
DEL GUGGENHEIM AL MAREMÀGNUM 
 
Un edifici que hem criticat molt (jo també) és el del museu Guggenheim de 
Bilbao. 
 
Em temo que estem equivocats. 
 
En primer lloc, resulta que és un edifici que ha servit molt més del que se li va 
demanar. Tant és així que moltes ciutats intenten també aconseguir « l’efecte 
Guggenheim ». A més a més, impressiona i per acabar-ho d’adobar, podria ser 
que estigués ben construït. (No ho he constatat) 
 
No són aquests els atributs de la bona arquitectura? Però també hi influeixen 
altres consideracions culturals. Les funcions dels museus han canviat molt. Ara 
es fan grans exposicions retrospectives enciclopèdiques per reconèixer el que 
se suposa que ja es coneix. Se’n fa molta publicitat amb banderoles al carrer, hi 
va molta gent que fa molta cua i se les empassa amb una hora o menys. 
 
És la cultura del suplement dominical o de l’informe setmanal que parlen de tot 
però que no expliquen res. En aquest context, els museus són objecte de 
turisme cultural. Es visiten perquè se suposa que el contingut té interès. No es 
va al museu a veure res en particular. Es va simplement al museu, sigui del que 
sigui. Per tant, del que es tracta no és del contingut o de la col·lecció, sinó que 
hi hagi l’edifici del museu i que sigui molt atractiu i vistós, perquè l’èxit es 
mesurarà per la quantitat de visitants. L’encàrrec serà doncs d’un nou tipus de 
museu per un ús diferent. 
 
Al Maremàgnum de Barcelona li passa alguna cosa semblant. No crec que es 
pugui posar en dubte la seva utilitat social. Altra cosa és jutjar aquest tipus de 
lleure que consisteix en passejar i consumir. Però això no és més incumbència 
de l’arquitecte que dels altres. O és que posarem en dubte les presons, les 
casernes i les comissaries si no hi estem d’acord? L’aspecte urbà si que és 
més incumbència de l’arquitecte però depèn de l’economia i la política i es pot 
trobar en què no participa en la decisió. 
 
OBSERVACIONS 
 
Sobre les dificultats de la relació entre l’art i la política es poden llegir: 
 
− l’article de M. Maglia, 2002: ”El poder i l’equívoc” al programa de “Lady  

Macbeth de Msensk” del Gran Teatre del Liceu. 
− l’article atribuït a D. Saslavski i J. Stalin, 1936 : « El caos substitueix a la 

música » al diari « Pravda » del 28 de gener. 
 
També es poden veure les pel·lícules: “Olympia” i “”El triomf de la voluntat” de 
Leni Riefenstahl 

 


