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El jurat del pavelló català a Venècia, amb Borja-Villel al
davant, pressiona la Generalitat pel cas Santa Mònica

Amenaçade
dimissióalLlull
Montse Frisach
BARCELONA

Visitants contemplant fa dos anys els primers documents
retornats de la Generalitat, dels quals falten 7 caixes ■ M. PÉREZ

Nicaixes
ni‘papers’
Ramon Palomeras
BARCELONA

Havien d’arribar dimarts,
després dimecres i ara, després de no haver-se signat
–per suposats problemes logístics– l’ordre ministerial
necessària, arribaran demà
o dilluns o... De fet, els incompliments han sigut la tònica habitual en l’afer dels
papers de Salamanca. Així
doncs, les set caixes que encara són a l’Archivo de Salamanca i que havien d’haver
arribat el gener del 2006
continuaran acumulant
pols com a mínim un dia
més.
Aquesta és una de les
decisions que s’ha pres en
la segona reunió de la comissió mixta Estat-Generalitat creada amb la finalitat d’identificar els dos

milions de documents
d’entitats, partits polítics,
sindicats i particulars que
s’han de restituir a Catalunya i que encara són a Salamanca. Tanmateix, la
conselleria es mostra tranquil·la perquè el procés
continua segons el calendari previst. Malgrat que
ja s’ha començat el procés
de digitalització, el ministeri ha mostrat el seu recel
sobre certa documentació
–no molta, segons la conselleria– però per no entorpir la validació i digitalització de la resta dels documents s’ha acordat
posposar la seva resolució
fins al final del procés.
Per al 25 d’agost es preveu una nova reunió del
grup de treball i després,
sense data fixa, una nova
trobada de la comissió. ■

La polèmica sobre la reorientació del Centre d’Art
Santa Mònica cap a una
institució pluridisciplinària
no cessa i ara ja esquitxa ni
més ni menys que el projecte del Pavelló de Catalunya
per a la pròxima Biennal de
Venècia, que impulsa l’Institut Ramon Llull.
Amb un altre comunicat
sobre l’afer, el jurat que ha
de decidir el projecte que
s’ha d’exposar al pavelló català, presidit pel director del
Museu Reina Sofia i exdirector del Museu d’Art Contemporani
de
Barcelona
(Macba), Manuel Borja-Villel, amenaça de dimitir si el
departament de Cultura no
reconsidera la seva decisió
sobre el Santa Mònica i no
convoca de manera immediata un concurs internacional per escollir la direcció artística de la institució.
D’aquesta manera, els membres del jurat s’alineen amb
el comunicat del passat 22
de juliol del sector professional d’arts visuals.

Contradicció del govern
El comunicat del jurat del
pavelló català considera
que el govern de la Generalitat ha entrat en “contradicció” pel que fa a la seva
política artística, ja que s’ha
plantejat la participació catalana a la Biennal de Venècia fent un concurs interna-

Maneul Borja-Villel presideix el jurat per al pavelló català de la Biennal de Venècia ■ EFE

Nou pas per a
l’entrada de
les Balears
El retorn balear a l’Institut
Ramon Llull es farà oficial el
pròxim 9 de setembre a
Palma de Mallorca. El vicepresident de la Generalitat,
Josep-Lluís Carod Rovira, i
el conseller de la Presidència del govern balear, Albert
Moragues, es van reunir
ahir a Barcelona per concretar els detalls finals dels
tràmits burocràtics
d’aquesta reincorporació.

cional amb un jurat independent i, en canvi, “de portes endins” no ha fet el mateix per al Santa Mònica.
Per això, si fins al setembre
el govern no canvia d’actitud, pressionen: “Avaluarem l’evolució dels esdeveniments i reconsiderarem
la nostra continuïtat com a
membres del jurat nomenat per l’Institut Ramon
Llull”. Tant el departament
de Cultura com el Ramon
Llull han declinat pronunciar-se sobre el tema.
El cert és que el sector de
l’art contemporani havia
rebut amb bons ulls la decisió del Ramon Llull de no-

menar un jurat per a Venècia, compost per noms de
prestigi. A més de Borja-Villel, el jurat està format per
l’artista i president de l’Associació d’Artistes Visuals
(AAVC), Ignasi Aballí; la directora del Jeu de Paume,
Marta Gili; la conservadora
en cap del Macba, Chus
Martínez; el director de la
Tate Modern, Vicent Todolí; i la conservadora del
Palau Fortuny de Venècia,
Daniela Ferreti. Tant Borja
com Aballí, des de l’AAVC
–el grup més actiu en el cas
Santa Mònica–, ja s’havien
pronunciat contra la decisió de la Generalitat. ■
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Hitler, un mitjó i l’Esculapi

H

a passat fa unes setmanes
a Berlín. Van col·locar un
Hitler al Museu de Cera i
el mateix dia de l’obertura al públic, un dels primers visitants li
va tallar el cap. Us imagineu un
Franco al Museu de Cera de Barcelona? El cap també li hauria
rodat, segur. La memòria és un
camp de mines. I en el cas dels
alemanys, és un camp de concentració que els té presoners
del seu vergonyós passat.

Els museus són el lloc on ens
representem, on ens interpretem
col·lectivament, cosa que té els
seus riscos. A Barcelona no es pot
fer un museu militar perquè reneguem del d’Espanya que ens
va llegar Franco però no gosem
fer-ne un de Catalunya. Per això
algú ha decidit que a Montjuïc hi
vagi un museu de la pau... Doncs
que la pau sigui amb nosaltres, i
sobretot amb el nostre esperit
tan torturat, tan indecís. Qui som?

Com que no sabem ben bé qui
som ni què volem ser de grans,
doncs anem encadenant polèmiques museístiques amb aquella
alegria. Qui es recorda del mitjó de
Tàpies per al MNAC? Sóc dels que
l’enyora: hauria convertit el museu
en punt obligat de visita per a la
turistada, que ara no va més enllà
de Gaudí i el Barça. I de la campanya per salvar el Born? Eren multitud els qui preferien esborrar un
passat massa incòmode. I del

Que la pau
museística sigui amb
nosaltres i amb el
nostre esperit de
catalans torturats
i indecisos

negre de Banyoles? Val a dir que
sense ell el museu ha millorat
molt. Fa uns mesos l’Esculapi
d’Empúries va tornar al seu lloc
d’origen contra la voluntat del director del Museu d’Arqueologia de
Catalunya, de qui aleshores no es
va acceptar la dimissió i a qui ara,
al setembre, se l’obligarà a dimitir!
I encara tenim el ligiti de l’art de la
Franja, que ja treu la gent al carrer.
Ho repeteixo, que la pau museística sigui amb nosaltres.

