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DIMARTS
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Els britànics
recapten 56
milions per
evitar la venda
d’un ‘ticià’

ART 3 ADQUISICIÓ

BEGOÑA ARCE
LONDRES

Malgrat la crisi, els britànics
s’han rascat la butxaca i gràcies a
la seva generositat, una de les
més formidables pintures de Ti-
cià, Diana i Acteó, es queda a casa.
En cinc mesos, la National Galle-
ry de Londres i les National Galle-
ries d’Escòcia, a Edimburg, han
aconseguit recaptar els 56 mi-
lions d’euros que feien falta per
adquirir l’obra.

L’esmentat ticià havia estat
exhibit alternativament durant
més de 200 anys als dos museus,
però era un préstec. L’agost del
2007, el seu actual propietari, el
duc de Sutherland, va anunciar
que tenia intenció de vendre l’oli.
L’amenaça que la pintura pogués
sortir el país va provocar una mo-
bilització nacional. Artistes com
David Hockney, Damien Hirst i

Tracey Emin, van participar acti-
vament en la campanya. Fins i tot
un pintor amb fama de poc socia-
ble com Lucien Freud va aparèi-
xer en un informatiu de la televi-
sió britànica de gran audiència al
costat del quadro de Ticià, par-
lant de la seva indescriptible be-
llesa.

«Estem absolutament encan-
tats que una de les pintures més
importants del món s’hagi sumat
a la nostra col.lecció per a satis-
facció i inspiració del públic», va
declarar ahir John Leighton, di-
rector del museu escocès, al do-
nar a conèixer els resultats de la
recaptació.

A les aportacions de simples
ciutadans (7,1 milions d’euros)
s’hi han afegit les dels dos mu-
seus (12 milions) i la del govern
autònom d’Escòcia (12 milions),
donatiu que al seu dia va causar
una tempesta política.

La resta de diners han estat do-
nats per organitzacions del patri-
moni cultural. Un segon ticià, Dia-
na i Calixt, sortirà a la venda en
unes condicions similars d’aquí a
quatre anys. Les dues pintures
formen part del cicle que el pin-
tor renaixentista va crear entre el
1556 i el 1559 sota el patrocini
del rei espanyol Felip II. H

33 Diana i Acteó, de Ticià.
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La inconfusible aroma de Blai Bonet
Pep Tosar inaugura la programació del renovat Círcol Maldà amb la ‘La casa
en obres’, una màgica recreació de la biografia del poeta i escriptor mallorquí

Reobertura amb intensa aroma ma-
llorquina del Círcol Maldà. Pep To-
sar, al capdavant de la seva compa-
nyia i del renovat projecte cultural,
s’ha tret del barret de copa una de
les seves cartes més segures per a la
inauguració del programa de la sala:
la recreació de la vida i obra del poe-
ta Blai Bonet (Santanyí, 1926-1997).
La casa en obres, representada fa 10
anys al Romea amb un format molt
diferent, reapareix amb una força
inusitada.

El marcat lirisme de la producció,
exposada en una escenari nu d’ele-

ments escenogràfics però màgic en
la concepció i la interpretació, s’apo-
dera d’aquest marc intimista, amb
capacitat només per a 70 especta-
dors, captivats des del primer mo-
ment pel poder del llenguatge i dels
gestos.

PAISATGES CULTURALS / La desfilada
de les diferents etapes de la biogra-
fia d’aquest singular poeta es desen-
volupa amb una gran agil itat
gràcies al bon treball dels intèrprets.
La tendra autosuficiència de l’autor
d’El mar i El jove (obra guardonada
amb el Premi Nacional de Literatu-
ra) apareix barrejada amb la inge-

nuïtat i el colorisme de la seva infàn-
cia rural, el despertar de la sexuali-
tat, la fortalesa que mostra durant
l’estada per rebre tractament contra
la tuberculosi al sanatori de Caubet,
la seva passió per l’escriptura o la se-
va confusa inquietud religiosa. Són
relats que dibuixen paisatges cultu-
rals i humans de la primera meitat
del segle XX a Mallorca i Barcelona.

El resultat és un espectacle que
transmet emoció i una profunda iro-
nia, accentuada en els moments en
què Pep Tosar –que també dirigeix
el muntatge– recrea el vell Blai Bo-
net. Rialles i somriures sorgeixen
d’un públic còmplice. L’obra, amb
correcta dicció mallorquina, compta
amb Marta Betriu, Toni Bravo, Anna
Carné, Abel Coll, Mar García, Cecilia
Ligorio, Joan Fullana i Xavier Frau.

Pep Tosar ja està preparant dos
nous muntatges, Somnis de somnis de
Tabucchi i Ivanov de Txékhov. Però la
sala, dotada de nous elements tèc-
nics, cabina de llums i un petit bar,
acollirà produccions foranes, espec-
tacles de cabaret, música i altres ac-
tes culturals. Quadros i cornucòpies
de la família Vilallonga es mantenen
en l’espai, que ha estat llogat per
cinc anys i que ja disposa del suport
del Ministeri de Cultura i, pròxima-
ment també de l’Ajuntament de Bar-
celona. H

L’espectacle dibuixa
paisatges culturals i
humans de Mallorca
i Barcelona

‘Boeing Boeing’ aterrarà amb el
seu embolic satíric al Coliseum
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Alexander Herold
dirigeix l’obra, en què
Pep Munné s’entén
amb tres hostesses

B
oeing Boeing, la comèdia
més aplaudida de l’autor
francès Marc Camoletti, es-
trenada els anys 60 i que

encara triomfa a la Gran Bretanya i
a Broadway, arribarà al teatre Coli-
seum de Barcelona l’11 de març en
una producció dirigida per Alexan-
der Herold. L’obra, que en l’adapta-
ció al cine va ser protagonitzada per
Tony Curtis i Jerry Lewis el 1965, re-
lata les esbojarrades peripècies de
Bernard, un arquitecte parisenc em-
bolicat amb tres hostesses.

«Una nòvia és molt més agradable
i més barata que una esposa. Jo en
tinc tres. És qüestió d’organitzar-se»,
deixa anar a la comèdia Pep Munné,
ficat en el paper de Bernard. El triler
de l’amor controla tots els horaris
aeris de les seves noies perquè no
coincideixin, però un desgavell en
els respectius vols provoca l’aterrat-
ge a l’uníson de les tres amants a ca-
sa seva de París, on transcorre l’ac-
ció. La serventa Bertha –que inter-
preta Ángel Pavlovsky– i el seu amic
Robert –Àngel Llàcer– l’hauran
d’ajudar a superar les turbulències
que vénen i evitar la col.lisió del trio.

Les actrius que donen vida a les
hostesses són Mireia Portas (l’Espe-
ranza Aguirre, la Reina, Magdalena
Álvarez de Polònia...), com la nord-
americana Janet; Cristina Solá, que
encarna l’alemanya Judith, i Marta
Bayarri, com la francesa Jacqueline.
«Totes tres retraten els tòpics dels
seus respectius països, cosa que no
reflecteix la pel.lícula però sí l’obra
original», addueix Herold, que va di-
rigir l’exitós muntatge Pel davant i
pel darrere. En aquesta comèdia va

treballar amb la polaca Portas, que
ara compaginarà les imitacions tele-
visives amb el seu retorn a escena en
el paper d’una «nord-americana
caçamilionaris».

EL VODEVIL I LA FARSA / «Janet desitja
pescar un peix gros; no està enamo-
rada de Bernard però li va bé tenir
casa a París», comenta l’actriu, que
en l’obra simula l’accent nord-ame-
ricà. «Herold té una impressionant
mà per a la comèdia. Com ell diu, el
vodevil i la farsa no es valoren,
s’aprecien més els drames i textos
contemporanis. Però aquesta és una
gran comèdia, diferent de la pel.lícu-
la, amb un gran text», sosté Portas,
immersa en un «èxtasi professional»
amb l’èxit de Polònia i aquest Boeing
Boeing que aspira a volar alt. «Suposo
que als que només em coneixen per

la tele els estranyarà veure’m fent
un paper al teatre».

«És una comèdia hilarant, a l’estil
de les de Molière. Tot i que va ser es-
crita durant els anys 60 a París,
manté tota la frescor», explica el di-
rector, que la defineix com «una far-
sa francesa, un embolic delirant que
requereix molta precisió i es dispara
quan coincideixen les amants a casa
del protagonista».

En la seva opinió, fer comèdia és
«molt més difícil» que fer drames, i
creu que la trama no és masclista ni
vulgar. Herold, malgrat que és londi-
nenc, ha optat per acostar-se a la ver-
sió original davant les adaptacions
anglosaxones: «Els anglesos són més
pràctics, i els francesos, més romàn-
tics; tenen una altra forma d’expres-
sar-se. Jo prefereixo la versió afrance-
sada, és més elegant». H

JOAN CORTADELLAS

33 D’esquerra a dreta, Solá, Munné, Bayarri, Herold, Portas, Llàcer i Pavlovsky.

Pavlovsky, la
serventa russa

33 Segurament, cap de les ver-
sions realitzades de Boeing
Boeing va tenir un actor en el pa-
per de serventa, com passa ara
amb Ángel Pavlovsky, que és
Bertha, una immigrant russa.
«He fet de model d’alta costura
en una obra de Copi i de deessa
Atenea a Las troyanas de Mario
Gas. Però per primer cop faig
d’una dona que no cuida el seu
aspecte, no és divina ni sexi. Fer
de criada em diverteix més que
aquestes dones maques plenes
de maquillatge», diu l’actor.
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