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Mascarell: “El Liceu té un
problema de governança”

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va reconèixer ahir que
el Liceu ha de canviar “la mecànica
de govern”. La reorientació de la
gestió del teatre ha de ser efectiva
a partir de l’1 de setembre.

informació recollida per la conse-
lleria, entre els anys 2007 i 2012
els ingressos totals del teatre han
caigut un 10,2%. Aquest daltabaix
inclou una reducció dels ingressos
propis d’un 5,2% (un 21% del qual
correspon a la pèrdua de diners
provinents de mecenatge i patro-
cini). L’aportació pública també
ha caigut un 15,1%.

Mascarell no va amagar la influ-
ència de la crisi econòmica, però va

recordar que “pot ser que s’hagin
gestionat malament aquests indica-
dors de canvi”. Tot i així, es va mos-
trar optimista pel que fa al futur del
Liceu, malgrat la incertesa sobre
quina magnitud tindran les retalla-
des del ministeri de Cultura.

La diputada del grup socialista
Consol Prados va dubtar de l’opti-
misme de Mascarell i va advertir:
“La situació del Liceu ens avisa
que tot té un límit”, i “la incertesa

continua”. Dolors Camats, d’Inici-
ativa per Catalunya, va recriminar
al conseller que la comissió no ha-
gués pogut escoltar les versions
del comitè d’empresa i del director
general del Liceu. Pere Bosch,
d’ERC, va manifestar la seva preo-
cupació per la manera com s’ha
gestionat el cas de l’ERO temporal
i va considerar que “hi ha hagut
una manca de lideratge” del conse-
ller Mascarell.

Un milió de visitants al MNAC
El conseller també va analitzar la
situació d’altres grans equipa-
ments, víctimes, segons Mascarell,
de l’esgotament d’un model cultu-
ral voluntarista fet per agregació
i amb estructures molt complexes
que han donat lloc a un “Fran-
kenstein simpàtic”. Camats va re-
cordar que la situació actual és
conseqüència del “sistema de con-
trapoders” establert en els últims
30 anys per CiU i el PSC. Per can-
viar el sistema, la conselleria vol
“fixar millor les missions de cada
centre perquè siguin més eficients
i enforteixin el seu rol de lideratge
nacional”. Mascarell considera fo-
namental que els equipaments
“entenguin que han de tenir con-
tractes programa públics i trans-
parents”. “Hem de saber a què ju-
guen els centres”, va dir.

Al MNAC Mascarell li demana
que arribi al milió de visitants anu-
als –ara en té 460.000–, que sigui
“creador de relat nacional i de cà-
non” i que contribueixi a la interna-
cionalització de la cultura catalana.
Al Macba li exigeix que lideri “el re-
lat de la contemporaneïtat” i que
doni “més visibilitat a la col·lecció”,
perquè “té poc públic”.

Pel que fa al Canòdrom, el conse-
ller va ser contundent: “El debat es-
tava mal plantejat des del moment
en què es pensava fer-hi un mig mu-
seu d’art contemporani”.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. La crisi del Liceu és
una de les pedres a les sabates del
conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell. La retirada de l’ERO tem-
poral, després de l’acord entre els
treballadors i la direcció del teatre
del 22 de febrer, va apaivagar el
conflicte, però la crisi continua fu-
mejant. “El Liceu té un problema
de governança”, va admetre ahir
Mascarell davant els diputats de la
comissió de cultura del Parlament,
en què va informar sobre el futur
dels grans equipaments culturals
del país.

“No és un problema de persones,
sinó de la mecànica de govern”, va
dir Mascarell, que va evitar respon-
sabilitzar de la crisi l’actual director
general del Liceu, Joan Francesc
Marco. L’objectiu del conseller és
fer efectiva la reorientació de la ges-
tió del teatre de la Rambla a partir
de l’1 de setembre. Abans caldrà su-
perar la complexitat del sistema de
presa de decisions, en què interve-
nen fins a quatre administracions
públiques que es van alternant la
presidència de la comissió executi-
va cada dos anys.

Pèrdua continuada de recursos
“Hem d’organitzar el Liceu d’una
manera sostenible, amb un consell
executiu en què participin el di-
rector artístic i el musical, perquè
el teatre recuperi la implicació
amb la ciutadania”, va explicar
Mascarell.

Els propòsits del conseller de
Cultura per al Liceu topen amb un
context de crisi i amb una pèrdua
continuada de recursos. Segons la

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, durant la compareixença d’ahir davant
els diputats de la comissió de cultura del Parlament. ACN

El conseller de Cultura vol reorientar la gestió del teatre
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El nou director del Picasso
aposta pel continuisme

El museòleg equatorià Bernardo
Laniado-Romero va guanyar el
concurs convocat per dirigir el Pi-
casso de Barcelona. En la seva pre-
sentació ha promès continuïtat
respecte a la gestió de Pepe Serra.

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. El Museu Picasso de
Barcelona, el més antic dels cen-
tres monogràfics dedicats a l’artis-
ta malagueny –el 2013 complirà 50
anys–, comença aquests mesos
una nova etapa en tots els sentits.
L’alcalde de Barcelona, Xavier Tri-
as, i el tinent d’alcalde de Cultura,
Jaume Ciurana, van presentar
ahir oficialment al Saló de la Ciu-
tat de l’Ajuntament de Barcelona
el successor de Pepe Serra.

Bernardo Laniado-Romero, un
museòleg equatorià i exdirector
del Museu Picasso de Màlaga, va
afirmar que afrontarà els reptes de
futur amb una gestió continuista
respecte als seus predecessors. Va

assegurar, també, després de llo-
ar la tasca de Maite Ocaña i Serra,
que hi haurà novetats, però les fa-
rà públiques després de reunir-se
amb els integrants de l’equip del
museu i conèixer amb més profun-
ditat el funcionament de la casa:
“Hi haurà continuïtat amb alguns
punts nous, però el que és bo no
s’ha de descartar, sinó que s’ha
d’enfortir”, va dir.

Laniado-Romero concep els
museus com una “part íntegra” de
la ciutat on són i vetllarà perquè el
Museu Picasso de Barcelona res-
pongui a les necessitats dels diver-
sos públics que el visiten. Des de
Ciutat Vella fins al panorama in-
ternacional i des de les persones en
risc d’exclusió social i amb discapa-
citats fins als turistes, Laniado-Ro-
mero vol que la relació del centre
amb la ciutat sigui “absolutament
unida, entregada, amb una relació
intrínseca amb cadascun dels
grups que formen la societat barce-
lonina”, va detallar.

Laniado-Romero va treballar al Metropolitan i al
Centro Nacional de Exposiciones espanyol. F. MELCION

Les noves tecnologies i la
col·lecció permanent, que ja reflec-
teix l’estima que Picasso va tenir
per Barcelona, seran les eines claus
en aquesta etapa. El nou director,
format a l’Institut de Belles Art de
la Universitat de Nova York, va
anunciar que vol fer de la web de la
institució una extensió orgànica de
les sales d’exposició. Respecte a la
reordenació de la col·lecció perma-
nent que va fer Serra, va dir que la
troba “estupenda”, però que creu
que ha de ser “flexible”.

El Museu Picasso de Barcelona
és l’únic que va ser creat mentre
l’artista vivia. Bona part de les
3.800 obres que atresora les va do-
nar el mateix Picasso. En els úl-
tims 30 anys, gràcies a la gestió de
Maite Ocaña (que el va dirigir en-
tre el 1983 i el 2006) i de Pepe Ser-
ra (que va estar-ne al capdavant
des del 2006 fins al novembre),
s’ha convertit en un referent pi-
cassià internacional. A més, ha
buscat noves vies de connexió amb
la societat local amb l’increment
dels programes públics i l’ús in-
tensiu de les noves tecnologies i
les xarxes socials.

El 2010 la posada en funciona-
ment del Centre de Coneixement
i Recerca va suposar un salt quali-
tatiu en l’objectiu del museu de
convertir-se en un generador de
nous discursos a l’entorn de l’obra
de Picasso. I, per últim, entre el
juny i el juliol començarà una nova
vida quan es converteixi en una
fundació pública. La major autono-
mia jurídica respecte a l’Ajunta-
ment de Barcelona de què disposa-
rà permetrà captar més recursos i
reconèixer, amb el patronat, les
persones que durant aquests anys
han donat suport al museu.e
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