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wLa revista Cavall Fort cele-
brarà el seu 50è aniversari
com a referent de la cultura
infantil, en un acte al CaixaFo-
rum el 2 de desembre, presidit
pel president de la Generalitat,
Artur Mas. Cavall Fort va néi-
xer el 1961 amb l’objectiu d’aju-
dar els seus lectors a adquirir
el gust per la lectura, la curiosi-
tat per l’entorn i estimular la
seva creativitat. A l’acte del
dia 2 hi participaran la directo-
ra de Televisió de Catalunya,
Mònica Terribas, i diversos
protagonistes dels fets més
singulars de la seva història,
que es recullen al número es-
pecial d’aniversari. / Ep

UnVàniasensacional
wEl mariachi mexicà i el fado
portuguès van ser declarats
ahir patrimoni immaterial de
la humanitat per la Unesco,
en una reunió feta a Bali, en
què es va distingir també les
ombres xineses. Aquesta dis-
tinció –que ja afectava, per
exemple, el flamenc– perme-
trà protegir millor les dues
manifestacions culturals. Els
mariachis interpreten, amb el
vestit charro, diversos gène-
res populars llatinoamericans,
mentre que el fado és una
cançó trista habitualment
cantada per un solista acom-
panyat per dues guitarres. /
Agències

Quinacreu,Déumeu!

El fado i elmariachi,
declarats patrimoni
de la humanitat

Oncle Vània

Director: Lev Dodin. Una crea-
ció del Maly Drama Teatr
Lloc i data: Teatre Municipal de
Girona (26/XI/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Gràcies al Ministeri de Cultura
de la Federació Russa, que n’ha
subvencionat la gira, i al progra-
ma cultural Espanya-Rússia
2011, el Maly Drama Teatr de
Sant Petersburg ha pogut oferir
aquest cap de setmana dos funci-
ons d’Oncle Vània al TeatreMu-
nicipal de Girona. Convé recor-
dar que el Maly, inaugurat el
1944, se situa amb tots els ho-
nors i mereixements entre les
dotze millors companyies d’art
dramàtic del món i que, entre el
seu important repertori, les
obres de Txékhov ocupen un
lloc privilegiat, juntament amb
el cèlebre Teatre d’Art de Mos-
cou, obert el 1902 i que porta
brodada La gavina al seu teló
vermell com a homenatge a la
seva glòria nacional.
Com és lògic, a lectures orto-

doxes d’Anton Txékhov
(1860-1904) pocs poden preten-
dre emular els russos. Però en-
tre aquests, hi ha, esclar, diferèn-
cies substancials. I a occident es
prefereix, estic segur, la tremo-
losa humanitat que el director
Lev Dodin (Sibèria, 1967) ator-
ga als personatges txekhovians
del Maly, abans que el calc
històric dels mateixos que s’ha
estat donant al sancta sanctò-
rum moscovita fundat per
Stanislavski. Dels molts Vànies
que un ha conegut, juraria que
el vist pel festival Temporada
Alta és el que millor transmet
els sentiments bullents en el
subtext de l’obra i, en primer
lloc, la impotència per afrontar
els esquinços i errors esdevin-
guts i el temps que corre
inexorable, com la vida que hi
cavalca a sobre.
Quan s’il·lumina l’escena, Lev

Dodin proposa una subtil i breu

coreografia, amb els personat-
ges caminant pausadament, si-
lenciosos, creuant-se en els seus
moviments, suggerint el seu lli-
gam a un incorregible destí. I,
en efecte, tot a l’obra està orien-
tat a aquesta fatalitat. Conclosa
la visita del professor Serebria-
kov i la seva atractiva esposa Le-
na a la hisenda de Vània, l’exis-
tència serà tan opaca com
abans. I l’efímera foguera passio-
nal encesa entre el doctor Às-
trov i la dona l’haurà de sufocar
una irremeiable separació. I el

primer no podrà escapar dels
miserables malalts que neces-
siten la seva ajuda. I, en fi, a Và-
nia i Sònia, la seva neboda, no-
més els espera la represa de la
comptabilitat, tan rutinària com
obligatòria, dels magres
rendiments de la seva propietat.
Mai pel final agredolç de la his-
tòria no va circular un riu de
tristesa tan cabalós.
El lector noha depensar,mal-

grat això, que la tasca de Dodin
s’ha reclinat en la famosamalen-
conia i nostàlgia txekhoviana.
Al contrari. El muntatge s’ador-
na d’esplèndides pinzellades
humorístiques, la millor és la
primera trobada a soles d’Às-
trov i Lena, en què l’homemos-
tra a la seva enamorada el plà-
nol dels boscos que la seva voca-
ció ambientalista ha regenerat.
Més endavant, el petó final en-
tre els dos, un invent de LevDo-
din, té un pròleg jocós. I fins al
moment dels seus brutals re-

trets a Serebriakov, Vània, per
la seva banda, mostra el seu ca-
ràcter més jovial, i ell mateix és
un dels tres personatges que
trenquen amb total desimboltu-
ra la quarta paret dirigint direc-
tament al públic els seus solilo-
quis: ho fan sabent que el direc-
tor ha sabut tornar al naturalis-
me sense que tals incisos hetero-
doxos causin la més mínima
destrossa. Superbs els dos fi-
nals de la representació: abans
de l’entreacte, la millor escena,
mai abans superada, de les con-
fidències entre Sònia i Lena,
il·luminada (Igor Tupikin) ma-
gistralment, i l’última, amb els
al·legòrics pallers descendint
fins a l’estança on han comen-
çat la seva feina Vània i Sònia.
Sensacional.c

Jehanne

Direcció artística i guió: Hansel
Cereza. Synergydance
Coreografia: Ricardo Franco
Intèrprets principals: Lola
Greco, Miguel Rodríguez, Cristi-
na Casanova
Lloc i data: Teatre Sagarra,
Santa Coloma (25/XI/2011)

JOAQUIM NOGUERO

Maimés ben dit, això de “quina
creu”: Jehannepresenta la histò-
ria mítica de Joana d’Arc. Les
expectatives eren altes. El pro-
jecte reuneix grans noms (Gre-
co, Cereza…) i s’ha gastat ener-
gia a anunciar una gira interna-
cional per Europa, Àsia i els Es-
tats Units amb estrena interna-
cional a Santa Coloma. La peça

va defraudar. Elmillor és l’apos-
ta per ballarins joves i l’intent
d’amalgamar estils, encara que
es perd l’oportunitat d’utilit-
zar-los per distingir personat-
ges (con)fosos en un pastitx
que s’apropa al patetisme
Greco posa més que no balla,

i quan en una escena es va esfor-
çar a simular que es posava fu-
riosa semblava una vinyeta
manga per la sobreactuació ira-
da. D’acord que costa d’imagi-
nar-la com la insultantment jo-
ve i andrògina Joana d’Arc que
ens ha llegat la iconografia més
variada, al cap i a la fi les òperes
compten amb Julietes i Salo-
més adolescents que exigeixen
més oïda que vista, però ho hau-
ria de justificar la interpretació.
No és així, i la dramatúrgia no
en surt gaire més ben parada,
encotillada pel fil narratiu i
amb cert aire estetitzant i buit.

Un vídeo s’afegeix a la confusió
quan sense matisos posa al ma-
teix nivell el papamòbil i un
tanc o el Papa i dictadors com
Saddam Hussein, i equipara
multituds de segons quinesma-
nifestacions civils amb masses
nazis o feixistes, cosa que fa
dubtar si es jutja les tropes de
Joana d’Arc amb paràmetres
iguals que se suggereixen per
als que la van condemnar. Els
passos de flamenc són senzills i
el neo-clàssic que la companyia
afirma adoptar (ho escriuen sig-
nificativament amb el guió) se-
para el molt neo del clàssic del
cubà Miguel Rodríguez, el mi-
llor intèrpret de Synergydance.
Es va dir a l’estrena que hi

haurà un abans i un després en
la imatge que els espectadors te-
nen de la dansa i que Jehanne
és el vaixell insígnia de Syner-
gydance. Un Titanic.c

Una escena de l’Oncle Vània del teatre Maly de Sant Petersburg

Esplèndid muntatge
procedent de Rússia,
adornat
de pinzellades
humorístiques

MALY TEATR ST PETERSBURG

‘Cavall Fort’
celebra els 50anys
d’existència
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