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Mor Miguel Picazo,  
el director de ‘La tía Tula’
El cineasta Miguel Picazo, guanyador del Go-
ya d’Honor del 1996, va morir ahir als 89 anys.  
Picazo va debutar el 1964 amb la seva obra 
més coneguda i aclamada, La tía Tula, una 
adaptació de Miguel de Unamuno i títol clau 
del Nuevo Cine Español dels 60. Com a actor 
se’l recorda pel seu paper de professor a Tesis.

La crítica premia Gemma 
Gorga i Martí Domínguez 
L’Asociación Española de Críticos Literarios 
va anunciar ahir a les Canàries els seus premis 
de la Crítica. En la modalitat en llengua ca-
talana han guanyat el valencià Martí Domín-
guez, amb la novel·la La sega (Proa), i la bar-
celonina Gemma Gorga, amb el recull Mur 
(Meteora).

01. Le Moulin 
de la Galette, de 
Pablo Picasso. 
SUCCESSIÓ PICASSO  

02. Torre Eiffel 
vermella, de 
Robert 
Delaunay. 
MUSEU SOLOMON R. 

GUGGENHEIM, NOVA YORK  

03. Rei de reis, 
de Constantin 
Brancusi.  
MUSEU SOLOMON R. 

GUGGENHEIM, NOVA YORK 

04. Aquí no 
s’atura el 
moviment, 
d’Yves Tanguy. 
SUCCESSIÓ YVES TANGUY  

05. Ròmul i 
Rem, 
d’Alexander 
Calder.  
MIGUEL TOÑA / EFE

l’any 1952. “Solomon Guggenheim 
estava assessorat per l’artista abs-
tracta alemanya Hilla Rebay i tots 
dos van viatjar per tot Europa com-
prant obres per a la col·lecció per-
manent. Van arribar a París als anys 
30, on Hilla Rebay havia organitzat 
moltes visites a tallers amb artistes 
clau de l’Escola de París, com Albert 
Gleizes i Robert Delaunay. Fins i tot 
van passar pel taller de Georges Bra-
que, però la història diu que a Solo-
mon Guggenheim no li va interessar 
el seu estil i no li va comprar res”, 
va recordar la comissària. 

Marc Chagall és un altre dels ar-
tistes amb qui Guggenheim va tenir 
una relació estreta. “Era un gran ad-
mirador seu, malgrat que la seva 
obra és molt figurativa i contradiu 
els fonaments inicials de la col·lec-
ció del museu Guggenheim, que era 
la pintura abstracta. A Solomon 
Guggenheim li agradava molt l’estil 
de Chagall, la seva història personal 
i les seves idees sobre com la inter-
pretava. I això el va portar a com-
prar-li més d’una dotzena de pintu-
res i dues dotzenes d’obres sobre pa-
per”, va explicar Hinkson, abans de 
revelar la història de l’inoblidable 
Violinista, també nomenat Violinis-
ta verd. “Tenim molta correspon-
dència als arxius on Solomon i Cha-
gall parlen d’aquesta pintura tan im-
portant. Chagall es resistia molt a 
deixar-la marxar perquè era un obra 
molt important de la segona estada 
que havia fet a París, però finalment 
l’hi va vendre als anys 40. A banda de 
ser una obra important, el Violinista 
té una forta càrrega emotiva, ja que 
quan Chagall vivia a París s’enyora-
va de la seva terra i en aquesta pintu-
ra va evocar el folklore rus i jueu. A 
més, aquest oli es va poder veure a 
la Pedrera el 1999 dins l’exposició 
Marc Chagall: tradicions jueves.  
 
Col·leccionista de Brancusi i Calder 
Pel que fa a l’escultura, la mostra in-
clou tres peces cabdals, que recor-
den com Guggenheim –que d’entra-
da només col·leccionava pintura– 
va començar a adquirir treballs en 
tres dimensions. Es tracta de Feti-
llera, Adam i Eva i Rei de reis, de 
Constantin Brancusi. “Les va com-
prar en vida de l’artista i les va tri-
ar juntament amb ell”, va explicar 
Lauren Hinkson. Les peces havien 
de formar part d’un Temple de Me-
ditació que el maharaja Yeshwant 
Rao Holkar d’Indore va encarregar 
a l’artista i que no es va realitzar. 

La peça d’Alexander Calder que 
ha viatjat a Bilbao, Ròmul i Rem, fe-
ta amb filferro, també té un lligam 
extra amb la col·lecció Guggenheim: 
l’artista la va crear el 1928 i un any 
després la va destruir. Però no la va 
llençar i la va refer als anys 60, quan 
preparava la retrospectiva que el 
museu de Nova York li va dedicar els 
anys 1964 i 1965.e

02 Mor Esteve Polls, degà 
del teatre català

jar el 2006, i el 2007 Polls enca-
ra va portar al TNC un muntatge 
d’El poema de Nadal, de Josep 
Maria de Sagarra i va afirmar que 
havia aconseguit entrar al teatre 
públic català “després de deu 
anys d’una lluita acarnissada per 
pujar a un escenari”. El director 
Sergi Belbel, que aleshores diri-
gia el TNC, va considerar la pro-
gramació d’aquell espectacle 
com un homenatge a una figura 
“històrica” del teatre català. Jo-
sep Maria de Sagarra és l’autor 
amb què Polls va debutar el 1952, 
amb L’amor viu a dispesa –l’autor 
el va arribar a qualificar d’“aquest 
carall de Polls”–. El 2010, quan ja 
tenia 88 anys, va dirigir al Romea 
la farsa Jugant amb Molière, i 
l’any següent va rebre el premi 
Arlequí. 

La trajectòria teatral d’Esteve 
Polls va arrencar durant la post-
guerra en el teatre d’aficionats, 
fins que es va professionalitzar 
amb L’amor viu a dispesa. Va di-
rigir la Companyia Maragall, que 
era titular del Romea, i va fundar 
la seva, Teatre Experimental de 
Barcelona. Als anys 60 va treba-
llar a Madrid i a mitjans d’aquella 
dècada va marxar a l’Amèrica 
Llatina amb la seva dona, l’actriu 
Montserrat Salvador, on va 
col·laborar en la creació de les 
companyies nacionals de Colòm-
bia i Costa Rica. D’aquells anys en 
guardava els millors records. Va 
tornar a Catalunya el 1973 i es a 
fer càrrec del Teatre Popular de 
Barcelona Cia. Àngel Guimerà, 
que tenia la seu al desaparegut 
Teatro Español.e

A més de director, Esteve Polls va ser un dels actors del muntatge 
d’El poema de Nadal al TNC el 2007. TONI TORNILLAS / TNC

Va descobrir Núria Espert i Julieta 
Serrano i va dirigir més de 400 obres

A partir d’ara a Catalunya, el dia de 
Sant Jordi, el sector teatral recorda-
rà la mort d’un gran autor universal, 
William Shakespeare, i la d’un de-
gà de l’escena catalana: l’actor i di-
rector Esteve Polls, que va morir 
ahir al matí als 93 anys. Entre les fi-
tes de la seva llarga trajectòria hi ha 
la d’haver descobert dues grans ac-
trius catalanes, Núria Espert i Juli-
eta Serrano. A més, Vicky Peña va 
debutar a les seves ordres el 1974 en 
un muntatge de l’obra de Goldoni El 
criat de dos amos. També com a di-
rector va dirigir el primer clàssic en 
català autoritzat per la censura 
franquista, Juli Cèsar, de Shakespe-
are, l’any 1957. En total va dirigir 
més de 400 obres al llarg de més de 
60 anys, de grans autors universals 
com Eurípides, García Lorca, Gorki, 
Racine, Olmi, Sartre, Guimerà, Ib-
sen, Calderón, Pirandello i Claudel. 

Esteve Polls considerava la seva 
vida com “una barreja entre el dra-
ma i la comèdia”. Les últimes dèca-
des de la seva vida van ser ombrívo-
les en el terreny professional: va es-
tar molt absent de l’escena catalana 
i es va lamentar de la falta d’opor-
tunitats que li oferien. “El país no va 
fer res per ell; els últims anys de la 
seva vida se’l va oblidar”, va criticar 
ahir l’escriptor i dramaturg Jordi 
Coca en una entrevista concedida a 
Catalunya Ràdio. Esteve Polls es va 
retirar l’any 1995 i tres anys després 
va rebre la Creu de Sant Jordi. L’As-
sociació d’Actors i Directors Profes-
sionals de Catalunya el va homenat-
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mantenir amb molts dels artistes 
als quals va comprar obres, directa-
ment al seus tallers a París i també 
arreu d’Europa. Un dels casos més 
destacats és el de Vasili Kandinski, 
que està considerat com un artista 
fundacional de la col·lecció. L’expo-
sició inclou els olis Formes caprici-
oses, Pintura groga i Al voltant del 
cercle, però tenen més d’un cente-
nar de peces seves.  

La formació de la col·lecció Gug-
genheim es remunta als anys 20 i la 
fundació que porta el seu nom va ser 
creada el 1937. Dos anys després va 
obrir el Museu de la Pintura no Fi-
gurativa. El Guggenheim va obrir 
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