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CampanyaaOsloper evitar quees
traslladinelsmurals dePicasso
Els gravats són de l’artista noruec que va fer el fris del COAC, a Barcelona

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

Oslo torna a viure aquests dies
unenfrontament entre les auto-
ritatsielsgrupsques’oposenala
demolició del BlocY, antiga seu
governamental, i al trasllat de
dosmuralsdePicassoquedeco-
ren l’edifici. La Direcció Gene-
ral d’Obres Públiques n’ha co-
mençat a buidar l’interior i es
preveu el seu enderrocament
abansde finalsd’any.
Aquest edifici i el Bloc H van

patir danys greus el 22 de juliol
del 2011 com a conseqüència de
l’atemptat d’un ultradretà, el
mateix que aquell dia va matar
69jovesal’illad’Utøya. Alaseva
façanas’hiconservaunmuralde
Picasso,Els pescadors, i un altre
a l’interior,Lagavina, dutsa ter-
me el 1969 amb la tècnica del
raig de sorra sobre el formigó
per l’artista noruec Carl Nesjar,
que uns anys abans ja havia fet
tresmuralsmésalBlocH,també
apartir d’unsdibuixosdePicas-
so i seguint les sevesdirectrius.
Les autoritats noregues han

anunciat la intenció d’arrencar
aquestsmurals i traslladar-los a
un altre lloc, però els detractors
consideren que no deixa de ser
unatemptatartístic:“Elsmurals
estan integrats a l’edifici, són
una unitat arquitectònica. És el
conjuntelqueconstitueix l’obra
d’art: treure’ls i penjar-los enun
altre lloc és destruir-la”, diu
Ellen De Vibe, exdirectora de
planificació urbana d’Oslo. De
moment només han aconseguit
salvarelBlocH,que tambécon-
té tres murals gravats de Picas-
so. L’última opció per frenar la
demolició pot ser la carta que
hanenviata lesautoritatselshe-
reus de Carl Nesjar i de l’arqui-
tecte Erlin Viksjø, que va dis-
senyar l’edifici, a fidedenunciar
que no se’ls va preguntar sobre
si elsmurals podien ser reutilit-
zats.
El Col·legi Oficial d’Arquitec-

tesdeCatalunya(COAC),queté

a la seva façanade laplaçaNova
de Barcelona un fris també ela-
borat pel tàndem Picasso-Nes-
jar, el 1962,ha subscritunmani-
fest d’oposició al qual s’han su-
matelMacba, laFundacióMiró,
el CCCB i elMuseu Picasso. En
canvi, els hereus de Picasso a
París sí quehanacceptat el tras-
llatdelsmuralsd’Oslo.
L’arquitecte que va fer la seu

del COAC, Xavier Busquets, va
proposar a Picasso fer unmural
de ceràmica ambAntoniCume-
lla, inspirat en el de Joan Miró
ambLlorensArtigasa laUnesco
de París. Picasso, però, li va
plantejar fer-hoambNesjar. “El
18 d’octubre de 1960, a les onze
de la nit –recordava Busquets–,
Picasso em telefonava per dir-
me que els dibuixos ja estaven
llestos”.!
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Un grup demanifestants protesten davant del bloc Y, on es veu el mural de Picasso a la façana

AGENDA

‘Elmiracle de Basilea’
!El1967 laciutat suïssade
Basileaesvaveuresacsejada
per lesprotestesestudiantils.
Peròa lavoradelRin l’origen
delmalestarnoerenpas les
reformesuniversitàrieso la
guerradelVietnam.El lema
queenarboravenengrans
pancartesera“Allyouneed is
Pablo” (totelquenecessites
ésPablo),ungestalsBeatles i
el seuAllyouneed is love,amb
quèexigiena lesautoritats
que impedissin lasortidade la
ciutatdeduesobresdePicas-
soqueuncol·leccionista,
RudolfStaechelin,haviadipo-
sitatanysenrerealKunstmu-

seum:Elsdosgermans iArle-
quíassegut.Elpreuacordatva
serde8.400.000francssuïs-
sosde l’època.Vanaconseguir
queelgovernaprovésuna
partidadesismilions,però
l’oposició,queveiauncas
flagrantdemalbaratament,
vareunirsignaturesperaun
referèndumciutadà.Elva
perdreaclaparadorament.Els
altres2.400.000francssuïs-
sosesvanobtenirmitjançant
unacol·lectapopular.Ésel
queesconeixcomElmiracle
deBasilea,possiblementel
primercasdemicromecenat-
geartístic. /TeresaSesé

Música

REVETLLA EN LÍNIA AL CAT

Revetlla folk, alternativa i
en línia la que convoca per a
aquesta nit el Centre Artesà
Tradicionàrius a partir de
les 22 hores. Música folk en
directe ambAires delMont-
seny, La Portàtil.FM i l’Or-
questrina Trama, i abans el
foc de la revetlla amb Dia-
bles de La Vella de Gràcia,
LaMalèfica del Coll i La Di-
abòlica de Gràcia.
TRADICIONÀRIUS I CULTURAPOPU-

LARBCN A YOUTUBE

LA LICEU BIG BAND VA DE FUNK

Coincidint amb el dia
de la Música, la Liceu Big
Band, dirigida per Sergi
Vergés, ha publicat un vídeo
fet des del confinament de
la cèlebre i optimista cançó
Weare family. El temava ser
compost al seu dia per
Nile Rodgers i Bernard Ed-
wards, i es va convertir en
tot unhit gràcies al grupSis-
ter Sledge. L’arranjament
original per a big band l’ha
fet l’alumne Alfredo Gimé-
nez.
YOUTUVE I INSTAGRAM TV

Llibres

EL NOU DE TXANI

L’escriptora Txani Rodrí-
guez presenta la seva no-
vel·la Los últimos románti-
cos (publicat per Seix Bar-
ral) a la Biblioteca
Bidebarrieta de Bilbao.
L’autora conversarà amb els
periodistes Kike Martín i
Alicia San Juan. L’acte, que
començarà a les 19 hores,
també es retransmetrà en
streaming
KULTURGUNEATB.EUS

Periodisme

QUE NO FALTI L’OPTIMISME

El periodista Pere Ortín en-
trevista la cronista argenti-
na Leila Guerriero dins el
cicleElmejor periodismo es-
tá por venir. Organitzat per
la Fundació Friedrich
Ebert, Fundació Gabo i Al-
taïr Magazine. Avui a partir
de les 23 hores.
FACEBOOK LIVE

Consulta les mesures de seguretat
i higiene davant la Covid-19.

www.santpau.barcelona/covid19

Col·labora

Obrim
el 26 de juny!
30% de descompte
ins al 30 de setembre


