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Res a veure amb la música. De públic, no
els en faltava pas. “Al Fòrum tenim un es-
pai adequat, en una ciutat adequada.” Una
oportunitat perduda. Què fan a altres pa-
ïsos, en ciutats mitjanes? “Hi participen
moltes administracions!” Fan una cultura
pública de suport a la societat civil profes-
sionalitzada. Ni meu ni teu, de tots.

Va desaparèixer el Sitges Teatre Interna-
cional –el 2004 l’Ajuntament va dir que ca-
lia repensar-lo–. A Vilanova i la Geltrú, on
es va covar fa anys, amb Reus, el Trapezi,
mantenien una proposta pròpia, però ha
caigut del pressupost. Jordi Gaspar, direc-
tor del Trapezi de Reus, va ser responsable
de la festa vilanovina. Havien treballat per
tenir identitat i “fidelitzar el públic de la
comarca”. “És una llàstima. S’hi ha de creu-
re i implantar les propostes al territori, fer
participar, implicar. Has d’explicar què fas!
No es pot funcionar com si estiguessis a
Barcelona.” A l’últim festival de Vilanova hi
van anar més de 30.000 persones. ❋

Horitzó
actual
El Festival
Shakespeare se’n
va a Barcelona. El
Cruïlla també va
marxar de Mataró.
A Vilanova ja no es
fa circ...
L’estrebada és
forta. En vindran de
més verdes?

Adéu i a reveure 
A dalt, el
Shakespeare de
Mataró; a sota, el
Cruïlla BCN 2012. Al
costat, el ja finat
Sitges Teatre
Internacional i
Cantonigròs EL PUNT /
ALBERT SALAMÉ / EFE/
FESTIVAL DE
CANTONIGRÒS

i passen gaire sovint per l’autopista del Ma-
resme, s’hauran acostumat a veure el rètol
indicador de la Fundació Palau. Sota el

nom, s’hi llegeix: “Picasso”. La seu és a Caldes
d’Estrac. S’hi poden haver acostumat i potser ja ni
ho veuen. Hi ha també els que es desconcerten, i
rumien, per uns segons: “Picasso?”. I, és clar, hi ha
qui sap de què va: “Ah! La Fundació... Un dia hi
hem d’anar”. I segueixen conduint. A la fundació
–www.fundaciopalau.cat– viuen moments de no-
vetat. La més immediata, la del nomenament de
nou director, Pere Almeda, fa unes setmanes. Al-
meda té a l’horitzó molts reptes. El primer i prin-
cipal, que ho impregnarà tot, el desè aniversari de
la fundació. Les novetats aniran caient com fruita
madura en els pròxims mesos. De fons, en el dis-
curs i les obres, hi ha una voluntat clara de donar
visibilitat a la fundació. No és un receptacle de
patrimoni! Almeda vol convertir la fundació en
un equipament “de primer nivell, on passin coses,
on es generi controvèrsia”. Quina és, si no, la fun-
ció de l’art i la cultura en general? Precisament ai-
xò que vol Almeda: sacsejar...

En aquest fer visible és fonamental el binomi
Palau-Picasso i el llegat –i la recerca viva– que
conté la fundació. Palau era, és, un dels especialis-

tes de més renom en la vida i obra de Picasso. I
amic personal. Peces de Picasso –unes noranta–,
material bibliogràfic... “La fundació ha de ser un
punt de referència, un centre al qual vinguin tots
els experts, en pelegrinatge.”

A aquesta voluntat se sumen altres ambicions,
que s’aniran concretant: fer una revisió a fons de
l’obra de Josep Palau, què hi ha de publicat, què
de descatalogat, què d’inèdit... Fer una gran bio-
grafia, “la” biografia, diu Almeda. I exposicions. I
fer lluir tot el fons d’art: Tàpies, Perejaume, No-
nell, Gargallo... Vaja, es tracta que la fundació tin-
gui un bon lloc en el mapa cultural, i no solament
en els indicadors de carreteres. ❋
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Un
retrat
“Per a l’amic
Palau i Fabre.”
Com un petit
detall que il·lustra
la relació entre els
dos personatges,
un perfil de Josep
Palau i Fabre, amb
gorgera, fet per
Picasso el 1968.
És a la Fundació
Palau i Fabre.

Els dos
protagonistes,
Josep Palau i Fabre
(a l’esquerra de la
fotografia) i
Picasso, xerrant, en
una imatge de
Lucien Clergue.




