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D

esprés de divuit anys de treball, Marta Montmany deixa la di·
recció del MADB. És aquest un moment de comiat d’una per·
sona amb la que hem compartit molt. Encara que haguem discrepat
en més d’un enfocament, el cert és que la Marta ens ha donat suport
des del primer dia i ha valorat el buit que omple l’Associació. Quan
el 2004 ens estàvem plantejant si posàvem en marxa el projecte, va
ser a ella a la primera persona que vam anar a demanar consell i
ajuda. Segur que ella no recorda aquella reunió, però jo no l’oblida·
ré mai, perquè el seu suport va ser contundent i clau per a que ens
atrevíssim a seguir endavant. Fins avui, hem treballat en molts te·
mes i hem trobat intel·ligents camins de mutu interès. Publicacions,
catalogacions, visites, exposicions, informes i cursos han comptat
amb la seva col·laboració. Els acords han permès de·
mostrar que les entitats privades i les públiques es
complementen i que l’encaix no és tan difícil amb
bona voluntat. Ens alegrem que sigui la Pilar Vélez la
persona que prengui el relleu. La felicitem pel càrrec
i li desitgem molta sort en un moment estratègic per
a l’entitat, que aviat inaugurarà seu. Creiem que és
una encertada elecció, ja que ella coneix bé les col·
leccions, és experta en història de les arts industrials
i té una llarga experiència en la direcció de museus.
La relació amb la Pilar ha estat també constant, i no
per casualitat. És increïble, però ella va formar part
de la taula rodona de la presentació pública de l’As·
sociació, i des de llavors sempre ha acceptat les nostres invitacions.
A més, hem organitzat activitats amb la seva participació mentre
ha exercit el càrrec de directora del Museu Frederic Marès. Estem
segurs que ara podrem seguir treballant de la mà. Amb la Marta
Montmany, amb la Pilar Vélez i amb molts altres directors de mu·
seus, l’Associació ha buscat pàrtners per realitzar els seus projectes.
Aquestes relacions han ajudat a pensar activitats que fossin sugges·
tives, aptes per als interessats en mobles i especialment útils per als

professionals que necessiten millorar la seva formació. Per a l’or·
ganització d’aquestes activitats l’Associació compta des de fa anys
amb l’Àngels Creus, que des del seu càrrec de vicepresidenta, sem·
pre amb discreció, gestiona sense alterar-se tot el que som capaços
d’oferir als socis. Quan tots els altres estem desbordats i quan les
hores que dediquem a aquesta feina altruista ja no donen més de si,
l’Àngels troba la manera de donar alè i de portar a bon port els objec·
tius. Un exemple del seu treball el teniu a la secció Notícies d’aquesta
revista, on podreu repassar tot el que ha coordinat durant els últims
mesos. Per als que no hagueu tingut l’oportunitat de conèixer la seva
tasca, us convido a participar en les properes activitats que està puntu·
alment organitzant i que us prometo seran, com sempre, enriquidores.

T

ras dieciocho años, Marta Montmany deja la dirección
del MADB. Es éste un momento de despedida de una
persona con la que hemos compartido mucho. Aunque ha·
yamos discrepado en más de un enfoque, lo cierto es que
Marta nos ha apoyado desde el primer momento y ha va·
lorado el hueco que llena la Asociación. Cuando en el 2004
nos estábamos planteando si poníamos en marcha el pro·
yecto, fue a la primera persona que fuimos a pedir consejo
y apoyo. Seguro que ella no recuerda aquella reunión, pero
yo no la olvidaré nunca, porque su soporte fue contundente
y clave para que nos atreviéramos a seguir adelante. Hasta
hoy, hemos trabajado en muchos temas y hemos encontrado
inteligentes caminos de mutuo interés. Publicaciones, catalogaciones, visitas,
exposiciones, informes y cursos han contado con su colaboración. Los acuer·
dos han permitido demostrar que lo privado y lo público pueden complemen·
tarse y que el encaje, con buena voluntad, no es tan difícil. Nos alegramos
que sea Pilar Vélez la persona que tome el relevo. La felicitamos por el cargo
y le deseamos mucha suerte en un momento estratégico para la entidad, que
pronto inaugurará sede. Creemos que es una acertada elección, pues conoce
bien las colecciones, es experta en historia de las artes industriales y tiene
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