
60 el PeriódicoDIUMENGE 
23 DE SETEMBRE DEL 2018

Esplèndida Mercè Arànega

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

Hi ha intèrprets amb la capacitat i 
credibilitat per atreure l’atenció de 
l’espectador encara que es posin a 
l’escenari a llegir la guia de telèfons 
o una tesi doctoral de perfil baix. És 
el cas inqüestionable de Mercè Arà-
nega. Actriu de les grans, despatxa 
amb magnetisme el conegut monò-
leg de Shirley Valentine, del drama-
turg britànic Willy Russell. Estrenat 
amb gran èxit a Londres el 1986, va 
tenir també versió cinematogràfica i 
Amparo Moreno el va estrenar a la 
Sala Villarroel el 1994 i, set anys des-
prés, al mateix Goya, on ha tornat 
per obrir la temporada. 

Arànega interpreta una madura 
mestressa de casa de Liverpool que 

porta una vida rutinària, com tantes 
altres de la seva generació. Té dos 
fills que ja han abandonat el niu fa-
miliar i un marit que només espera 
d’ella que tingui el plat a punt a la 
taula quan ell torna de la feina. A 
Shirley només li queda buscar el re-
fugi de la companyia d’alguna ami-
ga i dialogar amb un interlocutor 
molt respectuós amb ella: la paret de 
la seva cuina. Mai li falla quan li ex-
plica les seves penes. 

Però un dia li arriba una oferta 
temptadora. Aquesta amiga a la 
qual el matrimoni se li va trencar de 
forma inopinada li proposa una es-
capada a les paradisíaques illes gre-
gues, un filó per a aquestes aventu-
res, com bé ens recorda sense anar 
més lluny la triomfal Mamma mia. 

Les vacances seran iniciàtiques, la 
conduiran a la seva emancipació, a 
l’alliberament d’atrotinats lliga-
ments vitals i a la reafirmació de 
somnis juvenils. 

 
MESURADA DIRECCIÓ / Les taules i caris-
ma d’Arànega impulsen un text que, 
sens dubte, ja no té l’eco dels dies de 
la seva estrena, fa més de tres dèca-
des. Avui, la seva proclama té gaire-
bé aire de conte més que d’una rei-
vindicació feminista pròpia 
d’aquests dies d’apoderament de les 
dones. Tot i així, funciona perquè 
l’escriptura de Russell és fluida en la 
narració de les vivències de la prota-
gonista. Miquel Gorriz és, a més, 
dels directors que no volen moles-
tar, que no busca deixar la seva em-

CRÒNICA  L’actriu fa un recital en el monòleg de ‘Shirley Valentine’

premta i que prefereix posar-se al 
servei dels seus actors amb un tre-
ball sempre mesurat i eficaç. Com va 
fer amb Xicu Masó a El metge de Lam-
pedusa o amb el trio Pere Arquillué-
Francesc Orella-Lluís Villanueva a 
Art. L’espai escènic, amb dos grans 
plafons per a la cuina, primer, i des-
prés amb una imatge d’una platja 
grega, també és igual de sobri. 

Perquè tot queda en mans de 
l’enorme fer d’Arànega, capaç de 
transitar sense cap esforç de la mo-
notonia de Shirley Valentine en el 
seu dia a dia, esquitxada d’anècdo-
tes molt divertides, al fogós renéixer 
que suposa deslliurar-se de rancis lli-
gaments matrimonials i trobar el 
seu lloc al món molt lluny de la cui-
na d’una casa de Liverpool. H

33 La intèrpret, en una escena de l’obra que ha estrenat al Goya.

DAVID RUANO

El Museu Guggenheim de Bilbao  exposa ‘De Van Gogh a Picasso’  H  L’exposició  exhibeix 
el llegat que el col·leccionista alemany Justin Thannhauser va donar al centre novaiorquès

L’art salvat dels nazis

NATÀLIA FARRÉ 
BILBAO

De nou Picasso. Si a començaments 
de setmana, París inaugurava una 
important mostra dedicada al geni 
malagueny, avui l’artista més uni-
versal del segle XX obre per dupli-
cat: a Barcelona i a Bilbao. Així que 
l’onada picassiana, justificada se-
gons els experts de l’art, pren di-
mensions de tsunami. Però si a Pa-
rís Picasso neda sol, a les mostres 
presentades avui ho fa acom-
panyat. A Barcelona, dels mestres 
en qui es va fixar quan amb tot just 
20 anys va ater-rar a la capital fran-
cesa; a la riba del Nervión, al 
Guggenheim, dels artistes que va 
admirar i va col·leccionar la família 
Thannhauser, llinatge de galeristes 
alemanys que van reunir una de les 
millors col·leccions d’art europeu 
de finals del XIX i principis del XX. 

La col·lecció Thannhauser va ar-
ribar al Guggenheim de Nova York 
el 1965, primer com a préstec i des-
prés, el 1978, com a donació, i va 
ser fonamental per als fons de la 
institució, fins aleshores, centrada 
en l’art abstracte. Les 75 obres del 
llegat són impressionistes, postim-
pressionistes i firmades per Picas-
so, pioner de la modernitat. Just el 
que el Guggenheim no tenia. I 
constitueixen, també, el reflex del 
gust d’un llinatge entregat a l’art. 
Són les peces que o van comprar 
expressament o van passar per les 
seves mans i van etiquetar amb 
l’etiqueta: «No està en venda». Les 
disfrutaven. Ara, 50 d’elles, entre 

mília. Després d’exposar Monet, 
Gauguin, Rousseau...; presentar per 
primera vegada Picasso a Alemanya; 
realitzar la mostra més gran del país 
dedicada a Matisse, i organitzar la 
primera exposició del Genet Blau i, 
per tant, de triomfar com a galerista, 
es va haver d’exiliar als Estats Units, 
el 1941, passant abans per París. 
D’Alemanya, Justin i la seva família 
en van marxar el 37 camí de la capi-
tal francesa. Allà es van instal·lar i 
van distribuir la seva col·lecció entre 

museus i exposicions itinerants per 
evitar que fos destruïda. 

El Moma, per exemple, va conser-
var Muntanyes de Saint-Rémy de Van 
Gogh, que va arribar a Nova York el 
1939 per a una exposició i allà es va 
quedar fins que Justin el va poder re-
cuperar. Tot i així, moltes obres es 
van perdre. Algunes d’espoliades 
pels nazis, i altres de destruïdes: 
quan les seves possessions anaven 
cap a França, 13 contenidors i 11 qua-
dres sense embalar van ser retinguts 
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33 50 obres  8  Megan Fontanella, comissària de la mostra, davant del quadro de Picasso ‘La dona de cabells grocs’.

a Berlín, transferits a un magatzem 
i destruïts per un bombardeig. D’al-
tres, com Dona amb periquito, de Re-
noir, i El Palau Ducal vist des de San Gi-
orgio Maggiore, de Monet, es van sal-
var perquè estaven de gira per Sud-
amèrica. Les tres són a l’exposició, 
igual que La dona de cabells grocs i Lla-
gosta i gat, totes dues de Picasso. La 
primera comprada directament a 
l’artista el 1937; la segona, un regal 
de noces del geni a Justin després 
del seu segon matrimoni. 

L’estrella 

Amb tot, la peça més espectacular 
del malagueny en l’exposició és Le 
moulin de la Galette; i la peça més 
emocionant, per la seva història, 
Els jugadors de futbol de Rousseau. 
Justin el va descobrir i es va enamo-
rar del quadro el 1912, quan el va 

MOSTRA FINS AL 24 DE MARÇ

aquestos 22 picassos, lluen, fins al 24 
de març, a l’edifici de Frank Gehry a 
De Van Gogh a Picasso.  

La història dels Thannhauser és la 
història de molts amants de l’art ju-
eus a l’Alemanya dels anys 30. Mar-
xants que van apostar per l’art mo-
dern  –degenerat per als nazis– i que 
van acabar fugint per salvar la seva 
vida i en la marxa van perdre part de 
les seves col·leccions. Això va passar 
amb Justin Thannhauser, hereu del 
Heinrich, el primer marxant de la fa-

Les 50 peces  són 
un significatiu 
recorregut per  
l’art d’avantguarda 
a França

veure a la galeria de Berthe Weill 
(la primera dona a obrir una sala 
d’art a París) i el va adquirir per 
750 francs. Però el va haver de ven-
dre: «Pretenia mantenir-lo ena me-
va col·lecció–i el vaig tenir penjat a 
casa nostra–, i només el vaig ven-
dre després d’haver-me casat per-
què necessitàvem diners per mo-
blar la casa», va explicar el col·lec-
cionista en el seu moment. Però la 
peça va acabar als fons del Guggen-
heim el 1960 i s’exposa, gairebé 
sempre, com si formés part de la 
col·lecció Thannhauser. «Espero 
que sigui apreciada. Representa 
tota la meva vida», va dir Justin des-
prés de l’anunci de la donació de 
les obres. H


