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ElComentari Arnau Puig

E
l nostre viatge a Munster i a
Kassel fou emprès encurio-
sits per detectar una possi-

ble estètica mundial contemporà-
nia. Aquestes ciutats alemanyes
tenen un compromís: Munster
per celebrar una exposició públi-
ca d’escultures cada deu anys tot
conservant les obres ja exposa-
des, i Kassel, cada cinc anys, per
mostrar, a través de la personali-
tat d’un comissari socialment re-
conegut i prèviament designat, la

De Munster a Kassel

sensibilitat que el responsable de
l’exposició creu que és la de la so-
cietat actual. El viatge i visita
s’emprèn per captar i adquirir els
coneixements i informacions es-
tètiques que la intenció compor-
ta, tant per a la gent de la ciutat
com per a tots aquells que s’hi
atansen.

Cadascú acaba veient del que
s’ofereix el que creu que l’implica;
és des d’aquesta òptica que ela-
bora i emet un judici, que no pot

ser de coneixement, sinó, només,
de gust; el del seu gust, que ex-
treu del que percep a l’entorn.
Aquesta actitud real és molt posi-
tiva, atès que és des de la realitat
social que hom estableix el seu
propi criteri i no pas des d’uns
crèdits acadèmics o polítics pre-
configurats. Hom visita i conside-
ra les obres que li són ofertes per
uns artistes que han estat triats
per la gent de la ciutat i per algu-
nes persones considerades com a

enteses en qüestions d’art, entre
elles el responsable final, el co-
missari. Aleshores les obres es vi-
siten des de la garantia que s’han
d’entendre com a obres d’art, res-
ponguin o no responguin al
cànon que hom pugui tenir sobre
la qüestió. El resultat és molt gra-
tificant: hom es baralla amb
l’obra, la sospesa i sent una com-
moció física i mental; això és
l’efecte estètic. Les conclusions,
les que siguin, ens conformen.

Hom visita i considera
les obres ofertes per
uns artistes que han
estat triats per
persones enteses
en qüestions d’art

botonada. La figura del filò-
sof francès és il·luminada
per les bandes més vulnera-
bles: l’amor, el sexe, l’ètica,
la llibertat, la infidelitat, el
deure i el desig, la virtut i la
maldat. Tot es posa en
dubte, perquè la incertesa
“és cent cops més delecta-
ble que la veritat”. En esce-
na es produeix un esclat
d’enginy, una esponjosa
traca verbal que petarrelleja
en totes les contradiccions,

canvis de parer i incerteses
que comporta el personatge
i que Madaula perfila amb
elegància i decisió davant
l’embat d’una irresistible Co-
nejero que l’entabana i en-
sarrona amb audàcia i mor-
dent. Paula Vives s’estrena a
l’escenari fent la vívida filla
de Diderot que fa trontollar
les teories del filòsof lliber-
tari. Un espectacle voluptu-
ós i imprescindible!

*
El llibertí, D’ERIC
EMMANUEL SCHMITT.
TEATRE POLIORAMA,
BARCELONA. 14 DE SETEMBRE
DIR.: J.L. BOZZO
AMB RAMON MADAULA, LAURA
CONEJERO.

E
ric Emmanuel Schmitt
té uns enormes dots
per al diàleg i una des-

tresa dramàtica brillant. A El
visitant s’atrevia a posar
cara a cara Freud i el mateix
Déu, i els feia parlar amb
tota naturalitat i pertinença,
per a enveja d’alguns tea-
trers nostrats que van córrer
a qualificar l’autor de “so-
brevalorat”. A El llibertí ho
fa amb Diderot i la pintora
Therbouche, que mantenen
una conversa espurnejant,
intel·ligent, aguda i comple-
tament desinhibida, que
preludia el que segurament
acabaran sent: dos vells
amants còmplices. Com és
possible que en més de deu
anys ningú no s’hagués inte-
ressat per Schmitt? Amb El
visitant, dirigida per la Sardà
al mateix Poliorama (1996),
ja celebràvem la irrupció
d’una “comèdia filosòfica
que ho té tot”. El llibertí
també. I el film de Gabriel
Aghion (2000) no va fer jus-
tícia a la peça teatral, mal-
grat els protagonistes Vin-
cent Perez i Fanny Ardant.
Resulten molt més sugge-
rents, incisius i amb molta
millor química el tàndem
Ramon Madaula i Laura Co-
nejero, que converteixen
aquest espetegar d’idees en
un veritable vodevil filosòfic,
en el qual per cada porta
que es tanca se n’obren cinc.
El pensament flueix de bra-
cet amb la facècia més des-
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Un tro de
voluptuositat

Un vodevil filosòfic
en què per cada
porta que es tanca
se n’obren cinc

Francesc
Massip

Nausicaa Bonnín i Ramon Madaula interpreten una
seductora adolescent i el filòsof Diderot ■ PILAR AYMERICH

Comacasaenlloc
El milionari rus Alixer Usmanov compra sencera la
col·lecció d’art de Rostropóvitx per tornar-la a Rússia

Conxa Rodríguez
LONDRES. CORRESPONSAL

Alixer Usmanov, l’home
que ocupa el lloc 278 de la
llista dels més rics del món
segons la revista Forbes, ha
comprat per una xifra su-
perior als 40 milions de dò-
lars la col·lecció de gairebé
500 obres d’art i objectes
que va pertànyer al músic
Mstislav Rostropóvitx.

La sala de subhastes So-
theby’s va presentar diven-
dres passat la col·lecció de
quadres i objectes, la venda
de la qual es preveia per
avui i demà a Londres. Ahir
la venda va quedar can-
cel·lada quan des de So-
theby’s van emetre un co-
municat en què s’assegura
que Alixer Usmanov s’ha
compromès a tornar la

col·lecció d’obres d’art i ob-
jectes a Rússia, el país de
l’oligarca, que ha fet la seva
fortuna gràcies a les priva-
titzacions de la indústria de
l’alumini. Rússia també és
el país on va néixer el geni-
al violoncel·lista, que va
morir el 27 d’abril passat.

Els quadres exposats
Divendres estaven exposa-
des a Sotheby’s de Londres
les obres d’art russes que
havien sigut de Rostropó-
vitx. L’obra Cares de Rús-
sia, un oli sobre tela de
Borís Dmitrievitx (1886-
1939), era la més cara, amb
un preu previst d’entre 2 i
2,5 milions d’euros. Una
altra de les obres destaca-
des era el quadre El tresor
dels àngels, pintat el 1905
per Nikolai Roeritx (1874-

1947), que guarnia l’apar-
tament de Londres del mú-
sic. La resta eren imatges
de la vida rural i els paisat-
ges de la Rússia prèvia al
naixement tant de Rostro-
póvitx com d’Usmanov, ara
convertit en mecenes. En
total, a la casa de subhastes
hi havia uns 400 lots de fi-
guretes de porcellana, ob-
jectes decoratius, cofres
d’ivori, retrats en miniatu-
ra, orfebreria i fins i tot un
joc de plats i tasses de por-
cellana del període de Cate-
rina I (1762 -1796) valorat
en uns 750.000 euros.

El comunicat de Sothe-
by’s sobre la venda negocia-
da en el decurs del darrer
cap de setmana remet a una
xifra “no publicada”, superi-
or als preus previstos. Els
lots en venda són una part

de les propietats artístiques
adquirides pel matrimoni
format per Mstislav Rostro-
póvitx i la soprano Galina
Vixnevskaia.

La tria del millor museu
La vídua de Rostropóvitx
participarà avui en una
roda de premsa que tindrà
lloc a Moscou per explicar
el destí de la col·lecció, si
bé el mateix Usmanov ha
declarat que “a Rússia te-
nim molts experts que ens
suggeriran a quin museu
és millor cedir la col·lecció,
i els farem cas”.

La compra ha estat elogi-
ada pel ministre de Cultura
rus, que ha lloat el mece-
natge del milionari, del qual
no se sap si és aficionat a la
música, a les arts plàstiques
o a tot plegat. ■

El quadre ‘Cares de Rússia’, de Borís Dimitrievitx, és l’obra més cara i famosa de la col·lecció de Rostropóvitx ■ REUTERS / K. DOHERTY
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