
30 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIVENDRES, 9 MARÇ 2012

wMario Gas deixa la direcció del Teatre Espanyol de Madrid, que
exercia des de fa vuit anys. La sortida de Gas de l’Espanyol, que
depèn de l’Ajuntament de Madrid, es produeix després que Ana
Botella, l’alcaldessa, cessés la delegada d’Artes, Alicia Moreno. Gas
va ser nomenat per Alberto Ruiz Gallardón, actual ministre de Justí-
cia. Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer de Avilés, és el nou
director de programació d’Arts Escèniques de Madrid. / Efe

wL’Ajuntament de Girona ha
decidit cancel·lar el Festival
de Músiques Religioses i del
Món que celebrava cada es-
tiu des de fa dotze anys a
causa la crisi; en l’última
edició va aportar 150.000
euros. Com a compensació,
ara estudia allargar la tempo-
rada de l’Auditori de la ciutat
fins al juliol o bé portar un
altre festival de menys cost a
la ciutat. / Agències

wL’elevat deute municipal i
el risc que resti visitants a
altres museus són els motius
dels habitants de Hèlsinki
per rebutjar la construcció
d’un Guggenheim. I això
encara que tenen el sí de
la fundació novaiorquesa,
propietària de la marca, i
del Guggenheim Bilbao,
el beneplàcit del qual era
indispensable. / G. Moreno

CaixaForumescalfamotors per a la gran
mostra sobreGoyaorganitzada ambelPrado

ANA JIMÉNEZ

wLa gran exposició que organitzen, a CaixaForum, l’Obra Social de
La Caixa i el Museu del Prado escalfa motors. Sota el títol de Luces
y sombras, es mostraran des del dia 15 gairebé un centenar d’obres.
A la imatge, les restauradores comproven que no hi hagi desperfec-
tes a El pelele abans de penjar-lo. / Redacció

El president delMNAC puntualitza
el conseller FerranMascarell

Rocamatisa
elPladeMuseus

AnaBotella destitueixMarioGas
comadirectordelTeatreEspanyol

Miquel Roca
MANÉ ESPINOSA

Lacrisi posa fi al
Festival deMúsica
ReligiosadeGirona

JOSEP MASSOT

Barcelona

El Pla de Museus que dime-
cres va presentar el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell,
ha suscitat la inquietud en
diversos centres. El pla agru-
pa elsmuseus catalans en qua-
tre constel·lacions temàti-
ques, amb el MNAC, el Mac-
ba, el Museu d’Història i el
Museu de Ciències Naturals
com a eixos. El primer a pun-
tualitzar el paper que el pla li
adjudica ha estat el president
del patronat del MNAC, Mi-
quel Roca. “Jo sóc
el president del
MNAC i només
em sento presi-
dent del MNAC”,
va dir ahir a La
Vanguardia. “Amb
tots els altres mu-
seus mantenim i
volem mantenir
una col·laboració
cordial i amable,
no de dependèn-
cia, perquè entre
tots hem de cons-
truir una política
museística coor-
dinada al servei
dels ciutadans”.
Mascarell va cri-

ticar que el museu
tingués un nom-
bre de visitants
molt per sota de
les seves possibili-
tats i Roca va vo-
ler ahir contestar
al conseller amb
diplomàcia: “Aug-
mentar el nombre de visitants
és l’objectiu que ens vam po-
sar des del primer dia. Estem
contents que el conseller com-
parteixi amb nosaltres aquest
objectiu”. I respecte a la peti-
ció que els museus obtinguin
més recursos propis, el presi-
dent del MNAC va ser taxa-
tiu: “No ens espanta la feina i
treballarem per resoldre la
falta de recursos”. Roca no va
voler portar més lluny les
seves declaracions.
En altres museus catalans

ahir estavamolt estès el senti-
ment d’una certa perplexitat
per la falta d’informació. En
general, s’ha assumit que la
falta de recursos serà crònica
i s’estan buscant nousmodels
de gestió, però han cridat

l’atenció elsmissatges que els
arriben des de la conselleria.
Cortina de fum davant la fal-
ta de recursos, toc de corneta
per formar files, pla teòric?
Des que va arribar a la conse-
lleria, Mascarell ha reivindi-
cat la centralitat de la cultura
en la política del Govern i ha
suggerit que el titular del De-
partament sigui vicepresi-
dent del Govern. Fins ara sen-
se èxit. Aquesta demanda de
centralitat, tanmateix, xoca
ambel paper d’altres adminis-
tracions (Ajuntament de Bar-
celona inclòs) i amb l’autono-

mia dels museus. Per què
s’han d’agrupar els centres
per temes, sense tenir en
compte la transversalitat de
l’art? Per què la Filmoteca
s’aparella amb el Macba i no
amb el MNAC? L’Arts Santa
Mònica s’escapa de l’en-
caixonament en les arts vi-
suals, la Fundació Miró té la
seva especificitat. El debat
està obert.c

Hèlsinki rebutja
la construcció
d’unGuggenheim

“Jo sóc el president
del MNAC i
només em sento
president del
MNAC”, diu Roca

Vol publicar el seu llibre?
L’informarem sense

compromís i l’ajudarem
a fer realitat la seva idea.

CURBET EDICIONS SL info@minimallibres.com
Tel. 972 200 084 www.minimallibres.com

PUBLICACIONS
A DEMANDA

ATENCIÓ PERSONALITZADA

PANORAMA


