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Potser la història deli-
rant que explica Copi
ens interessa ben poc,

però cal reconèixer l’àcid
humor de l’argentí, atent a
trencar les crostes de la
moral occidental i d’esban-
dir la caspa dels custodis de
l’ordre sempre disposats a
censurar allò que els ennue-
ga. L’obra excel·leix per la
seva hàbil progressió dra-
màtica, que converteix un
vodevil gai en una peça d’in-
triga amb un crim a la male-
ta i tot plegat acaba fent un
pet com un aglà, gairebé
premonitori del que arriba-
ria, anys a venir, a París, lloc
de l’acció, o a Nova York.

Cal dir també que la po-
sada en escena de Di Fonzo
Bo és espaterrant. L’espai és
central i presenta un mo-
dern loft amb vistes sobre la
ciutat de la Tour Eiffel. Els
murs del piset són pantalles
sobre les quals es projecten
imatges simbòliques. Du-
rant la representació les pa-
rets es fan transparents i ve-
iem l’escena com un aquari
mentre assistim als prepara-
tius del Cap d’Any en un
apartament on es troben,
amb tota mena de bronques
i d’histèries, quatre amics
homosexuals, una veïna
que s’acaba d’empassar un
tripi i un bell moret a qui tot-
hom té ganes de clavar
mossegada. Un còctel esbo-
jarrat que convoca una serp
gegant sortint de la tassa del
vàter que acaba sent cuina-
da, farcida de la rata que
s’acaba de cruspir, per esde-
venir l’àpat de ninou. Co-
mença a nevar dintre el
menjador de casa, rescaten
una gavina amb hipotèrmia,
la revifen, però s’empassa el
sabó del lavabo i s’asfixia,
mentre l’helicòpter que
llançava els focs artificials
de la nit s’estavella en l’edifi-
ci del davant. Les catàstro-
fes se succeeixen dins i fora
de l’àmbit domèstic en un
encadenat trepidant, d’una
agilitat escènica trasbalsa-
dora i d’una hilaritat trufada
de desassossec. Cal desta-
car la violenta interpretació
de Joan Carreras i el pertor-
bat perfil de Chantal Aimée.
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Di Fonzo Bo fa
una espaterrant
posada en escena
de ‘La torre...’

Borja-Villeldirigirà
elReinaSofia

Un comitè internacional d’experts destaca l’experiència del fins
ara director del Macba i l’escull per gestionar el museu madrileny

Pere Gendrau
MADRID

El fins ara director del
Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona, Manuel
Borja-Villel, passarà a diri-
gir el Museu Reina Sofia de
Madrid després que un co-
mitè internacional d’ex-
perts el designés com el mi-
llor dels 29 candidats que
es van presentar a concurs
i que el patronat del museu
hi donés ahir el vistiplau.

En el moment d’anunci-
ar-ne el nomenament per
unanimitat, el ministre de
Cultura, César Antonio
Molina, va qualificar Borja-
Villel com “la millor perso-
na” per estar al capdavant
del centre madrileny i va
assegurar que “podria
estar en qualsevol dels mu-
seus més grans del món”.

Per la seva banda, el co-
mitè que l’ha escollit n’ha
destacat la seva “professio-
nalitat” i trajectòria, així
com el caràcter “multidis-
ciplinari” del projecte que
va presentar pensant en el
Reina Sofia. A cadascun
dels perfils que optaven a la
direcció se’ls va exigir que
elaboressin una proposta
en clau de futur per a
aquest museu de la capital
espanyola.

Des del patronat de l’en-
titat madrilenya, la seva
presidenta, Pilar Citoler, va
afirmar que Borja-Villel té
un “perfil idoni” i una tra-
jectòria que acredita la
seva “eficàcia” com a ges-
tor artístic.

Pel que fa al futur del
museu, el comitè d’experts
va assegurar que l’elecció
de l’actual director del
Macba ha de permetre es-

tablir una “connexió en
forma de xarxa” amb altres
centres, tant d’Espanya
com de la resta del món. I,
alhora, convertir el Reina
Sofia en un arxiu artístic
del segle XXI.

La participació d’aquest
òrgan d’elecció del nou di-
rector és fruit del codi de
bones pràctiques que va
elaborar conjuntament el
ministeri de Cultura, du-
rant l’etapa en què estava
encapçalat per Carmen
Calvo, amb sis entitats es-
tatals representatives del
món de l’art, com ara l’As-
sociació de Directors d’Art
Contemporani, el Consell
de Crítics d’Arts Visuals o
l’Institut d’Art Contempo-
rani.

Tot aquest procés es tan-
carà entre els mesos de
gener i febrer, quan Borja-
Villel prendrà possessió del
càrrec. Una feina que des-
envoluparà durant un perí-
ode de cinc anys i que es
podrà prorrogar en dues
ocasions. El temps que
resta des d’ara fins a l’arri-
bada del nou director a Ma-
drid permetrà, segons va
afirmar el ministre, fer una
“transició tranquil·la” al
centre barceloní.

Concurs al Macba
A Catalunya, l’Associació
d’Artistes Visuals, la de Crí-
tics d’Art i la de Galeries In-
dependents demanen que
s’apliqui el mateix procés a
l’hora d’escollir el nou di-
rector del Macba. És a dir,
que emparant-se en el codi
de bones pràctiques, es de-
signi un comitè d’experts
internacional que destriï
entre els diversos candi-
dats i faci una proposta. ■ Manuel Borja-Villel va ser nomenat ahir nou director del Museu Reina Sofia ■ MARTA PÉREZ

Àmplia trajectòria
Va saber convertir
un centre en crisi
en un gran referent
Manuel Borja-Villel (Borriana,
1957) té una àmplia i recone-
guda trajectòria en el món ar-
tístic. Llicenciat en història de

l’art per la Universitat de Va-
lència el 1980 i doctor en filo-
sofia per la Graduate School
of the City University de Nova
York, va ser el primer director
d’exposicions de la Fundació
Tàpies, amb fites com portar
per primer cop a Barcelona
una retrospectiva de Picabia i

de Louise Bourgeois.
Quan va entrar al Macba el juny
del 1998, la situació era molt
delicada per desacords institu-
cionals. Amb molta mà esquer-
ra i una política museística ar-
riscada, va saber convertir un
centre en crisi en un dels mu-
seus d’art contemporani més

importants d’Europa, i de més
prestigi internacional.
Borja-Villel ha optat per fer
discursos paral·lels als acadè-
mics tradicionals, amb expo-
sicions que han creat línies
noves; ha apostat per desco-
brir aquí artistes internacio-
nals i per reivindicar aspectes

nous d’artistes d’aquí, com
ara Evru, Ràfols-Casamada,
Tàpies, Hernàndez Pijuan i
Pablo Palazuelo. Així mateix,
ha fet efectiva una política
d’adquisicions, cessions i do-
nacions que ha augmentat
considerablement la col·lec-
ció del museu.
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