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Esbusca
director
El nou responsable
del Macba s’escollirà
a través d’un concurs
internacional
Montse Frisach
BARCELONA

Antoni Mas Busquets diu que utilitza materials biogràfics al servei de l’autoficció ■ JOSEP LOSADA

Antoni Mas Busquets recrea la trajectòria sentimental
i moral d’un home com ell a la seva primera novel·la

Eldesigquefuig
Eva Piquer

“Escriure és una
addicció. Amb
els contes, la
droga s’acaba
massa aviat”, diu
l’ara novel·lista

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba)
ha engegat el procés, a través d’un concurs internacional, per trobar al nou director que substituirà Manuel Borja-Villel, que ja ha
marxat a dirigir el Museu
Reina Sofia de Madrid.
La comissió delegada del
Macba, formada per membres de les tres institucions
del consorci del museu –Generalitat, Ajuntament i fundació privada Macba–, va
obrir ahir el termini de presentació de candidatures al
càrrec, que s’allargarà fins
al 14 de març. A partir
d’aquesta data, una comissió d’experts entrevistarà
als candidats que hagin passat una primera selecció, de
manera que “a principis
d’abril” ja es podria proposar un nom a la comissió delegada i al consell general
del museu, segons va explicar ahir el delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i president de la comissió delegada del Macba,
Jordi Martí.
La comissió d’experts
que avaluarà els candidats
està formada per quatre
membres del comitè assessor del museu –Lynne
Cook, Maria de Corral,
Chris Dercon i Vicent Todolí–, el president de l’associació de galeries Art Barcelona, Carles Duran; el cineasta Pere Portabella; el
filòsof Xavier Antich; Vicenç Altaió, pel departa-

Manuel Borja, director sortint
del Macba ■ MARTA PÉREZ

ment de Cultura de la Generalitat; Ainhoa Grandes,
per la Fundació Macba; i
Marta Clari, per l’Ajuntament.
Segons va explicar
Martí, la comissió ha optat
per l’elecció a través d’un
concurs en lloc d’una tria
directa del càrrec, ja que
“creiem que el paper dels
experts és indispensable, a
més que el concurs aporta
seguretat i garanties que
l’elecció estarà ben feta”.
En les bases del concurs
s’especifica que dels candidats es valoraran qualitats
com l’excel·lència professional, el coneixement i la
vinculació al medi artístic
català i les relacions amb el
medi internacional.
Borja-Villel va assegurar,
d’altra banda, que quan
una institució està consolidada “els canvis són bons”.
“Hi ha poques vegades a la
vida que un pot fer el que
vol”, es va acomiadar referint-se als anys que ha passat al Macba. ■

