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Sotheby’s subhasta un oli de Dalí sobre
MonaHarrisonWilliams per 1,75milions

Elretrat
de ladonamés

elegant

L’Institut
delTeatre
celebra el
centenari

Dalí va pintar el 1943 aquest retrat de HarrisonWilliams, ara a la venda
SOTHEBY’S

wEl 4 de febrer del 1913 s’im-
partia la primera classe de
l’Institut del Teatre, llavors
anomenat Escola d’Art Dra-
màtic Català, dirigida per
Adrià Gual. Ahir, cent anys
després de la primera lliçó,
l’Institut va voler començar
a celebrar el seu primer segle
de vida. I ho va fer amb una
representació que, sota el tí-
tol de Petits moments de vi-
da, va repassar algunes anèc-
dotes de les moltes èpoques,
llocs i noms que ha donat en
cent anys l’Institut. Sota la di-
recció de Joan Ollé, 25 antics
alumnes de l’Institut, com
Pere Arquillué, Asunción

Balaguer, Montserrat Caru-
lla, Assumpta Serna, JoanPe-
ra, Xavier Albertí, EnricMa-
jó, Oriol Broggi, Joel Joan,
Tricicle, Ramon Oller, Joan
Font, Joan Baixas o Sílvia
Bel van llegir documents
d’època –inclòs un dels anys
50 que deia que els profes-
sors faltaven massa sovint a
les classes–, van recordar vi-
vències –Carulla va evocar
com l’àvia es va vendre unes
arracades per pagar-li el pri-
mer curs, Ivan Tubau va re-
cordar un opuscle per treu-
re’s l’accent català, Asunción
Balaguer va fer broma amb
el fet d’obtenir ara el diplo-
ma pels anys que va fer i Ser-
na va recordar que d’allà va
sortir el film L’orgia– i van
reviure els que ja no hi són:
Gerard Quintana va cantar
el Boig per tu d’un company
de classe, Carles Sabater, i el
coreògrafRamonOller va re-
cordar Anna i Lola Lizaran i
va ballar un emocionant La
tieta. /J. Barranco

El retratmenys conegut d’AnnaMariaDalí

JOSEP PLAYÀ MASET

Barcelona

L
a que estava con-
siderada una de les
dones més elegants i
riques del planeta el
1943, Mona Harrison

Williams, va encarregar un retrat
a Salvador Dalí, el pintor que en
aquellsmoments gaudia de lamà-
xima popularitat als Estats Units.
I el resultat va ser que va aparèi-
xer en el quadre vestida amb uns
parracs, descalça i en un escenari
de ruïnes i objectes estranys. I
avui aquest retrat es posa a la ven-
da a Sotheby’s, de Londres, per
un preu de sortida d’1,75 milions
d’euros.
La llegenda diu que el pintor

l’estava retratant nua i quan ella
ho va descobrir es va enfadar i
Dalí es va veure obligat a modifi-
car-ho, i li va donar aquesta nova
faceta que va disgustar una part
de la crítica. “Ni tan sols els in-
tents de riure’s dels diners no són
vàlids –deia la crònica del New
York Sun–. La nostra dama més
elegant, la senyora Harrison Wi-
lliams, apareix malgirbada i des-
calça. Però si totes les criatures
de Déu tenen sabates! Totes
menys la senyora Harrison
Williams. Sembla un cas extrem.
I no té gràcia”. Es tracta d’un qua-
dre de tons foscos i ombrívol, ex-
cepte el rostre de la protagonista
que sembla il·luminat per desta-
car-ne la bellesa. Al voltant apa-
reixen piràmides, capitells, escul-
tures mutilades, monstres i un
sant Sebastià en un remolí d’ele-
ments dalinians de difícil inter-

pretació. L’obra, que fa 92 per 62
cm, es va mostrar a la Galeria
Knoedler de Nova York, l’abril
del 1943, en una exposició titula-
da Personalitats americanes, al
costat d’altres retrats de Dalí,
com el de la princesa Arthchild
Gourielli, més coneguda comHe-
lena Rubinstein, que va pintar
com si emergís d’un penya-segat,
i que també va ser criticat i com-
parat amb els rostres esculpits a
les roques de l’oest americà.
Aquest retrat va ser venut l’abril
del 2011 per 1,7 milions d’euros.
Mona Strader (1897-1983) es

va casar el 1926 amb el milionari
americà Harrison Williams i va
passar a ser una de les personali-
tats amb més glamur de Nova
York. Balenciaga, Mainbocher i
Givenchy es van disputar ser-ne
elsmodistes. Cole Porter li va de-

dicar una cançó. Cecil Beaton,
Edward Steichen i H.P. Horst la
van fotografiar i, a més de Dalí, la
van pintar Leonor Fini i Bernard
Boutet de Monvel. Habitual de
les pàgines de Vogue, alternava
les estades entre les seves resi-
dències de la CinquenaAvinguda
de Nova York, una finca a Long
Island, una casa de platja a Palm
Beach, una mansió davant el
Sena, a París, i un palauet a Ca-
pri. En el seu cercle d’amistats hi
havia els presidents Roosevelt i

Eisenhower, els ducs de Wind-
sor, la princesa Gràcia de Mò-
naco, Greta Garbo, Paul New-
man, Tennessee Williams i Tru-
man Capote. El seu marit va mo-
rir el 1953 i dos anysmés tardMo-
na es va casar amb el comte
Edouard von Bismarck, nét del
cancellerOtto vonBismarck.Des-
prés de la mort de Mona, la seva
casa de París va passar a ser la
seu de la fundació Mona Bis-
marck i fa un any es va reconver-
tir en el Mona Bismarck Ameri-
can Center for Art & Culture,
amb la intenció de promoure in-
tercanvis culturals entre els EUA
i França. I per recaptar fons han
decidit vendre el retrat de Dalí.c

]Christie’s posa també a la
venda a Londres aquest dime-
cres per 215.000 euros una
altra obra de Dalí que, com
sol ser habitual en aquest
artista, arriba envoltada de
cert misteri. Es tracta d’un
retrat poc conegut de la ger-
mana de l’artista titulat Figu-
ra en una taula (1925), que en
altres ocasions s’ha denomi-
nat Retrat d’Anna Maria o
Pensament, dona recolzada
en una taula. És una obra que
Dalí va presentar en la seva

primera exposició individual
a Barcelona, a la galeria
Dalmau. Sembla que més
tard va passar a formar part
de la col·lecció Barbey, de
Barcelona, i cap al 1952 el va
comprar una galeria alema-
nya. I a partir d’aquí aparei-
xen les incògnites. La pista
del quadre es perd fins que
es torna a exhibir a Tòquio el
1991 en mans de l’editor italià
Piero Marussi, que el va re-
vendre al galerista Emilio
Quarestani, que l’ha conser-

vat fins ara. Tanmateix, el
polèmic col·leccionista italià
Giussepe Albaretto va expo-
sar el 1997 una altra versió
de la mateixa obra que els
experts dalinians van conside-
rar falsa, sense que se sàpiga
d’on va sorgir.
Sotheby’s i Christie’s

obren aquesta setmana la
temporada de subhastes amb
diverses peces que poden
assolir cotitzacions impor-
tants. Femme assise près
d’une fenêtre, de Picasso, és

l’estrella d’avui a Sotheby’s,
amb un preu de sortida esti-
mat entre 29 i 40 milions
d’euros. A la mateixa subhas-
ta surt Nymphéas avec reflets
de Hautes Herbes, de Claude
Monet, per 21 milions d’eu-
ros, i Femme revant de l’eva-
sion, de Joan Miró, per 9 mi-
lions. I Christie’s té com a
joia un retrat d’Amedeo Mo-
digliani de la seva amant i
musa Jeanne Hébuterne,
amb un preu estimat de fins
a 22 milions d’euros.

Una de les dones més
elegants i riques va
ser pintada descalça
i amb parracs en un
escenari ple de ruïnes


