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ElMuseu Picasso celebra el centenari de la donació de l’artista a Barcelona

L’‘Arlequí’ surt del quadre
TERESA SESÉ
Barcelona

E l febrer del 1917
Picasso va anar a Ità-
lia amb JeanCocteau
per treballar en els
decorats i el vestuari

de Parade, ballet de la companyia
de Diaghilev amb argument de
Jean Cocteau i música d’Erik Sa-
tie.Amésdeconèixerquidesprés
seria la seva dona, Olga Khokhlo-
va, el pintor va entaular amistat
ambel ballarí i coreògraf Léonide
Massine, a qui mesos després,
durant un viatge aBarcelona amb
motiu de la seva estrena al Liceu,
immortalitzaria vestit d’arlequí
en un oli i quatre dibuixos.
Aquesta pintura, com la ma-

joria de les que va fer durant la
seva última estada barcelonina
–de juny a novembre–, no el va
acompanyar en la seva tornada a
París, sinó que es va quedar al
domicili familiar del carrer de la
Mercè (França estava en plena
guerra i les obres d’art, conside-
rades objectes de luxe, no tenien
autorització per passar la fron-
tera), i dos anys més tard el ma-
lagueny la va regalar als museus
de Barcelona. “És el primer qua-
dre de Picasso en tot el món que
va entrar a formar part d’una
col·lecció pública”, emfatitza
Emmanuel Guigon, director del
Museu Picasso, que aquests dies
celebra el centenari de l’arribada
de l’Arlequí omplint les seves
sales d’aquests artistes del circ i
personatges de la commedia
dell’arte que el van fascinar tant.
“Picasso s’identifica amb el

personatge de l’arlequí, que va
ser undels seus alter ego fins al fi-
nal de la sevavida”, apuntaMalén
Gual, conservadora de la col·lec-
ció del museu, autora del text
d’una exquisida publicació en
formadepassaport que el Picasso
ha editat ambmotiu de l’efemèri-
de. Per bé que la donació va tenir
lloc el 1919, no va ser fins al 1921

quan es va registrar administra-
tivament. Primer va ser exhibida
alMuseu d’Art, després va passar
al Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) i, finalment, al
Museu Picasso quan es va crear.

MalénGual també s’endinsa en
els entrellats de ladonació, el ger-
men de la qual va ser un dinar
d’homenatge a Picasso que va
tenir lloc el 1917 a les Galeries
Laietanes. “Miquel Utrillo es va

aixecar i va proposar de posar en
marxa amb cent pessetes una
col·lecta per adquirir una obra de
Picasso per al futur Museu d’Art
Modern”. Luis Plandiura va ofe-
rir 400 pessetes, i Gustavo de
Maetzu, cinquantamés. “Però tot
i que la col·lecta no vaprosperar”,
segons Gual, la llavor queda sem-
brada. Mesos després Ricard Ca-
nals va escriure una carta a Picas-
so en què li expressava la seva
vergonya perquè no hi hagués
quadres seus alsmuseusde la ciu-
tat, i el convidava a participar en
l’Exposiciód’Artdel 1919”.Esvan
posar en marxa negociacions per
a una adquisició, però l’artista
finalment va decidir donar-la a la
Junta deMuseus.
Des d’aleshores Arlequí és una

de les peces més emblemàtiques
del museu barceloní, objecte de

nombrosos préstecs a prestigio-
sos museus d’arreu del món. La
seva pròxima destinació serà
Sitges, on aquest estiu serà l’es-
trella d’una exposició sobre rea-
lisme català de postguerra.
A més d’una taula rodona ce-

lebrada ahir i en què va participar
Ferrucio Soleri, actor de 89 anys
del Piccolo Teatro de Milà –que
l’any passat va deixar el paper
d’arlequí després de batre el rè-
cord Guinness–, els actes com-
memoratius tindran lloc fins dis-
sabte a les sales del museu, on el
visitant trobarà ballarines, acrò-
bates, malabaristes, músics i tite-
llaires. Diumenge a la plaça
Sabartés se celebrarà una festa
circense (d’11 h a 14h) ambun es-
pectacle de la commedia dell’arte
i tallers d’acrobàcia, màscares i
vestuari.!
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Unmim i unmúsic actuen davant l’Arlequí alMuseu Picasso

El quadre va ser
la primera obra de
Picasso que va entrar
a formar part d’una
col·lecció pública

Mambrú
senseguerra

MiliKK

Dramatúrgia:JumonErra
iMarcAngelet
Direcció:MarcAngelet
Intèrprets:FrancescCuéllar,
RafaDelacroixiAlbertoLozano
Llocidata:EspaiJoanBrossa
(9/V/2019)

JUAN CARLOS OLIVARES

Mentre Marujita Díaz cantava
Soldadito español, Pepe Beúnza
revindicava fins a les últimes
conseqüències el seu pacifisme
antimilitarista d’arrels cristia-
nes: arrestat per haver-se negat
a complir amb el servei militar.
Amb la seva declaració davant
del tribunal militar que el va
condemnar a la presó per de-
sertor, Jumon Erra i Marc An-
geletobrenelrepàsatrentaanys
d’història de l’objecció de cons-
ciència i la insubmissió. Del
1971, amb Beúnza entrant a la
presó a València, al 2001, amb
FedericoTrillo,ministredeDe-
fensa del PP, declarant el final
del serveimilitarobligatori.
Mili KK –títol que recull el

nom de la coordinadora catala-
na del moviment insubmís nas-
cuda el 1984 enmig de l’agitació
social per l’entrada d’Espanya a
l’OTAN–aracomaraéselmillor
dels projectes nascuts a l’empa-
ra del cicle de teatre verbatim
(unade les formesdel teatredo-
cumental) impulsat per la sala
La Planeta de Girona. L’espec-
tacle destaca pel rigor amb què
fan servir elmaterial documen-
tal reunit, la capacitatde síntesi,
l’exacta distància interpretativa
entre l’actor i les persones reals
que reviuen a l’escenari –sense
rebaixar-los a exercici de fic-
ció– i una dramatúrgia comple-
xaenlasevasenzillesaescènica.
Tambéper l’impacte emocional
quegenerenels fets i elsmissat-
ges,el talentperreconstruiruna
realitat social que ens sembla
llunyana;perobrirfinestrestan-
cades, com les conseqüències
mortalsde ladrogaa lespresons
espanyoles –amb la sida segant
centenars de vides entre la ne-
gació–, o la ferma aliança del
govern socialista amb l’esta-
ment militar. Però sobretot
destaca per obrir la seva anàlisi
dramatúrgica del passat a una
observació crítica del present i
el compromís individual i
col·lectiu. Aquest pas endavant
queva començar el 1971 ambun
sol home va créixer fins a un
grupusclededeu,esvamultipli-
car en la resistència insubmisa
durant els anys vuitanta i es va
esfumarambl’arribadadelsegle
XXIfinsaplantejarunapregun-
ta: “Araespodria repetir?”.
Un homenatge, enganxat als

fets, a la coherència personal
d’idees i sentiments que Erra i
Angelet rubriquen amb un des-
encisat interrogant.Finsquear-
riben a aquest punt i seguit una
mica descoratjador, l’especta-
dor se submergeix encantat en
la interpretació ferma dels tres
actors, que es buiden en aquest
viatge històric amb una parada
contundent en el repertori del
punk-rockantimilitarista.!

CRÍT ICA DE TEATRE

Balthus i Bonnard
igualen el seu
rècord a subhasta
amb 17milions
Thérèsesobreunbanquet,deBal-
thus,eraunade lespecesestrella
delasubhastacelebradadillunsa
Christie’sNovaYork.Elpreuos-
cil·lavaentre12i18milionsdedò-
lars iesvavendreper19 (gairebé
17 milions d’euros), el preu més
altques’hapagatpelpintorfran-
copolonès.Tambées vabatreun
rècord d’artista en subhasta en
vendre’s Una terrassa a Grasse,
de Pierre Bonnard, per també
uns 17 milions d’euros. La licita-
ció, anomenadaTarda d’Impres-
sionisme iArtModern, donavael
tret de sortida a la temporadade
subhastes de primavera de la ca-
sa britànica. La peçamés cara de
les 60 subhastades per un total
de400milionsdedòlarsvaserel
bodegóTetera i fruita del també
francès Paul Cézanne, que es va
acostar als 60 milions quan es
calculavaquenopassariadels40.2019 ARTISTS RIGHTS SOCIETY ARS / EP
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