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Els còmplices
i els visitants il·lustres

del Museu Picasso

Les 79 exposicions temporals del
Museu Picasso des del 1971 cen-
tren l’última mostra commemora-
tiva del seu 50è aniversari. Han
deixat una empremta profunda en
la memòria artística de la ciutat.

ja que al llarg d’aquests anys el Mu-
seu Picasso ha acollit nombroses de
les obres de l’artista malagueny que
fan posar la pell de gallina al públic,
com Les senyoretes d’Avinyó –que
no ha tornat a sortir del MoMA de
Nova York des que es va exposar a
Barcelona i París el 1988–, L’harem,
l’Autoretrat amb paleta del 1906
–conservat al Museu d’Art de Fila-
dèlfia–, La vida i moltes altres de les
èpoques blava i rosa, les més cares
de veure en exposicions temporals.

Pel que fa algunes de les exposi-
cions més cèlebres, hi ha la gran an-
tològica Picasso 1881-1973, del 1982;
Les Demoiselles d’Avignon, del 1988;
Picasso 1905-1906. De l’època rosa
als ocres de Gósol, del 1922, i Picas-
so, guerra i pau, que va coincidir
amb el Fòrum. El Museu Picasso no
només ha exposat l’obra de l’artis-
ta malagueny, sinó que també va ex-
posat les seves col·leccions perso-
nals a Picasso i la seva col·lecció
(2007) i Imatges secretes. Picasso i
l’estampa eròtica japonesa (2009).
Pel que fa a les mostres no dedica-
des a l’artista malagueny, tres dels
plats forts van ser Oskar Kokoschka,
el 1987, que va marcar un punt d’in-
flexió en l’augment dels visitants;
Egon Schiele. Col·lecció Leopold, el
1998, i París-Barcelona, 1888-1937,
que va reunir prop de 650 obres

d’artistes com Gaudí, Miró, Dalí,
Derain, Cézanne i Gargallo.

Les fotografies de Picasso, guer-
ra i pau revelen com han evolucio-
nat els muntatges de les mostres.
Com que no van poder tenir la ver-
sió en guix de l’escultura L’home del
xai ni, òbviament, les pintures de
Guerra i pau de la capella de Vallau-
ris, es van reproduir amb hologra-
fies i projeccions. Una de les peces
més difícils de muntar va ser una re-
construcció del Monument a la ter-
cera Internacional de Tatlin el 1995.

La primera exposició temporal
va ser Obres de Picasso de la col·leció
de Manolo Hugué, i l’última han si-
gut les fotografies de Picasso a la se-
va mansió de Canes que el reporter
nord-americà David Douglas Dun-
can ha donat al museu. Dues de les
exposicions criden l’atenció l’hora
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BARCELONA. L’estudi dels diferents
vessants i tècniques de l’obra de Pi-
casso, la difusió dels artistes que
formaven part del seu entorn i el lle-
gat que han deixat les avantguardes
han regit la política d’exposicions
temporals del Museu Picasso de
Barcelona des del 1971. Al llarg de
tots aquests anys, la pinacoteca del
carrer Montcada ha programat 79
mostres, que tornen a sortir a la
llum en una nova exposició tempo-
ral que tanca la trilogia que Bernar-
do Laniado-Romero, el director del
museu, ha organitzat per celebrar el
50è aniversari de la casa.

El Museu Picasso, 50 anys a Bar-
celona. Les exposicions inclou una
selecció reduïda d’obres de Picasso,
Torres Garcia i Hugué que prove-
nen dels fons del museu i fotografi-
es, cartells, fulletons i catàlegs de
cadascuna de les mostres. Montse
Torras, la coordinadora d’exposici-
ons de la casa i comissària de l’ac-
tual, es va resistir a destacar-ne una,

Cartell de l’exposició Picasso. Toros y toreros, que es va poder veure al Museu Picasso
entre el 1993 i el 1994. MUSEU PICASSO

de veure l’evolució del museu: el
1978 va acollir Picasso i els segells, i
el 2010 Elizabeth Cowling, una de
les estudioses picassianes més re-
putades, hi va desembarcar amb
una exposició de tesi: Picasso da-
vant Degas.

Dues pantalles interactives com-
pleten la mostra. A la primera es po-
den veure en un mapa els museus
d’arreu del món que han fet préstecs
al Picasso en més ocasions, i a l’altra
una llista de les mostres temporals
que s’han fet a Barcelona amb les
obres més destacades de cadascuna
d’elles. Aquests interactius i els de
les dues exposicions anteriors, de-
dicades a la fundació del museu i la
formació de la col·lecció, es podran
consultar a la xarxa al centre d’estu-
dis picassians digital que el museu
llançarà abans que acabi l’any. e

Un repàs a les exposicions temporals tanca
la trilogia de mostres del 50è aniversari
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Israel Galván balla l’extermini nazi del poble gitano
Israel Galván, un dels millors ex-
ponents del flamenc contempora-
ni, presenta al Mercat de les Flors
Lo real. El bailaor evoca la perse-
cució nazi dels gitanos i dels testi-
monis de Jehovà als anys 30 i 40.

L.S.

BARCELONA. Israel Galván és fill de
testimonis de Jehovà. És nét d’àvia
gitana. No en va el seu nom és Isra-
el. La persecució nazi i l’extermini
d’un milió de persones de la seva èt-
nia i credo als anys 30 i 40 a Euro-
pa ha sigut un drama amb el qual la
família ha conviscut. El rebuig als
gitanos sembla immutable en els
temps i, a França, l’eliminació dels
campaments dels extraradis era un
tema candent quan el director del
Teatro Real de Madrid, Gerard
Mortier, va encarregar al bailaor
que creés un espectacle. Llavors, en
el que volia aprofundir l’artista era
en un dels seus temes essencials, la
mort. Però per primera vegada volia
partir d’un fet real: Hitler i els seus
crims contra els gitanos. L’estrena

al conservador Teatre de l’Òpera de
Madrid va ser polèmica. A la resta de
grans teatres europeus on ha estre-
nat ha tingut molt bona acollida. Al
Mercat de les Flors, un centre que
ha seguit tota la seva trajectòria i on
actua d’avui a diumenge, ha exhau-
rit les entrades.

El flamenc contemporani d’Isra-
el Galván no és convencional. A Lo
real depura el seu trajecte cap a
l’abstracció. “Ballar la mort és ballar
l’impossible –diu Galván–. Però jo
necessito reptes per ballar, quan em
tallo les ales és quan volo”. Aquí el
repte era representar uns fets trà-
gics que havien passat de veritat.
“Hi va haver un moment que no po-
dia ballar, em quedava paralitzat.
Sentia els morts a l’esquena”, expli-
cava ahir. Però va ser escoltant An-
tony and the Johnsons (el tema Hit-
ler in my heart, un fandango) que va
fer un cop de puny sobre la taula. “A
mi el ball em serveix de filtre. Suo
les meves pors, ballant –afirma–.
Encara que aquest sigui el tema més
horrorós que he ballat, és l’obra que
ballo més alegre”.

Israel Galván tanca amb Lo real una sèrie d’obres
dedicades a la mort. JAVIER DEL REAL

A Lo real, Galván utilitza diversos
referents musicals (tango, clàssica,
música negra, peces minimalistes,
etcètera), filmacions de cinema (per
exemple, Leni Riefenstahl ballant
flamenc a Tiefland, una versió de
Terra baixa amb gitanos condem-
nats als camps que li feien palmas)
i fins i tot objectes (com un vell pi-
ano) per desgranar la història, les
preguntes i contradiccions que
planteja el fet que els nazis van per-
seguir els gitanos però alhora admi-
raven Carmen i el folklore flamenc.

També per primera vegada Gal-
ván balla acompanyat. “Em costa
veure el flamenc com una coreogra-
fia, però aquí sí que necessitava hu-
manitat a prop”, explica. Belén Ma-
ya i Isabel Bayón (recent Premio
Nacional de dansa en interpretació)
són les bailaoras. A escena hi ha una
dotzena de músics i cantaores. Tots
surten a suar. “Ja existeixen arxius
documentals de foto i vídeo. No vo-
lia fer això. Volia reconstruir la his-
tòria a través del cos –diu–. És com
una gran última festa. Ballar per re-
dimir-nos. Per sobreviure”.e

Trajectòria
La mostra
revela
l’evolució dels
muntatges i
el grafisme al
llarg dels anys


