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El nou director del Museu
Picasso de Barcelona, Ber-
nardo Laniado-Romero, té
molt clara la importància
del centre del carrer Mont-
cada en l’entramat cultu-
ral de la ciutat i en la seva
projecció exterior. Amb
aquest ànim ha desembar-
cat a Barcelona, il·lusionat
d’establir-se a la ciutat, i
amb ganes d’afrontar una
nova etapa del museu, que
estarà marcada en els prò-
xims mesos per la creació
d’una fundació pública,
que serà la que acabarà
gestionant la institució.

L’autonomia jurídica
del centre –que depèn del
municipal Institut de Cul-
tura– era una de les de-
mandes que l’anterior di-
rector, Pepe Serra, havia
reclamat amb més con-
tundència. No es podia se-
guir funcionant amb nor-
malitat sense tenir auto-
nomia. Ara Laniado-Ro-
mero podrà gaudir de la
nova situació jurídica a
partir de l’estiu, un cop
s’hagi constituït la funda-
ció picassiana.

De moment, l’historia-
dor de l’art equatorià arri-
ba a Barcelona amb l’expe-
riència d’haver treballat
durant bastants anys al
Museu Picasso de Màlaga i
d’haver-lo dirigit. Segur
que aquesta experiència
ha estat crucial a l’hora de
guanyar el concurs inter-

nacional per a la direcció
del museu. “No és la matei-
xa ciutat, ni la mateixa
època –diu–, assumeixo la
situació present però de la
meva experiència a Màla-
ga em servirà tot.” Lania-
do-Romero ha tingut pa-
raules per als seus dos an-
tecessors immediats, Mai-
te Ocaña i Pepe Serra, i as-
sumeix també part de la
seva herència. D’Ocaña,
que va dirigir el museu du-
rant 23 anys, remarca que

“va situar internacional-
ment el museu com a ba-
luard del coneixement pi-
cassià”. De Pepe Serra,
que va deixar el Picasso
fa uns mesos per anar a
dirigir el Museu Nacional
d’Art de Catalunya
(MNAC), ha destacat la vo-
luntat de connectar el mu-
seu amb la ciutat.

Aquesta doble herència
és fonamental per a Lania-
do-Romero i per això es de-
fineix com a “continuista

però amb punts nous”,
que avançarà més enda-
vant, un cop s’hagi situat i
hagi parlat amb l’equip del
museu. El nou director
subscriu la idea que el mu-
seu “ha de formar part ín-
tegra de la ciutat” i s’ha
d’adreçar tant a la gent de
barri com als turistes que
visiten la ciutat massiva-
ment: “Hem de fer que el
museu continuï sent el
més visitat de la ciutat pe-
rò hem d’atendre igual de

bé tots els grups, tant els
petits com els grans. És un
treball ardu, que potser no
donarà titulars als diaris,
però que hem de fer.”

El nou director concep
la col·lecció permanent
del museu, que explica
tantes coses sobre la for-
mació del jove Picasso,
com “una membrana fle-
xible”; “una col·lecció mai
està acabada”. El nou di-
rector ha insistit molt a
convertir el web del mu-

seu no només en un lloc
d’informació sinó en un
espai de coneixement:
“Serà una espècie de bi-
blioteca picassiana.”

Laniado-Romero, que
ahir va ser presentat ofi-
cialment per l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, i
el tinent d’alcalde de Cul-
tura, Jaume Ciurana, va
començar la seva inter-
venció dient que es com-
promet a aprendre català
al més aviat possible. ■

El nou director del Museu Picasso, Bernardo Laniado-Romero, serà continuista
“amb punts nous” en un moment en què el centre esdevindrà una fundació

Montse Frisach
BARCELONA

Relleu picassià

Bernardo Laniado-Romero, nou director del Museu Picasso de Barcelona, ahir a l’Ajuntament de Barcelona, on va ser presentat oficialment ■ QUIM PUIG

Se senten fills del món
contemporani i també pri-
vilegiats d’una mirada cu-
bana. El director de Danza
Contemporánea de Cuba
(1959), Miguel A. Iglesias
Ferrer, celebra que la seva

companyia de 52 ballarins
(en vénen 22 al Mercat de
les Flors) es deixi “conta-
minar” amb coreògrafs
d’avui d’estils molt dife-
rents i que tota la seva
companyia sigui de fills de
l’illa caribenya. Des d’avui i
fins al diumenge tornen a
Barcelona amb un progra-
ma doble. El director del
Mercat, Francesc Casade-
sús, recomana assistir als
dos programes per veure
la mal·leabilitat d’uns ba-

llarins amb un ritme que
porten a dintre i una tècni-
ca depurada: “Venir no-
més un dia seria com llegir
d’una novel·la només les
pàgines parell o les se-
nars”, exemplifica Igle-
sias. Avui i demà es pre-
senta Casi una coreogra-
fía conceptual, del basc
Juan Kruz, i dissabte i diu-
menge arriben les peces
més enèrgiques, amb Bo-
nachela, Jan Likens i 
George Céspedes. ■

Cubans contemporanis ‘contaminats’
La companyia Danza
Contemporánea de
Cuba torna avui al
Mercat de les Flors
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Un detall de la companyia cubana que torna al Mercat, dues
temporades després del debut a Barcelona ■ M. HARLAN


