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P otser aquest moment, en què 
diversos dels museus més im-
portants de Barcelona estan 

canviant de mans, és bo per pen-
sar quina és la funció d’aquests cen-
tres. Rebesnéts de les col·leccions 
reials, aristocràtiques o eclesiàs-
tiques i besnéts d’aquells parents 
rics de les barraques de fira que van 
ser els wunderkabinet (gabinets de 
meravelles) amb què els potentats, 
artistes o científics del Segle de les 
Llums van voler induir els seus con-
temporanis a l’admiració i a la re-
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i flexió, els museus són també néts 
de l’afany decimonònic per educar 
les masses.
 Aquesta tensió entre elitisme i 
populisme és, doncs, el màxim en-
cant dels museus, i aquest encant 
es manté a condició de no cedir als 
seus admiradors dels dos extrems, 
de resistir-se a ser temple o galli-
ner. Encara que en aquests temps 
en què els museus semblen orfes de 
pare i mare i sobrats de padrins, les 
aparences també poden enganyar.
 Tal museu amb frontó i colum-

nata és un lloc obert al públic i res-
pectuós que aquest decideixi si vol 
veure romànic, pop o artefactes et-
nogràfics, mentre que el museu 
d’aspecte fabril i pretensió allibe-
radora pot amagar un temple per a 
cognoscenti o la dictadura d’un fals 
proletariat vestit de Prada.
 Un museu és un lloc de refle-
xió, igual que un gimnàs és un lloc 
d’exercici físic. Els aparells del mu-
seu els han creat artistes, però la se-
va finalitat és exactament la matei-
xa que la de, per exemple, unes es-

Potser és un bon 
moment per pensar 
quina funció han de 
tenir els centres d’art 

dees

El ‘mètode Mascarell’
3 El conseller exigeix refer les formes de gestió d’institucions com el Liceu

ERNEST ALÓS 
BARCELONA

E
l conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, va com-
parèixer ahir davant la co-
missió de política cultu-

ral del Parlament, en principi, per 
parlar del futur del Liceu després 
de les recents convulsions del tea-
tre. Però finalment la seva interven-
ció es va convertir en una bona re-
passada als mecanismes de gestió 
del sistema de grans equipaments 
culturals catalans, que va qualificar 
com «un Frankenstein, simpàtic pe-
rò amb disfuncions», creat per la su-
ma d’iniciatives de diverses admi-

nistracions durant les últimes tres 
dècades i que necessita «una reno-
vació profunda». Mascarell va repar-
tir els seus retrets especialment so-
bre les estructures de direcció del 
Gran Teatre del Liceu, el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya (MNAC) i 
el projecte d’art contemporani del 
Canòdrom, més enllà de la crisi de 
recursos públics i que procedeixen 
del mecenatge. 
 L’acord amb els treballadors del 
Liceu va fer modificar l’agenda. 
Però segons Mascarell, més enllà 
d’aquest pacte hi ha altres «proble-
mes de fons» que va proposar solu-
cionar d’aquí a l’estiu, a part d’opi-

De diners no n’hi ha. Però a més de gestionar la retallada de fons 
públics a les institucions culturals del país, el conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, es proposa recompondre el puzle d’organismes 

i competències. Una tasca que correspondrà a alguns nous ges-
tors, com els del MNAC, el CCCB i el Museu Picasso, i a altres de 
ratificats als seus llocs, com els del MACBA

33 El conseller Ferran Mascarell, ahir, en la comissió de política cultural del Parlament.

tiu «costós» a canvi de mantenir el 
de l’orquestra, el cor i el cos escènic 
i eliminar l’«encotillament» de les 
cadenes de treball. El Liceu, va ad-
vertir, té una altra greu incògnita 
que penja sobre ell: saber quina se-
rà l’aportació de l’Estat aquest any.

REPÀS AL MNAC / Un altre gran damni-
ficat del repàs del conseller va ser el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
del qual va destacar que té «indica-
dors que no són bons», com és el fet 
que que rebi 460.000 visitants de 
pagament en relació amb el milió 
de visitants que el conseller consi-
deraria lògics. Mascarell va assegu-

ACN / VIOLETA GUMÀ

nar que «s’ha gestionat malament» 
l’ajust de la institució al descens 
d’ingressos dels últims anys.
  El conseller va proposar una 
presidència executiva fixa i no ro-
tatòria entre les diverses adminis-
tracions, amb més poders i davant 
la qual respongui el director gene-
ral (actualment, Joan Francesc Mar-
co), que a més s’hauria d’integrar 
en un comitè juntament amb els di-
rectors artístic i musical; més «pre-
ponderància» de la societat civil, ja 
que «s’ha perdut l’esperit del Liceu»; 
«preeminència» de les institucions 
públiques que més hi aporten; re-
duir el pes d’un aparell administra-

Canvis en els equipaments culturals

Tura i l’«amnèsia» 
sobre el Palau
33 La comissió de Cultura, al de-
batre la decisió de la Generali-
tat de demanar que no s’investi-
gués de forma separada el possi-
ble finançament il·legal de CDC, 
va viure ahir un episodi tens al re-
treure l’exconsellera de Justícia, 
Montserrat Tura, l’«amnèsia» i 
l’«incomprensible silenci» de Mas-
carell, que va retreure l’«obsessió» 
de la seva excol·lega de Govern.
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patlleres: que exercitem parts 
de nosaltres, que no són, natu-
ralment, els dorsals ni els bes-
sons; tampoc exactament la 
intel·ligència, ni exclusivament 
la sensibilitat... És una manera 
d’exercitar el nostre intel·lecte 
diversa de la científica, la literà-
ria, la filosòfica, però relaciona-
da amb totes elles.
 Aquest exercici és bo, és di-
vertit, i només requereix inte-
rès i una mica d’atenció sostin-
guda. H

rar que els nous director, gerent 
i president del museu «són cons-
cients del que se’ls demana»: do-
nar al MNAC un paper «central 
i canònic», en el qual reculli la 
història de l’art català fins a l’ac-
tualitat, deixant un altre tipus 
de discurs per al Macba, al qual 
li correspondrà liderar la xar-
xa de centres locals d’art, a més 
de col·laborar amb el CCCB. En 
aquest cas, el pitjor «error» seria 
haver intentat crear un «mig mu-
seu d’art contemporani» al Canò-
drom quan el Macba estava per-
dent recursos, no atreia prou pú-
blic i no podia exposar la seva 
col·lecció permanent.
  Segons el conseller, aques-
tes institucions (com l’Auditori, 
amb un sistema «farragós i poc 
eficient») han de modificar els 
seus deficients sistemes de ges-
tió, condicionats pels pactes acu-
mulats entre Generalitat, Ajun-
tament de Barcelona, Diputació, 
Govern central i institucions pri-
vades. Però a més, va sostenir, 

també haurien de canviar de pri-
oritats per tenir «com a obsessió 
permanent la recerca de públic» 
perquè, segons Mascarell, «sem-
bla que a vegades hàgim oblidat 
que el fi últim és la ciutadania».
 Per Mascarell, les retallades 
econòmiques, que es va esforçar 
a remetre fins a l’any 2007, «no 
han de ser excusa» per no em-
prendre aquesta reforma. Pels 
diputats de l’oposició, en canvi, 
les propostes de Mascarell prete-
nen difuminar la responsabilitat 
dels ajustos pressupostaris dels 
dos últims anys, amb descensos 
de les aportacions de la Generali-
tat que la diputada del PSC Con-
sol Prados va situar entre el 15% i 
el 37% segons els casos. El conse-
ller Mascarell va reconèixer que 
la disponibilitat de recursos pú-
blics ja «toca os», però sí que hi ha 
marge per millorar la gestió. H

Dures crítiques 
al sistema de govern 
del Liceu i l’Auditori i 
els objectius  
del MNAC

El director 
del Picasso 
aposta per la 
continuïtat
3Laniado-Romero mantindrà les 
línies iniciades pels seus antecessors  

NATÀLIA FARRÉ
 BARCELONA

«H
i haurà continuï-
tat. Hi haurà punts 
nous però amb con-
tinuïtat perquè el 

que és bo no s’ha de descartar». Amb 
aquesta declaració de principis va 
afrontar ahir la seva primera com-
pareixença pública Bernardo Lani-
ado-Romero (Guayaquil, Equador, 
1964) com a director del Museu Pi-
casso. Encara que el nou responsa-
ble del centre del carrer de 
Montcada, acompanyat en 
la seva presentació per l’al-
calde de Barcelona, Xavier 
Trias, i el regidor de Cul-
tura  de  l ’Ajuntament, 
Jaume Ciurana, va dir po-
ca cosa dels «punts nous»  
–això ho va deixar per a un 
futur no gaire llunyà, ja que 
només fa 15 dies que ocupa 
el càrrec– i molt de la conti-
nuïtat, de les línies comen-
çades pels seus antecessors 
i que també seran prioritat 
sota la seva direcció, és a dir, 
mantenir la internacionalit-
zació del centre i el seu acos-
tament a la ciutat. 
 Sobre «el posicionament 
del museu com el baluard 
del coneixement picassià in-
ternacional», treball portat 
a terme per la que va ser di-
rectora de l’espai entre els 
anys 1983 i 2006, Teresa Ocaña, La-
niado-Romero va afirmar que el po-
tenciarà «principalment a través 
del lloc web» que serà una «extensió 
del museu, una espècie de bibliote-
ca picassiana» per a aquells que vul-
guin conèixer el geni malagueny. Ja 
que la seva intenció és «usar intel-
ligentment les noves tecnologies per 
acostar la ciutat i Picasso al món». 
  I sobre «la magnífica tasca de con-
nectar Barcelona i el museu» realit-
zada per Pepe Serra, director de l’es-
pai fins al mes de desembre passat, 

el nou responsable va apuntar que 
és «fonamental» per a ell ja que en-
tén «el museu com a part integrant 
de la ciutat», de manera que aposta-
rà per establir vincles amb les orga-
nitzacions de barri i altres col·lectius 
perquè «puguin tenir accés al centre 
sectors com els discapacitats i perso-
nes d’extractes socials que habitu-
alment no visiten els museus». Una 
aposta molt meritòria per a algú cri-
ticat en certs sectors de Màlaga per 
fer un treball massa elitista al Mu-

seu Picasso de la ciutat andalusa, del 
qual Laniado-Romero va ser director 
entre els anys 2004 i 2009. 

FUNDACIÓ PÚBLICA  / Però aquest punt, 
així com agafar les regnes d’una ges-
tió autònoma en el moment que la 
fundació pública que l’ha de regir 
estigui aprovada a partir de l’estiu, 
estaven en les bases del concurs que 
el va escollir per dirigir el centre, a 
més del compromís d’aprendre ca-
talà, cosa que espera fer en «poc» 
temps. H  

33Bernardo Laniado-Romero, ahir.  
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