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Els últims dies, es donava
per fet que el Macba aca-
baria convocant un con-
curs internacional. No era,
però, l’opció que defensa-
va la Fundació Macba: el
seu responsable, Leopoldo
Rodés, proclamava que la
millor manera de garantir
la continuïtat del model
Macba era nomenant di-
rector Bartomeu Marí, mà
dreta de Borja-Villel. En
canvi, l’Ajuntament pres-
sionava per convocar el
concurs. No ja només per
ser coherents amb els con-
cursos precedents del Mu-
seu Nacional d’Art de Ca-
talunya, el Museu Picasso
o el Museu d’Història de la
Ciutat. També perquè ho
demanaven veus sòlides
del sector (l’Associació
d’Artistes Visuals de Ca-
talunya, l’Associació Ca-
talana de Crítics d’Art i
l’Associació de Galeries
Independents de Catalu-
nya). La Generalitat, el
tercer membre del consor-
ci del Macba, no tenia un
posicionament tan rotund.

Ahir, després d’aprovar
la convocatòria del con-
curs, la comissió delegada
va tenir una breu trobada
amb la premsa. Borja-Vi-
llel, que ja és més a Madrid
que a Barcelona, també hi
era. El delegat de Cultura
de l’Ajuntament, Jordi
Martí, va ser l’encarregat
d’explicar les bases del
concurs. I, sobretot, de
justificar perquè es convo-
ca: «És necessari.» Quan
va acabar l’exposició, Ro-

dés va declinar fer cap co-
mentari complementari.
Un silenci revelador de les
desavinences. El secretari
general del Departament
de Cultura de la Generali-
tat, Lluís Noguera, sí que
va parlar, i va donar un
ferm suport al concurs.

Martí va emfasitzar que,

a la comissió delegada, hi
ha unanimitat en una idea:
«Volem ser més Macba
que mai.» D’aquesta ma-
nera va deixar molt clar
que s’opta per la continu-
ïtat del model Macba. «És
obvi que un canvi de direc-
tor implicarà modifica-
cions, però les línies fortes

del model estan garanti-
des», va dir.

Pel que fa al calendari,
el termini per enviar can-
didatures finalitza el 14 de
març. A partir de llavors,
les sol·licituds seran ana-
litzades per una comissió
d’experts integrada pels
quatre membres del comi-

tè assessor del Macba
(Lynne Cook, Maria de
Corral, Chris Dercon i Vi-
cent Todolí), tres prohoms
del món local (el galerista
Carlos Duran, el cineasta
Pere Portabella i el profes-
sor de filosofia Xavier An-
tich) i tres representants
institucionals (Vicenç Al-
taió, en representació de la
Generalitat; Ainhoa Gran-
des, de la Fundació Mac-
ba, i Marta Clari, de
l’Ajuntament). La propos-
ta de director que faci
aquest comitè haurà de ser
acceptada per la comissió
delegada. Si les previsions
no fallen, el nou director
començarà a treballar a
principi d’abril. Segons
Martí, no cal patir per
aquest llarg temps de buit
de poder de direcció (que,
de totes maneres, ocupa-
ran, fins que no es resolgui
el concurs, la gerent, Lau-
ra Muñoz; el responsable
d’activitats, Jorge Ribalta,
i Ainhoa Grandes).

De les bases es desprèn
que es busca un director
«amb experiència» en la
direcció de centres d’art
contemporani. Es valorarà
«el coneixement i la vin-
culació amb el medi cultu-
ral i artístic català». El nou
director signarà un contra-
cte de cinc anys, amb pos-
sibilitat de renovació, i co-
brarà 120.000 euros bruts
anuals. El concurs garan-
teix la confidencialitat
dels candidats. En el cas
del Reina Sofía, això no es
va respectar.

Es descarta així l’aposta que va fer Manuel Borja-Villel pel seu home de confiança, Bartomeu Marí

El Macba decideix finalment convocar
un concurs per escollir el nou director
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� Manuel Borja-Villel no va fer cap
valoració sobre si el millor per al mu-
seu és convocar un concurs. Va aprofi-
tar la roda de premsa per fer balanç:
«Poques vegades a la vida un pot fer el
que vol.» Després, hi va posar humor:
«La meva mare, aragonesa, mai ha vin-
gut al Macba. Tampoc va entrar a la
Fundació Tàpies quan jo hi treballava.
No crec que sàpiga quina feina fa el seu
fill. De petit, deia que jo seria o frare o

� Finalment, i com era previsible, la comissió
delegada, un dels òrgans de govern del Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), va
aprovar ahir al matí convocar un concurs inter-

Borja-Villel en una imatge d’arxiu. / EFE / ANDREU DALMAU

nacional per escollir el nou director que ha de
rellevar Manuel Borja-Villel. Des que Borja-
Villel va anunciar que marxava al Reina Sofía
de Madrid, ja fa més d’un mes, la comissió de-
legada ha estat analitzant quina seria la millor

artista. De frare, res de res, però d’artis-
ta... no ho sé, en tot cas, sempre he fun-
cionat per intuïcions. No sé si marxar
del Macba és bo per a mi, però sí que sé
que ho és per al museu. Ara ve l’etapa
de creixement, veureu el Macba que jo
he somiat sempre.» És molt probable
que Bartomeu Marí presenti candida-
tura en el concurs. A l’espera de veure
les altres sol·licituds, ahir tothom reco-
neixia amb veu baixa que, ara per ara,
la millor opció continua sent Marí.

opció per trobar un substitut. No tots els mem-
bres de la comissió compartien opinió. Borja-
Villel optava per ascendir el seu home de con-
fiança, Bartomeu Marí, el responsable del pro-
grama d’exposicions del Macba.

Borja-Villel: «Un Macba de somni»
M.P.

� L’espectacle 2666, a
partir de la novel·la de Ro-
berto Bolaño que va lide-
rar el director Àlex Rigola
va ser el millor espectacle
de la temporada passada,
segons els refundats Pre-
mis de la Crítica de Barce-
lona. La peça també va re-
bre ahir, en la gala celebra-
da al Teatre Romea, el pre-
mi a la dramatúrgia (Pablo
Ley i Àlex Rigola). Calix-

to Bieito va rebre el premi
a la direcció per una altra
adaptació (Plataforma)
del novel·lista Michel Ho-
uellebecq.

El duo de la africana,
espectacle signat per Xa-
vier Albertí i Lluïsa Cuni-
llé, consta com a millor
musical del 2006/07. Pel
que fa al text, Rafael Spre-
gelburd guanya el premi
per Lúcid, i la producció
de l’Stary Teatr de Cracò-

via, Ritter, dene, voss, de
Krystian Lupa, el premi al
millor espectacle interna-
cional. El jurat també ha
premiat La baraque (para-
teatral) dels germans For-
man i Volière Dromesko.
L’autor Jordi Casanovas
consta com a premi revela-
ció per La trilogia dels vi-
deojocs i Albert Mestres
rep el premi especial per
Temps real.

El jurat ha donat premis

a la interpretació femenina
a Anna Lizaran (Un matri-
moni de Boston), Victòria
Pagés (Arcadia) i Cristina
Cervià (Lúcid). Pel que fa
a la interpretació masculi-
na, a Joan Anguera (Pri-
mera història d’Esther i
Somriure d’elefant), Ru-
ben Ametllé (Metamorfo-
sis) i Lluís Marco (Solda-
dos de Salamina).

També hi ha premis a la
traducció: Màrius Serra

(Arcàdia); a l’escenogra-
fia, Max Glaenzel i Estel
Cristià (2666); a la il·lumi-
nació, Pere Capell, Àlex
Ollé i Javier Daulte (Meta-
morfosis); i vestuari, Nina
Pawlowsky (El ventall de
Lady Windermere). La vo-
luntat dels organitzadors
és que el Premis de la Crí-
tica es convoquin cada any
i, que al jurat hi entrin crí-
tics de mitjans audiovi-
suals.

Els Premis de la Crítica guardonen l’obra «2666»
de Rigola i la direcció de Bieito a «Plataforma»
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«La soledad» de
Rosales guanya
el Sant Jordi a la
millor pel·lícula
� Barcelona. El film La
Soledad, dirigida per
Jaime Rosales, va gua-
nyar ahir el premi a la
millor pel·lícula en la
52 edició dels premis
Sant Jordi de RNE-Rà-
dio 4. Per la seva banda,
Maribel Verdú va rebre
el guardó a la millor ac-
triu per la seva interpre-
tació a Siete mesas de
billar francés i La zona.
Álex Brendemühl es va
endur el premi al millor
actor pel seu treball a El
silenci abans de Bach i
Yo. L’òpera prima
d’aquest any ha estat
lliurada a Félix Viscar-
ret per Bajo las estre-
llas. L’obra Promesas
del este, de David Cro-
nenger, es va endur el
premi al millor film es-
tranger i Viggo Mor-
tensen, el seu protago-
nista, va ser reconegut
amb el guardó a l’actor
internacional més des-
tacat. / EL PUNT

El sindicat
d’actors de
Hollywood
premia Bardem
� Barcelona. El sindicat
d’actors d’Estats Units
va atorgar ahir el premi
al millor actor secunda-
ri a Javier Bardem, pel
seu paper d’assassí a
No es país para viejos.
Aquest nou guardó, que
reforça la seva candida-
tura per a l’Oscar, el va
rebre durant una ceri-
mònia que va tenir lloc
a Los Angeles, enmig
de l’encara no resolt
conflicte dels guionis-
tes nord-americans.
Bardem, que fa poc va
rebre un Globus d’Or
per la seva interpretació
a la producció dels ger-
mans Joel i Ethan Coen,
comença a aplanar-se el
camí cap a Hollywood,
on ha estat nominat en
la categoria d’actor de
repartiment dels Oscar,
que en principi està pre-
vist que se celebrin el
24 de febrer vinent.
/ EL PUNT

fe d’errades

� En l’article sobre el
llibre El cuadro perdi-
do de Picasso, publicat
diumenge 27, on apa-
reix per un error de pro-
ducció «televisors», en
realitat hauria de posar
«teles».


