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tat i amb mòduls s’acotaria fàcil-
ment l’espai».
 No obstant, a l’espera que les ins-
titucions trenquin el silenci, la mos-
tra de Sant Feliu pot ser un aperitiu 
més que atraient. Amb obres dels ca-
talans Josep Amat, Miquel Villà, Mo-
dest Urgell, Martí i Alsina o Eliseu 
Meifrèn, dels europeus Sisley, Kan-
dinsky, Gauguin, Delaunay o els 
nord-americans Hopper o Bricher, 
proposa un diàleg entre peces na-
turalistes, encara embegudes de ro-
manticisme, impressionistes, ex-
pressionistes, d’Europa i Amèrica, 
de mitjans del segle XIX fins a la mo-
dernitat i les avantguardes de mit-
jans del XX. 

KANDINSKY I VILLÀ / En «unes sales que 
dialoguen les unes amb altres», el fil 
conductor de l’exposició, segons la 
comissària, Pilar Giró, és «l’ànima 
del paisatge». Així, la mostra s’inicia 
amb pintures romanticonaturalis-
tes amb temes d’aigua dolça, que te-
nen en comú «que capten un ins-
tant, perquè no es perdi, perquè el 
desig de futur ens fa ser conscients 
del present». La segueixen motius 
d’aigua salada, com Molins de vent al 
costat del mar, de Meifrèn, paisatges 
impressionistes de Gauguin, Pinós 
o Sisley, l’expressionisme de Cases a 
l’Obermarkt, de Kandinsky, parlant 
amb tres obres de Villà,  o l’espai 
Llocs retrobats, on el visitant pot reco-
nèixer el monument de Colom 
(Mompou), la plaça Palau (Amat) o el 
port de Barcelona (Emili Bosch). Pot-
ser aviat es retrobaran amb la seva 
ciutat. H          

Presentació de l’exposició ‘Sisley-Kandinsky-Hopper’ a Sant Feliu de Guíxols LLL

Hi ha llibres que semblen ha-
ver nascut d’una juguesca, 
a la sobretaula d’un sopar 

ben regat, però que en el fons de-
manen un rigor i un treball intel-
lectual que van més enllà de l’anèc-
dota. Penso, per exemple, en el re-
cent 1913. Un año hace cien años 
(Salamandra), del periodista Flori-
an Illies, una mena de biografia 
cultural de l’Europa en ebullició 
de l’any 1913 i que segueix la pista 
de gent com Proust ,  Freud, 
Duchamp o Kafka. És el cas també 
d’un llibre curiós, que va aparèi-
xer l’any 2011 i de moment, que jo 
sàpiga, encara no s’ha traduït. Es 
diu One on one i el va escriure el bri-
tànic Craig Brown, conegut pels 
seus articles paròdics a la ràdio i a 
la premsa escrita. 
 One on one recull «101 trobades 
reals» i les presenta de manera en-
cadenada: un dia el tsar Nicolau II 
va coincidir amb Harry Houdini; un 
altre dia Houdini va coincidir amb 
Roosevelt, que va trobar-se amb 
H.G. Wells, que va trobar-se amb 
Stalin, que va trobar-se amb Gorki, 

etcètera. Craig Brown sap combi-
nar el sentit de l’humor, l’erudició 
i el gust per la casualitat. Les troba-
des són interessants pel que tenen 
d’imprevisible i transversal: Nan-
cy Reagan i Andy Warhol, Mari-
lyn Monroe i Khruschev, Lauren-
ce Olivier i J.D. Salinger, Groucho 
Marx i T.S. Eliot...
 Per narrar-ne els detalls, l’au-
tor se serveix de diaris, cartes, bi-
ografies i el que calgui, però a més 
hi afegeix el pebre de la literatu-
ra. El llibre comença i acaba amb 
Adolf Hitler, i la primera trobada 
és una bona mostra de l’esperit ju-
ganer. El 22 d’agost de 1931, Hitler 
és a Munic, a la seu del partit nazi, 
i surt a passejar. En un carrer pro-
per hi ha el jove John Scott-Ellis, 
futur baró Howard de Waldel. Els 
seus pares, tips de veure’l ociós, 
l’han enviat a estudiar alemany a 
Munic, on ell s’ha comprat un cot-
xe. Aquell matí surt amb un amic a 
donar un volt per provar-lo. Quan 
gira una cantonada, no veu un vi-
anant i l’atropella. Resulta que és 
Hitler i, per sort, no li ha fet mal. 
 Es donen la mà. ¿Per sort? Anys 
després, el baró explicarà que va 
tenir el destí d’Europa a les seves 
mans. «Ai, si l’hagués mort!», es la-
mentarà Scott-Ellis. H

Una història 
de l’atzar
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«101 trobades reals» 
i les presenta de 
forma encadenada

deesiUN ESPECTACLE COMBATIU

Els brigadistes internacionals, do-
nes i homes de diferents països 
que van venir a lluitar a Espanya 
per defensar la República durant 
la guerra civil, seran homenatjats 
al Teatre del Raval amb el muntat-
ge  Goodbye Barcelona. Es tracta d’un 
musical de Karl Lewkowicz i Judith 
Johnson estrenat al teatre Arcola 
de Londres adaptat al català per 
David Pintó i Eva Rosell. «El meu 
somni era estrenar l’obra aquí», va 
confessar Lewkowicz en la presen-
tació de l’espectacle a l’antiga fà-
brica Moritz. 
 La trama s’inspira en la histò-
ria de Sam Lester, un anglès de Lon-
dres que va venir a lluitar contra el 
feixisme i va estar a punt de morir 
després de caure ferit el desembre 
de 1936. La seva història, descober-
ta a través d’un article de premsa, 
va commoure els creadors de Go-
odby Bacelona, que van estrenar la 
peça el 2011 en commemoració del 
75è aniversari de la guerra civil.
 Es calcula que uns 15.000 bri-
gadistes no van tornar als seus pa-
ïsos. Van morir defensant els seus 
ideals. Mantenir viva la memòria 
de les persones que ho van deixar 
tot per defensar la llibertat és l’ob-
jectiu de Goodbye Barcelona. Muntar 
aquí l’obra ha estat possible gràci-
es a l’entestament d’Empar López, 

directora del Teatre del Raval. «Des-
prés de veure-la a Londres el primer 
dia em vaig emocionar tant que vaig 
plorar. Llavors vaig pensar, deus ha-
ver tingut un mal dia», recorda. «Ai-
xí que hi vaig tornar l’endemà, i l’en-
demà passat i la meva reacció era la 
mateixa», explica. «El que veia no era 

MARTA CERVERA
BARCELONA

Guerra civil al Raval
‘Goodbye Barcelona’, un musical basat en la història real 
d’un brigadista internacional escalfa motors al teatre de Ciutat Vella

ficció, havia passat, i no feia tant de 
temps, al meu país. El poble català 
havia de veure-la».
 Per a un teatre com el del Raval, 
sense subvencions, assumir aquest 
projecte només és possible gràcies 
a l’afany de tot l’equip i a la solida-
ritat cultural dels que col·laborin 
en el projecte amb donatius a tra-
vés de Verkami. El mínim que es-
peren recaptar són 8.000 euros.

Amor i guerra

Fran Arráez dirigeix la versió cata-
lana de Goodbye Barcelona. El repar-
timent està integrat per set actors i 
tres músics, entre ells Pau Querol, 
que dóna vida a Sam, el jove briga-
dista anglès, i Carol Rovira, una 
noia catalana a qui els franquis-
tes han assassinat la família. Tots 
dos protagonitzaran una història 
d’amor marcada pel drama de la 
guerra. Joan Vázquez (Hair, Mam-
ma Mia!) i Antonio del Valle (Mar i 
Cel) i Manuela Nieto (Grease) tam-
bé participen en el muntatge, amb 
música en directe interpretada per 
Dani Campos (piano i direcció mu-
sical), Quico Pugés Suárez (violon-
cel) i Miquel Biarnés Masip (bate-
ria). La banda sonora inclou de can-
çons com La Internacional a música 
de Falla i Albéniz. «La guitarra fla-
menca no tindrà tant de pes en la 
nostra versió», explica Campos. H 

33 Empar López, directora del Teatre del Raval, i Karl Lewkowicz, coautor de l’obra, en la presentació.
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El muntatge espera 
aplegar un mínim 
de 8.000 euros 
amb una campanya 
a Verkami

L’obra és un 
homenatge als 
voluntaris que van 
lluitar contra 
el feixisme 

«No hi ha contacte 
amb el Govern 
sobre Madrid»

33Preguntada sobre el futur de 
les més de 200 obres de la col-
lecció cedida des de fa 14 anys 
gratuïtament al Museu Thyssen 
de Madrid, una concessió que 
expira al mes de novembre, la 
baronessa diu que encara no hi 
ha hagut cap «contacte amb el 
Govern» per renegociar les con-
dicions.

33Fa un any, Thyssen va rebre 
crítiques per vendre L’Esclusa, 
de Constable, perquè tenia pro-
blemes de liquiditat. «No vaig te-
nir més remei. Amb els préstecs 
gratuïts només em queda la me-
va col·lecció, i aquest quadro era 
el que més se’n deslligava», va 
afirmar ahir, per afegir que amb 
«els exuberants preus» de les 
subhastes d’avui dia ja no es pot 
permetre comprar gairebé res. 
La crisi, «tan trista i dramàtica 
per a tots», també ha afectat la 
reforma del monestir de Sant 
Feliu, que s’ha alentit. Encara 
que, de moment,  no es qüestio-
na continuar amb les exposici-
ons temporals.

ELS ALTRES MUSEUS


