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ARTE ●Los galeristas suizos siguen a la espera de que las
administraciones desencallen sus dos proyectos en Menorca

Hauser & Wirth reabre el
Museo Chillida en Hernani

LOS SÁBADOS
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Mientras en Menorca tiene
encallados por parte de la
administración sus dos
proyectos de equipamientos artísticos, Hauser &
Wirth hará posible la reapertura del Museo Chillida-Leku, el espacio artístico al aire libre que acoge
más de 40 obras de gran
formato del escultor vasco
más universal.
La familia de Chillida
cerró al público el museo
en enero de 2011, por la
crisis económica y la falta
de ayudas oficiales. La participación de los potentes
galeristas suizos que disponen de sedes en Zúrich,
Nueva York, Londres, Somerset y Los Ángeles, hará
posible la reapertura del
parque escultórico ubicado
en Hernani (Guipúzcoa).
El proyecto cuenta además
con la complicidad de las
administraciones públicas.
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En contraste, Hauser &

&M.VTFP$IJMMJEB-FLVSF×OFNÁTEFDVBSFOUBPCSBTEFMFTDVMUPSWBTDP

Wirth todavía está a la espera de que el Ayuntamiento de Maó pueda
aprobar Plan Especial de la
Illa del Rei. Un informe
que la Conselleria insular
de Ordenación del Territorio tiene pendiente desde
hace meses es por ahora el
principal obstáculo para
desbloquear la situación.

Este plan es imprescindible para poner en marcha la iniciativa millonaria
de Hauser & Wirth para
convertir el edificio Lángara en un centro de arte.
Asimismo, Iwan y Manuela Wirth, propietarios
de la galería, adquirieron a
principios del año pasado
los terrenos de la antigua

batería militar de Son Olivaret y la finca rústica anexa de Son Morro para un
proyecto que quieren desarrollar en colaboración con
las instituciones de la Isla.
Cabe recordar que la familia Chillida no pudo llevar a cabo un proyecto en
Menorca por la ceguera de
las administraciones.
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FANTASIA I VOCABULARI
BEN MENORQUÍ
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e llegit amb força retard la
novel·la de Pau Faner
«Com s’assembla la vida
als somnis» (Gregal, desembre 2017). Normalment en fer-ne
una ressenya hom s’esplaia en la
temàtica, les formes literàries, o els
diversos sentiments que l’hi ha provocat la lectura.
Aquesta vegada aniré per uns altres viaranys que m’interessen particularment i penso que no sóc jo sol,
encara que convindria que fóssim
molts més en tenir aquesta betzèrria.
Paraules i frases menorquines que
es van trobant al llarg i ample de tota la novel·la, m’han obligat a agafar
el llapis i anar-les subratllant, per

gaudir-ne després i estojar-les per
quan facin falta.
Quina riquesa! Els menorquins i
els amants de la llengua catalana enriquida per l’aportació del vocabulari illenc hi trobareu aquests mots i
frases als llocs adequats; per tant, entendreu molt bé el seu significat, fins
hi tot si són un «invent» del mateix
autor, que tot podria ser, però que
l’oportunitat del moment també li
donaria patent d’autenticitat.

✒ EL LLIBRE ÉS PLE DE FANTASIA, sí, molta fantasia. També és un
dibuix de les vivències d’un noi de
postguerra que, si no fos par la seva
fantasia, hauria passat per la vida
sense pena ni glòria. Bé, potser amb
més pena que glòria. I és aquesta mirada fantàstica que li permet anar introduint aquests mots i frases tan de
ca nostra. En aquest cas molt ciutadellencs, però habitualment comuns
a tota l’Illa.
Les vivències, gens fàcils i pròpies

de l’època ja les anireu descobrint en
llegir el llibre. Són personals, i malgrat poder ser diferents d’altres casos, més de quatre s’hi sentiran identificats, i d’altres no tant. És la vida
de cadascun i entre totes tindríem
més sencer el trencaclosques d’un
moment més aviat gris i tèrbol, que
la màgia de la fantasia ens el fa més
proper. Per això recalco encara més
la importància de salvar-nos els mots
que hi ha escampats arreu del llibre.
Avui, que ja s’ensenya la llengua
que se’ns va prohibir als nascuts
d’aquella època, ens convé que no es
perdin els particularismes de cada
lloc, que són sens dubte la gran riquesa d’una llengua comuna, que
sense aquestes aportacions seria més
pobre i gràcies a elles es manté viva,
bella i útil en tot, i per tots els nostres territoris.
Benvinguda sigui aquesta aportació a la llengua, embolcallada en el
món fantàstic de la novel·la. En llegir-la us ho passareu molt bé.
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