació 
“la Caixa”, hem fet una aposta pels 
itineraris posant més en valor algunes 
peces i hem editat fa poc el catàleg de 
mobles. Ara tenim un programa per a 
associacions de gent gran i un altre per 
a persones amb Alzheimer. Així ma-
teix, organitzem un cicle de concerts, 

Antoni Gelonch és comissari de l’exposició «Imatges per creure»

«L’Església catòlica ha de participar més
que tenen lloc el primer diumenge de 
cada mes a diferents sales del museu. 
Una novetat és que d’aquí a poc temps 
el Marès disposarà de servei pedagògic 
per a les escoles. Enguany, a més, per 
primera vegada, tenim la sort d’haver 
arribat a un acord amb l’Associació de 
Pessebristes de Barcelona, que han fet 
un magnífic pessebre al pati.»

El president del cercle del Marès 
també constata que pel que fa a la 
dotació de personal, la institució ha 
millorat els darrers anys, cosa que 
destaca com una gran sort en aquest 
període. I encara que a nivell pres-
supostari no s’ha crescut «perquè en 
temps de crisi la cultura sempre rep, 
malauradament», el balanç general 
que en fa és força positiu. Però Anto-
ni Gelonch encara té altres projectes 
per obrir més tots dos museus al 
públic general: «Volem vincular més 
el Museu d’Història de Barcelona i el 
Museu Marès, que són veïns, a través 
de recorreguts conjunts. Per exemple, 
estem estudiant de traslladar el fons 
d’escultura grega i romana del Marès 
al subsòl i connectar-lo amb el Museu 
d’Història, on hi ha part de la ciutat 
romana per tal de fer un itinerari grec 
i romà conjunt. Amb aquest canvi, la 
primera baixa del Marès començaria 
pel romànic, amb peces tan importants 
com ara un relleu en marbre de la pes-
ca miraculosa, procedent del monestir 
de Sant Pere de Roda.»

Per a Gelonch s’està fent molt per 
obrir els museus a la ciutat. Ens recorda 
que ara els itineraris que ofereix el 
Marès són breus, de set, deu o dotze 
peces, no més. Té clar que s’ha d’aban-
donar la idea que visitar un museu 
vol dir veure-ho tot, «perquè al final 
el visitant s’empatxa i ja no sap què 
ha vist». És partidari de fer itineraris 
perquè cadascú es faci el recorregut a 
mida, amb programes per a col·lectius 
concrets com ara gent gran o escoles. 
Finalment Gelonch recorda que el preu 
no pot ser cap inconvenient perquè 
l’entrada és econòmica, hi ha molts 
descomptes, i és gratuït per les festes 
de la Mercè, de Santa Eulàlia, el pri-

mer diumenge de cada mes i tots els 
diumenges a la tarda.

Una societat culta

Tanmateix, el nostre entrevistat 
constata que a la majoria de per-
sones els costa creuar la porta d’un 
museu. Com s’hauria de fer, llavors, 
per incentivar l’interès per la cultura? 
És possible desvetllar en la població 
l’amor per les diferents expressions 
culturals? Mentre ens fem aquestes 
preguntes entrem al Saló del Tinell, 
on s’exposa la mostra «Imatges per 
creure. Catòlics i protestants a Europa 
i Barcelona, segles XVI-XVIII». Sota els 
amplíssims arcs gòtics es desplega part 
de la col·lecció de gravats del mateix 
Antoni Gelonch, que serveixen de fil 
conductor per il·lustrar l’escissió entre 
catòlics i reformats i els enfrontaments 
entre uns i altres. La mirada se’ns en 
va cap a un retrat d’Erasme de Rot-
terdam, que apareix circumspecte, 
concentrat; aquesta serenor fa palès 
l’immens bagatge cultural d’aquest 
gran humanista catòlic, delerós de 
reformar l’Església del seu moment, 
però que no va acceptar mai el tren-
cament proposat per Luter.

Aquí comencen a aparèixer algunes 
respostes a les preguntes que ens hem 

fet abans. Potser no és realista voler 
que a tothom li sigui íntimament fa-
miliar la figura d’Erasme, però encara 
es poden fer moltes coses per elevar 
una mica el nivell cultural del país. 
Per a Antoni Gelonch, «el primer que 
hauríem de procurar és que la gent 
s’aixequi del sofà. Aquest pas previ 
té les seves dificultats, perquè tenim 
l’entreteniment de franc dins de casa. 
Superar aquest estadi és possible, i un 
bon exemple és França. El nostre veí 
del nord, des de fa molts anys —jo diria 
que des que André Malraux va ser mi-
nistre de cultura del general De Gaulle, 
si no abans— ha tingut un pressupost 
de cultura molt important. La cultura 
i el patrimoni són molt valorats com 
a part integrant de la marca França 
i tenen molt de personal dedicat als 
museus. No només això, els mitjans de 
comunicació destinen temps i espai a 
la cultura, mentre que al nostre país 
la cultura és allò que queda després 
dels esports i abans de tancar. Fa uns 
anys a França un dels programes més 
vistos de la televisió pública era un 
espai sobre llibres. Aquí, en canvi, els 
programes de llibres sempre duren 
poc, les notícies culturals són escasses 
i de vegades, amb bona intenció, es 
fan programes culturals que cauen 
en tòpics». 



 «S’ha d’abandonar 
la idea que visitar 
un museu vol dir 
veure-ho tot»

«El teixit social que 
esmorteïa els 
cops ara s’afebleix 
i quedarem els 
individus enfront 
dels poders»

Cultura
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Josep Omella, 
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Celebra amb nosaltres el 
número 2.000

Mentre el nostre amfitrió ens fa 
partícips de la seva visió del que ha de 
ser la cultura d’un país ens passegem 
per davant de gravats d’una bellesa 
sublim: un Jesús crucificat, envoltat de 
Moisès, David, sant Joan Baptista i sant 
Pau; alguns rembrandts, d’atmosfera 
ombrívola i suggeridora, especialment 
un en què es veu Abraham acaronant 
el seu fill unigènit, Isaac; també diver-
sos durers, com ara una majestuosa 
«Oració a l’hort», i diversos passatges 
bíblics que protestants i catòlics ana-
ven encomanant i que reflecteixen les 
perspectives teològiques divergents 
de les dues confessions cristianes. La 
bellesa delicada de totes aquestes 
obres ens corprèn. Ens demanem si és 
possible ensenyar a captar la bellesa 
com una realitat objectiva, més enllà 
del gust personal. Entenem que Ge-
lonch així ho creu, i de nou ens parla 
de França: «Al país veí es fomenta molt 
més entre els escolars el gust per la 
cultura; els nens francesos en general 
saben parlar, mentre que els nostres en 
general no en saben. A França l’oratò-
ria és un valor, els alumnes en reben 
classes i aprenen molt seriosament la 
llengua. Els nens francesos a l’escola 
s’amaren de cultura.»

La crítica d’Antoni Gelonch va igual-
ment dirigida al mateix món cultural, 

perquè hi veu un cert tancament que 
no només l’aïlla del públic sinó del 
mateix mercat de l’art. Gelonch és del 

Església i cultura

Arribem al final de l’exposició i la 
temàtica dels gravats ha canviat radi-
calment. Ens atansem a un obra que de 
lluny ens semblava una marededéu en-
voltada d’àngels i sants... però així que 
la tenim al davant és tota una altra cosa. 
La protagonista és una dona que irradia 
llum a tota la ciutadania que l’envolta, 
i que per tot vestit du un vel translúcid 
que mig li cobreix la nuesa. La claror 
que desprèn ho il·lumina tot i ha fet 
desaparèixer les ombres de Rembrandt 
i les escenes doloroses del calvari: vet 
aquí la deessa raó, que ha vingut a salvar 
el món de la ignorància i la superstició. 
Al costat d’aquesta teofania il·lustrada 
uns altres gravats, més foscos, ens criden 
l’atenció; són dos goyas, que caricaturit-
zen cruelment capellans i frares.

Antoni Gelonch ens comenta que 
des que es va inaugurar l’exposició, el 
mes de juny passat, l’han passat a veure 
representants del Consell evangèlic de 
Catalunya, diversos pastors i fins i tot 
alguns bisbes luterans. «Els protestants 
s’hi han interessat molt, però, malaura-
dament, del món catòlic, fins ara només 
ha vingut aquest grup d’alumnes de la 
Facultat de Teologia als quals he fet la 
visita abans. De manera oficial ningú 
més... És una exposició de temàtica 
completament religiosa que explica un 
episodi clau de la història de l’Església 
catòlica, i costa d’entendre aquest des-
interès i aquest silenci. Com que no es 
tracta d’una actitud puntual, això plan-
teja interrogants molt seriosos sobre la 
curiositat intel·lectual dels catòlics en 
aquest país. L’Església catòlica ha de 
participar en el debat intel·lectual, ha 
d’estimar la història i l’art, no pot estar 
tan allunyada del món de la cultura. 
Entenc que els capellans són pocs i que 
tenen encomanades moltes tasques... 
però detecto un replegament que por-
ta a abandonar el camp de la cultura, 
a no tenir ni la curiositat de saber què 
hi ha, i, a més, em sembla que ja seria 
hora que es fes més confiança al laïcat.»

Aquesta reflexió de Gelonch ens fa 
pensar en els monjos medievals, que 
llegien, copiaven i traduïen les obres 
de Plató o de Virgili. El món clàssic 
grec i romà es va transmetre gràcies a 
l’amor de l’Església medieval per aque-
lles obres paganes que manifestaven 
un profund desig de bellesa i veritat. 
L’Església d’avui, continua mantenint 
aquesta admiració? Antoni Gelonch 
ens proporciona una reflexió final: 
«Em fa por una societat com aques-
ta en què tots els cossos intermitjos 
estan desapareixent; l’Església era un 
esmorteïdor social important, algú que 
llimava excessos, confrontacions, que 
alleujava la pobresa... i amb els efec-
tius i la presència d’avui tot això està 
en joc. Als sindicats, els partits polítics 
i les associacions els passa si fa no fa 
el mateix. Tot aquest teixit social que 
esmorteïa els cops ara s’afebleix i això 
vol dir que quedarem els individus sols 
i aïllats enfront dels poders. Sembla 
que tornem una mica a una societat 
d’ancien régime, i això em preocupa.»

activament en el debat intel·lectual»

parer que, perquè tot pugui tirar en-
davant, el món de l’art i el mercat de 
l’art han d’estar ben relacionats. Així 
mateix creu que encara s’ha de cor-
regir un altre defecte: «Els diferents 
agents del món de l’art —artistes, ga-
leristes, crítics d’art, col·leccionistes— 
són sitges aïllades, sense gaire relació 
entre ells. Ens fa falta més interès 
mutu, que uns i altres es coneguin, 
i cal fomentar sobretot el col·lecci-
onisme i reconèixer la tasca cultural 
que fa. En el món de la cultura tenim 
grans noms com ara Josep Maria Flo-
tats, Jordi Savall, els germans Lluís i 
Gerard Claret, Jaume Plensa, Miquel 
Barceló... però em fa l’efecte que no 
ens ho acabem de creure. Resumint 
molt, podríem dir que per tal que una 
societat tingui una cultura forta són 
necessaris cinc principis: pressupost, 
personal, mitjans de comunicació, 
formació a l’escola i llarga tradició. 
D’aquests cinc, nosaltres, ni a Catalu-
nya ni a Espanya, no en tenim cap.»




