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El mataroní Marià Andreu
(1888-1976) va ser un ar-
tista prolífic que va culti-
var tant la pintura com el
gravat, passant per l’escul-
tura i la decoració. Però
també va ser un destacat
escenògraf, com prova el
fet que fos el responsable
de l’escenografia i el ves-
tuari de l’obra de Shakes-
peare Molt soroll per no res
dirigida per John Gielgud
per al festival de Stratford-
upon-Avon de 1949. Preci-
sament va ser als hereus
del gran actor i director an-
glès a qui el galerista Artur
Ramon va comprar fa un
temps a Londres un con-
junt de dissenys esceno-
gràfics i de vestuari de l’ar-
tista català, que ara s’han
inclòs en l’exposició col-
lectiva La celebració de la
vida, que es pot veure a la
seva galeria de Barcelona.

L’exposició recull obres
de diferents èpoques i es-
tils d’artistes que han re-
presentat aspectes diver-
sos del teatre i les arts es-
cèniques. Aquest és un te-
ma recurrent en tota la
història de l’art. Els exem-
ples més evidents i que vé-
nen més ràpidament a la
memòria podrien ser les
escenes de music hall de
Toulouse-Lautrec i les ba-
llarines de Degas. Però, a
més dels dissenys per al
teatre de Marià Andreu,
en l’art català hi ha exem-

ples molt notables
d’aquesta temàtica, tal
com indica Artur Ramon.
Com es pot veure a la mos-
tra, Isidre Nonell dibuixa
els espectadors embada-
lits; Ricard Urgell pinta
una audició al Teatre
Gayarre del Paral·lel el
1910; Pau Roig (1879-

1955) dibuixa cafès i circs
per a una sèrie de litogra-
fies (aquí podem veure els
dibuixos inicials), i Mo-
dest Cuixart retrata un
curiós personatge teatral.

Altres curiositats de
l’exposició són veure el re-
trat que el pintor Ramon
Pichot va fer del drama-

turg Eduardo Marquina,
que era precisament el seu
cunyat, o una adquisició
molt recent de la galeria,
un colorista projecte de de-
coració per a un palau de
Robert Rosthchild a Chan-
tilly, de Josep M. Sert.

I no falten tampoc
obres on els artistes repre-

senten l’arquitectura del
teatre, com fa Piranesi
amb un gravat del Teatre
de Marcello de Roma, o el
fotògraf del segle XIX
Charles Clifford quan foto-
grafia el Teatre Principal a
la Rambla de Barcelona.

Mostra d’Àngel Bofarull
Simultàniament a l’expo-
sició La celebració de la vi-
da, també es pot veure a la
sala Artur Ramon una pe-
tita exposició d’una vinte-
na de peces de l’artista Àn-
gel Bofarull (Barcelona,
1957), que ha exposat en
galeries com ara la Ciento
i l’Alejandro Sales. Resi-
dent avui en dia a la Cata-
lunya del Nord, Bofarull
no prodiga gaire en els am-
bients artístics barcelo-
nins però és un artista de
culte gràcies a la força
plàstica i poètica dels seus
petits collages i dibuixos.

A la mostra, que s’inau-
gura oficialment dijous,
dia 10, però que ja es pot
visitar, es poden veure al-
gunes d’aquestes obres so-
bre paper però també sug-
geridores caixes, que el
fan “hereu de Joseph Cor-
nell”, en paraules de la crí-
tica d’art Victòria Comba-
lia, que ha realitzat el text
de la mostra. ■
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Art sobre l’escenari
La sala Artur Ramon de Barcelona explora en una exposició col·lectiva la
manera com els artistes han representat el món del teatre i les arts escèniques
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‘Audició al Teatre Gayarre’, obra del pintor Ricard Urgell datada el 1910, que es pot veure a la mostra ■ ARTUR RAMON ART

Nonell dibuixa
la reacció dels
espectadors i
Ramon Pichot
pinta Eduardo
Marquina

L’actor Michael Penning-
ton interpreta Anton
Txékhov, una dramatúr-
gia en què l’actor es fa pas-
sar pel mateix dramaturg.
L’obra, que va estrenar el
1984 al National Theatre
de Londres, es pot veure

aquest vespre (a les nou)
al Teatre de Salt (ahir es
va programar, també dins
el Temporada Alta, al
centre cultural Sant Cu-
gat). Pennington defen-
sa: “Avui entenem molt
bé Txékhov i sabem em-
prar el seu humor a l’esce-
na.” Ell, de fet, va veure
clar que era un material

fantàstic per abordar l’au-
tor amb total llibertat.

L’actor sempre s’ha me-
ravellat per les obres
d’aquest autor rus (1860-
1904). Continua ben vi-
gent per “l’absència apa-
rent de la seva veu als
muntatges: són molt poc
autobiogràfiques, és un
gran narrador compro-

mès amb la vida”: les obres
esdevenen universals com
ho són les tragèdies gre-
gues o Shakespeare.

Per a Pennington, el
dramaturg era una perso-
na complexa, que exigia
un espai de privacitat i al-
hora tenia un gran sentit
de l’humor. Aquest Anton
Txékhov es construeix a
partir d’uns elements sim-
bòlics, les maletes: Pen-
nington ho presenta com
una mena de somni de
l’autor al final de la seva
vida. “Després d’aquesta
reflexió tanca l’escriptori
com si abandonés L’hort
dels cirerers.” ■
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“Avui entenem molt
bé Anton Txékhov”

Anton Txékhov és el protagonista en aquesta vetllada
al Teatre de Salt, dins el Temporada Alta ■ T. ALTA


