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RicardoSzwarcer
diuque témolta
feinaa fer
perquè coneix
pocel teatre
català

Dosgestors,
peralGrec
ielPicasso

RicardoSzwarcer i JosepSerradirigiran,
respectivament, el Festival d’Estiude
Barcelona ielmuseudelcarrerMontcada

Ignasi Aragay
BARCELONA

L’alcalde Joan Clos va pre-
sentar ahir enpúblic els dos
nous responsables del
Museu Picasso, la direcció
del qual havia quedat va-
cant per lamarxa deMaite
Ocaña al Museu Nacional
d’Art de Catalunya
(MNAC), i del FestivalGrec,
que també estava orfe de di-
rector després que Borja
Sitjà fos fitxat per l’excon-
sellera CaterinaMieras per
fer-se càrrec d’organitzar la
presència de la cultura ca-
talana a la Fira del Llibre de
Frankfurt 2007.

Els escollits, Josep Serra
per al Picasso i Ricardo
Szwarcer per al Grec, res-
ponen a un perfil més de
gestor que d’especialista i
tenen com a encàrrec im-
pulsar la internacionalitza-
ció tant del museu com so-
bretot del festival d’estiu de
la ciutat. Les dues tries
s’han fet per concurs inter-
nacional, seguint el sistema
instaurat recentment pel
MNAC. Al Picasso hi han
optat vint-i-set candidats, i
al Grec, vint.

Josep Serra entén el Pi-
casso “com un dels grans
museus nacionals del país”
i treballarà perquè “guanyi
autonomia, capacitat de
gestió i eficàcia”. Per acon-
seguir-ho, té clar què li toca
fer: “Pressionaré els polí-
tics”, va dir. El nou director
es proposa orientar el
museumés cap als visitants
i relligar-lo amb “nous sec-
tors de la ciutat”.

Serra, que considera que
Ocaña ha deixat el llistó
molt alt, hereta un museu
que, segons el regidor de
Cultura, Carles Martí, està
“ben situat en el circuit pi-
cassià europeu” i té encarri-
lada l’ampliació. Per això
ara s’ha buscat un professi-
onal amb “bagatge patrimo-
nial i de gestió”, precisa.

JosepSerra tindrà al cos-
tat, com a mà dreta per a
temes artístics, SòniaVille-
gas (Barcelona, 1968), que
des del 1994 treballa al
museu i que els darrers
anysha estat lamàdreta de
Maite Ocaña. Villegas, que
té en curs una tesi doctoral
sobreLes senyoretes d’Avi-
nyó, també optava a la di-
recció. El jurat del concurs
ha preferit que ocupés el
lloc vacant de conservadora
en cap i que formés tàndem
ambSerra comadirector. A
més de Maite Ocaña, la co-
missió que ha pres aquesta
decisió estava formada per
RosaM.Malet, directora de
la Fundació Miró, i Jordi
Martí i Xavier Suñol per
l’Institut deCultura deBar-
celona (ICUB).

L’elecció de Szwarcer,
que té l’encàrrec per quatre
anys, ha respost a la recerca
d’algú que puguimillorar la
internacionalització del
Grec. Segons el regidor de
Cultura, “no se l’ha escollit
perquè sigui estranger, sinó
perquè té una cultura i un
bagatge cosmopolites”.

La relació ambBorja Sitjà
Szwarcerva llançarahir elo-
gis al seu antecessor, Borja
Sitjà, i va explicar que, des-
prés de set anys d’haver-se
retirat de “la vida institucio-
nal” per dedicar-se a fer de
productor pel seu compte
desdeLondres, “ara ja enyo-
rava tornar a una institució
i treballar en equip”. De fet,
coneix l’equip de Sitjà per-
quèhi va col·laborar quanel
Grecdel 2001va estar dedi-
cat a Buenos Aires i, des-
prés, quan Sitjà va dirigir el
Festival de lesArtsdurant el
Fòrum 2004. Sitjà ha for-
mat part del jurat ambÀlex
Rigola, Cesc Casadesús,
JoanOller,CarlesSala, Jordi
Martí i el desaparegut Mi-
quel Lumbierres.

Szwarcer va reconèixer
que témolt treball de camp
a fer perquè està poc con-
nectat amb la realitat i el te-
atre català. De fet, tal com
consta a les bases del con-
curs, l’acceptació del càrrec
implica el compromís d’a-
prendre l’idioma (en el seu
cas el català, però també el
castellà si s’haguésnomenat
un director que no el cone-
gués).El director argentí vol
“prioritzar la presència in-
ternacional, peròno tantdel
públic, ja que el festival és
pera la ciutat, comde la cre-
ació”. I ho vol fer sense “una
orientació geogràfica deter-
minada”, a la recerca “de
nous llenguatges”. Carles
Martí considera que “l’esce-
na catalana seguirà sent el
pal de paller del festival,
però inserida en un marc
d’internacionalització”.!
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UnnebotdeNarcís Serra i unamicdeLluísPasqual
@ JosepSerraVillalba:
Nascut el 1969aBarcelona, el
noudirector del Picasso quan
tenia 20anys va treballar-hi
de becari fent visites guiades.
Viu a 150metres delmuseu i
va portar els fills a l’escola
bressol que hi ha al davant.
Coincidències a part, diu que
des d’aquella col·laboració ini-
cial sempre hamantingut una
relaciómolt estreta ambel Pi-
casso. En l’actualitat era sub-
director general deMuseus i
Promoció del Patrimoni Cultu-
ral de la Generalitat. Nebot de
Narcís Serra, president de
Caixa Catalunya i delMNAC,

Josep Serra ha treballat a la
Fundació Caixa de Catalunya,
amb seu a la Pedrera. Tot i que
al currículumconsta que va
arribar a ser-ne subdirector i
coordinador general (2002-
2005), en realitatmai no va
arribar a ostentar el primer
dels dos càrrecs. Tambéha
treballat alMacba ambdiver-
ses responsabilitats, comara
la coordinació d’exposicions
de producció pròpia.

@RicardoSzwarcer:
Nascut a l’Argentina el 1948,
té la doble nacionalitat argen-
tina i britànica i en l’actualitat

és a Barcelona coma produc-
tor de l’espectacle Brasil bra-
sileiro. Del teatre català
només coneix, i molt bé, Lluís
Pasqual, amb qui ha col·labo-
rat professionalment a la Bi-
ennal de Venècia. “La resta ho
he d’aprendre”. Graduat en
economia política per la Uni-
versitat de Buenos Aires, ha
estat director general del Tea-
tre Colón de Buenos Aires i di-
rector artístic de l’Òpera de
Lille, entre d’altres càrrecs.
Des de 1999 és productor exe-
cutiu free lance, ambuna
clara tendència cap als espec-
tacles de lírica.
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