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MuseuPicasso,
interrogants

Les relacions entre política i cultura sempre han es
tat delicades. La creació artística ésunbé social pe
rò, alhora, una realitat autònoma. ¿Com s’ha de
gestionar?El comentari ve a propòsit d’unes decla

racions sobre elMuseuPicasso de la nostra ciutat fetes no fa
gaire per la comissionada de Cultura de l’Ajuntament de
Barcelona, Berta Sureda. Segons l’alt càrrec municipal, el
càrrec de director d’aquest museu sortirà ben aviat a con
curs perquè ho exigeix la llei. Espera tenir un nou responsa
ble al capdavant dels palaus del carrer Montcada abans de
l’estiu que ve (La Vanguardia, 21/1/2016).
Per situar aquestes declaracions, cal descriure dos con

textos previs, que expliquen –en part, simés no— la història
recent del museu.
Primer context. Durant molts anys, el Picasso tenia una

dependència orgànica absoluta de l’Ajuntament deBarcelo
na, fins al punt de serne a tots els efectes un mer depar
tament. Arran de l’aprovació per part del Ministeri de Cul
tura, l’any 2008, de l’anomenat Document de bones pràcti
ques en museus i centres d’art, es va obrir la possibilitat de
dotar el museu d’un grau d’autonomiamés alt convertintlo
enuna fundaciópública.Elque lapersistènciadePepeSerra
nova aconseguir ambel batlleHereu, va acabar prenent for
ma amb l’arribada de Xavier Trias a l’alcaldia. D’aleshores
ençà, el Picasso és una fundació pública amb “plena capaci
tat jurídica”.
Segon context. Quan Serra va deixar el museu per anar a

dirigir el MNAC, Trias va convocar un concurs internacio
nal per elegir un nou director (una altra de les recomanaci
ons delDocument). El va guanyar Bernardo LaniadoRome
ro, quegaudeixd’un sòlidprestigi entre els expertsdePicas
so d’arreudelmón. Sense que s’entenguin gaire bé les raons,
i contradient el Document esmentat, al nou director se li va
fer un contracte per només tres anys, més un de renovable.
Perquè el lector es faci una idea de la desproporció en el
tracte, la norma és quatre o cinc anys renovables per a qua
tre o cinc anysmés. Així s’ha fet al Reina Sofía deMadrid i a
l’IVAMde València (postConsuelo Ciscar), o al MNAC i al
Macba deBarcelona. Comque el nou director va arribar a la
ciutat el març de 2012, d’aquí a un parell demesos –després
de la renovació per un any– se li acaba el contracte.
En la reunió que el patronat de la Fundació va tenir al de

sembre–primeraambelnouAjuntament–, es vadebatreex

tensament la situació. Tothom va estar d’acord amb el tre
ball que ha dut a terme fins ara el director; però hi van haver
divergències sobre la manera d’enfocar el final del contrac
te. Per uns, convocar un nou concurs era ineludible. Per uns
altres, el concurs ja s’havia fet i, partint d’aquesta premissa,
s’instava els serveis jurídics de l’Ajuntament a trobar una
sortida. Així s’evitava perdre diners i temps, cosa que supo
saria una nova convocatòria.
El tinent d’alcalde, Jaume Asens, president del patronat

per delegació de la batllessa Colau, es va comprometre a de
manar aquest informe i a convocar, tan bon punt el tingués,
una nova reunió del patronat a fi de continuar estudiant la
qüestió. També es va avenir a deixar en mans del patronat
l’organització del concurs, si finalment s’havia de dur a ter
me. Ningú no va discutir que la comissió d’experts havia
d’estar composta per especialistes en Picasso de prestigi.
De moment, la reunió promesa encara no ha estat convo

cada, i per això les paraules de la comissionada criden tant
l’atenció. Sureda, d’altra banda, invoca lleis però no precisa
quines. Són lleis de règim local o són lleis que regeixen en
l’àmbit dels centres d’art? Cap director de museu de Barce
lona no ha passat per la conjuntura de repetir un concurs.
Encara més: uns quants no han passat mai per cap concurs
(cosapocdesitjable si es tractade centrespúblics o ambpar
ticipació pública). Per què, doncs, en el cas delMuseuPicas
so, on sí que hi ha hagut concurs, la comissionada insisteix a
repetirlo? És impossible de saber. De moment, ens hem de
conformar amb el que vulgui explicarnos als diaris.

Cap director demuseu de Barcelona no
ha passat per la conjuntura de repetir
un concurs; encaramés: uns quants
no han passatmai per cap concurs
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El musical de Broadway torna des d’avui a Barcelona en català
i en un lloc poc habitual: el Casino l’Aliança del Poblenou

‘Rent’, al Poblenou

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Rent torna.El desèmusical queha
estat més temps ininterrompuda
ment a la cartellera a Broadway
–del 1996 al 2008– torna des
d’aquesta nit al teatre barceloní.
Unmusical ple de vida –sobre uns
joves artistes que miren de tirar
endavant i de crear en condicions
precàries i sota l’amenaça de la si
daalNovaYorkdelsnoranta–que
torna a la capital catalana d’una
maneramolt peculiar: aquesta ve
gada és en català, només hi ha
40 funcions i es representa en un
espaide laciutatmoltpochabitual
per a aquestes produccions, la
gran sala del Casino l’Aliança del
Poblenou. De totamanera, els im
pulsors, evidentment, esperen
moltes més funcions i fer el salt a
teatresmés cèntrics, com va fer el
Rent original des del circuit Off
Broadway, on es va estrenar no
més dos dies després de la inespe
radamortdelseujovecreador,Jo
nathanLarson.

Però encara hi ha més caracte
rístiquesque fanque la tornadade
Rentsiguisorprenent: tornagràci
es a l’impuls d’un dels actors que
van protagonitzar l’estrena de la
versió espanyola el 1999 al teatre
PrincipaldeBarcelona,DanielAn
glès, que confessa que, des que va
acabar aquellmuntatge, va pensar

a dirigirlo en el futur. Anglès, co
negutpelsseustreballsdedirecció
i interpretació amb la companyia
ElMusicalMésPetit–amb la qual
ha viscut grans èxits comEl somni
de Mozart– i director resident de
musicals comMammamia!, actu
alment al Tívoli, finalment ho ha
aconseguit. I s’ha convertit en di

rectord’unRentqueaquestavega
danotéaldarrereunagranempre
sa delmónde l’espectacle–la pro
ducció dels musicals és molt
costosa, i aquest en concret té un
equipde50persones–, sinóel fun
dadordelwebeDreams,JavierPé
rezTenessa, iungrupd’inversors.
Entre lessevesaportacions iel tre
ball cooperatiu de l’equip artístic
el valor de la producció voreja els
400.000euros, calculaAnglès.
Unequipartísticenquèeldirec

tormusical ésMiquel Tejada i en
tre els actors figurendes deVíctor
Arbelo, Roger Berruezo i Queralt
AlbinyanafinsaMireiaÒrrit,Xavi
Navarro i Nil Bofill, que encarna
Mark Cohen, el narrador, paper
que va encarnar Anglès fa 16 anys.
UnAnglèsquecreuque l’obra té la
mateixa vigència que aleshores:
per laprecarietatdels joves, lesdi
ficultats de viure la vida amorosa
com un vol i l’estigma que encara
acompanya la sida. Per Anglès, el
principalmissatgede lapeça, con
clou,és“elvalordel’amoralavida,
que faque tingui sentit”.!

Laproducciódel
muntatgenotéuna
granempresateatral
aldarrere, sinóel
fundadord’eDreams

AGATA CASANOVAS

Una escena de la nova versió del musicalRent, que avui s’estrena al Casino l’Aliança del Poblenou

Saviesapopular

Tradicionàrius

Intèrprets:HilariAlonso,Xavier
deBétera,NaietCirerer iPep
GimenoBotifarra
Lloc idata:CentreArtesà
Tradicionàrius (22/I/2016)

RAMON SÚRIO

El venerable Tradicionàrius va
estrenarHomeromancer, undisc
gravat per quatre prestigiosos
cantants valencians –Hilari
Alonso, Xavier de Bétera, Naiet
Cirerer i Pep Gimeno Botifarra–
que recupera vells romànics de

cec. En l’empresa de posarlos al
diaelsajudaunsòlidquintet lide
rat pel guitarrista Pere Ródenas,
també arranjador i productor.
Amb el seu suport aquest gènere
narratiu s’adapta sense proble
mesadiversosestils, semprepar
tintd’untronccomúmediterrani
representat per la bandúrria de
PacoLucas.
L’espectacle té un component

teatral, ja que els cantors es pre
senten com a parelles de cecs
amb el gos pigall i entre ells s’es
tableix una jocosa comunicació
enquèdestaquenleshilarantsin
tervencionsdePepGimenoBoti
farra. Els seus constants acudits

són l’adob a un repertori en què
totsquatreesvanalternantcoma
solistes ialscors.Elmés jove,Xa
vierBenedito,unportentdelcant
d’estil, va ser l’encarregatd’ento
nar Arriba el Facebook, un antic
romanç adaptat a l’era de les no
ves tecnologies amb ornament
salserdel teclistaEnricCalabuig.
Un tema recurrent és l’alcohol
representat per un Romanç de la
cassalla, a ritmedereggae i inter
ludi de dolçaina, així comunRo
manç del sant Rorro, homenatge
alpatródelsborratxos.Tambéhi
va haver una Habanera de la tia
Alberta, glossa dels bergants, re
cord amarg de l’Espanya fran
quista a Quan jo era xicotet, la
tristaEl clot de la grava, la versió
valenciana de L’hereu Riera amb
final tràgic i un El paje del rey en
castellà i aire flamenc.!
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