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Dos ‘picassos’
sospitosos
d’espoliació
nazi seguiran
a Nova York

ART 3 MUSEUS

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

Els visitants del Museu d’Art Mo-
dern (MOMA) i el Guggenheim de
Nova York podran seguir contem-
plant El nen amb cavall i El molí de
la Galette, dues lloades pintures de
Pablo Picasso quan començava el
segle XX. Però la història del viat-
ge recorregut pels quadros a cau-
sa del nazisme seguirà sent un
misteri, almenys de moment.

Les dues pintures eren el cen-
tre d’una demanda contra les pi-
nacoteques de Julius Schoeps, di-
rector d’estudis judeoeuropeus a
la universitat de Postdam, que as-
segura que el seu ancestre Paul
von Mendelssohn-Bartholdy, pro-
pietari original dels quadros, va
haver de desfer-se’n per la pressió
dels nazis.

Un jutge federal de Nova York
va considerar que Schoeps havia
aportat proves suficients per rati-
ficar la seva al.legació. I llavors el

MOMA i el Guggenheim –que
fins ara han defensat que no hi va
haver res tèrbol en el periple dels
quadros– han decidit arribar a
un pacte per evitar el judici i
mantenir les obres. La quantia no
s’ha fet pública.

Encara que el magistrat va ac-
ceptar l’acord, va lamentar la
confidencialitat imposada. «El
públic segurament voldria saber
ara i per sempre quina de les
dues visions diametralment opo-
sades és veritat i la gran croada
d’un judici hauria fet que això se
sabés», va criticar el jutge Ted Ra-
koff, que va donar a les dues
parts un termini de 30 dies per
argumentar per què s’ha de man-
tenir el secret.

Schoeps assegura que Von
Mendelssohn-Bartholdy, que va
morir el 1935, va haver de posar
els quadros a nom de la seva sego-
na dona, Elsa, que no era jueva (i
els descendents de la qual s’han
sumat a Schoeps en la demanda).
El 1934 els quadros van ser ve-
nuts al marxant d’art alemany
Justin Thannhauser. El molí de la
Galette va arribar al Guggenheim
l’any 1963 i El nen amb cavall al
MOMA un any més tard. H

«Entre nosaltres
hi ha una sana
competència»

DUEL GENERACIONAL 3 LLUÍS SOLER (ASSEGUT) VA NÉIXER A MANLLEU
EL 1954 3 ERNEST VILLEGAS ÉS DE SANT MIQUEL DE BALENYÀ (1976)

JOSEP GARCIA

MARTA CERVERA
BARCELONA

Lluís Soler i Ernest Villegas ActorsUn intèrpret veterà
i un de jove i amb futur
mantenen un divertit pols
a ‘L’inspector’, de Gogol,
al Nacional.

Soler: «El més difícil
és creure’ns els
personatges, perquè
aquesta comèdia
voreja l’astracanada»

–¿Com porten la seva rivalitat?
–Ernest Villegas: Tinc molt respecte
tant pel personatge que represento
com per Lluís Soler, actor amb una
carrera dilatada i superlativa. Estic
començant, així que em prenc el
repte amb humilitat perquè el meu
personatge és difícil i som a la Sala
Gran. Hi cap molta gent.
–Lluís Soler: Tant en el terreny pro-
fessional com en el personal ens en-
tenem bé. En escena entre nosaltres
hi ha una competència sana. Jo in-
terpreto l’alcalde, màxima autoritat
d’una ciutat de províncies, i ell es fa
passar per un inspector que podria
descobrir la corrupció regnant. El
meu personatge és increïble, però la
gent corrupta existeix. Però el que li
passa a ell és poc habitual: es troba
en la dicotomia d’assumir un paper
que no ha jugat mai i haurà d’estar
a l’altura d’un rol que no coneix. El
personatge és molt més complex,
per això l’obra es titula L’inspector.

–¿Quin ha estat el repte més impor-
tant?
–E.V.: Costa seguir el que demana
Gogol: cenyir-se a la veritat per, des
d’aquí, assolir la comicitat. És un
equilibri delicat, especialment en el
meu cas ja que tot el que m’envolta
fa molta gràcia, però el meu perso-
natge, un funcionari de quarta fila i
tarambana, no. Encara lluito amb
ell perquè és una mica fosc i ambi-
gu. Arribarà el final de les funcions i
encara seguiré buscant la veritat.
–L.S.: El més difícil, i ho és per a tot
l’elenc de 17 actors, és creure’ns els
nostres personatges perquè aquesta
comèdia s’acosta a l’astracanada.
Però, malgrat això, no hem d’inten-
tar fer riure. Ficar-me a la pell d’un
alcalde mafiós, cosa que puc intuir
però que desconec, és el meu objec-
tiu. Cada dia intento acostar-me una
mica més al personatge.

–¿Com han treballat amb Belbel?
–E.V.: Molt a gust, és el primer mun-
tatge d’època que faig i mai havia
treballat amb ell. Belbel ho té tot
molt clar i controla l’escenari de la
Sala Gran. Transmet molta tran-
quil.litat i ha aconseguit que tot

l’equip formi una pinya.
–L.S.: Dec haver fet una quinzena de
muntatges amb ell i, com sempre,
treballar al seu costat ha estat intens
al principi. Belbel és dels que ho vol
tenir tot fet en 15 dies per després
anar-ho polint. Et marca el camí
però et dóna marge per elegir. És un
bon guia.

–¿Hi ha punts en comú entre els
seus personatges?
–E.V.: Ivan Jlestakov és un vividor
que hauria d’estar a la presó, un fun-
cionari que viu en una opulència fal-
sa i que viu el somni de la seva vida
a l’arribar a una ciutat on el confo-
nen amb una altra persona i comen-
cen a tractar-lo com un ministre.
–L.S.: Tots dos són humans. Després
de tastar la mel, la troben dolça i els
agrada. Tots intenten subornar Jles-
takov, ja que creuen que és l’inspec-
tor, i ell s’emporta els diners de tots
i se’n va abans que arribi el verdader
inspector.

–L’obra va ser escrita el 1836 i Jordi
Galceran l’ha adaptat respectant
l’època. ¿Segueix vigent?
–E.V.: Totalment, perquè el poder
corromp. Miri el que va passar a
Marbella amb Jesús Gil. Per algun
motiu Gogol ressalta la importància
del final, on tots tornen a preparar-
se per a l’arribada del verdader ins-
pector. L’autor va posar el dit a la lla-
ga, tant, que després de l’estrena de
l’obra va haver d’anar-se’n de Sant
Petersburg tement la ira dels funcio-
naris.
–L.S.: Aborda un tema intemporal.
La corrupció segueix ocupant avui
primeres pàgines a la premsa. Però
si vivim en una societat tan divina
que fins i tot hem de subvencionar
els bancs des del Govern. ¿Com s’ex-
plica? L’ésser humà és imperfecte i,
encara que podria ser més honest,
sempre hi ha un punt de materialis-
me que l’arrossega. És una cosa que
com a espècie ens costarà superar
perquè està molt arrelat a la socie-
tat. És una obra russa però la corrup-
ció de la qual parla és extensible a
qualsevol època i sistema polític. H

33 L’oli El nen amb cavall.

CÒMIC 3 CONFLICTE

La filla del creador d’Astèrix
porta el seu pare als tribunals
b

ELIANNE ROS
PARÍS

Sylvie Uderzo està en
contra de la venda dels
drets del personatge

A punt de complir 50 anys, Astèrix
s’enfronta a una trista aventura. Al-
bert Uderzo, un dels creadors del lle-
gendari heroi del còmic –coproduït
amb el desaparegut René Goscinny

l’octubre de 1959– i la seva filla Syl-
vie protagonitzen un enfrontament
de gran tensió pel substanciós llegat
del personatge.

L’origen de la querella està en la
decisió d’Uderzo, de 81 anys, de ven-
dre els seus drets a l’editorial Ha-
chette Livre i d’autoritzar-la a conti-
nuar les històries d’Asterix després
de la seva mort. Uderzo va comptar
amb el suport de l’hereva de Gos-
cinny –tots dos sumaven el 60% de

les accions d’Editions Albert-René,
editora del famós còmic des de la de-
saparició del soci el 1977– però no
de la seva filla ni del seu gendre, pro-
pietaris del 40% d’Albert-René.

Aquestes diferències, més el des-
acord d’Uderzo amb la gestió del seu
gendre –Bernard Boyer de Choisy–,
van desembocar en l’acomiadament
de tots dos d’Editions Albert-René.
Sylvie ha portat l’assumpte a la
justícia laboral. I Uderzo ha llançat

un procés contra el seu gendre. Des
de fa uns dies, pare i filla només es
parlen a través dels mitjans de co-
municació. Ahir, en una entrevista
a Le Figaro, Uderzo defensava que
Astèrix sobrevisqui a la seva mort:
«El personatge és més fort que jo». I
mentre que Sylvie considera que el
seu pare és manipulat pels seus con-
sellers financers, Uderzo acusa el
seu gendre de girar la seva filla en
contra seu.

«Tenim un heroi nacional, un as-
sumpte de família, una multinacio-
nal i molts diners en joc. Això és el
Dallas del món del còmic», diu un
editor. Una comparació encertada si
es té en compte que cada àlbum ven
entre 2,5 i 3 milions d’exemplars. H


