
DIMARTS, 4 JUNY 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 37

Repeticióexagerada

Excepcional
‘Otello’

El seu editor diu que no ne-
cessita més presentació que
ell mateix. I José Francisco
Yvars, J.F. Yvars, no el fa
quedar malament. Només
prendre la paraula explica
que “amb aquest esnobisme
transpostmodern, diuen que
això serà un open talk, una
xerrada oberta”. Hi ha molts
comensals a la taula del Cer-
cle del Liceu, des de periodis-
tes fins al president del Cer-
cle, Ignacio García-Nieto, i la
totpoderosa cap del grup
editorial Random House a
Espanya, Núria Cabutí. Però
no. Les dues hores del dinar
no seran un open talk post-
modern. I no perquè Yvars
sigui, com vol recordar, “de
família de militars, autoritari
i feudal”, sinó perquè el seu
discurs, un trenat d’erudició,
memòria i petites però incisi-
ves maldats sobre l’art i els
artistes, aconsegueix que,
amb prou feines, ningú més
obri la boca. I que tot i així
tothom surti parlant bé, molt
bé, d’ell.
Yvars, que va dirigir

l’IVAM valencià, presentava

La ardilla de Braque. Notas
sobre arte (Debolsillo), un
nou llibre on recopila arti-
cles publicats a La Vanguar-
dia i assajos diversos, inclosa
una semblança d’Aranguren,
“el gran oblidat”. “Algú m’ha
retret amb mirada tercer-
mundista que el llibre era
una altra selecció d’articles”,

apunta. I dispara: “Què creu
que és la Bíblia?”.
Hi haurà molts més trets.

A una duquessa –no és la
d’Alba– li diu cacatua. A Ga-
la, la de Dalí, nana i gàrgola.
Creu que s’han esgotat les
biennals d’art, sobretot
si la diferència entre ser es-
combraries o no és estar
dins d’un museu. I de Hal
Foster i la revista October,
símbols de la crítica con-
temporània, diu que no li
mereixen “gaire respecte”:
“Escriuen un llibre de 650
pàgines sobre el primer pop-
art i no citen Oldenburg.
Confirmen el meu argument
que tota síntesi artística té
un punt capritxós. N’hi ha
prou de veure el que ha pas-
sat amb Milicua [l’historia-
dor de l’art José Milicua,
mort recentment], que fins
que no va entrar al patronat
del Prado no li feia cas ni
Déu, i ara tots són deixebles
seus”.
D’un altre Papa de la histo-

riografia artística, Gombrich,

diu que “sabia moltes coses
però posava fronteres on no
li interessava: l’art per a ell
era només imatge, i també és
forma”. L’art, repeteix, “és
signe, gest, forma, o no funci-
ona”. I recorda un gravat de
Rembrandt que parla de la
crítica i mostra “un jueu pon-
tificant sobre uns quadres i

aprop hi ha un senyor fent
les seves necessitats i nete-
jant-se amb els fragments de
la crítica del crític. És el pri-
mer al·legat postmodern”.
No s’atura. Fins i tot té lle-
nya per a ell mateix: a la
pregunta “Vostè és el senyor
Yvars?”, ell replica: “El què
en queda”.

Però si pot dir totes aques-
tes coses no és per edat, que
no la confessa, sinó per estil i
perquè, explica, “com tot
narcisista no sóc vanitós i
puc dir les coses amb el per-
fil que els pertoca”. També
de bones. De l’exposició de
Cristina Iglesias al Reina
Sofía diu que és la millor de
l’any. De Dalí, que va tenir
més calat a la cultura de mas-
ses que Warhol. I lamenta la
“injustícia Sabartés”, que
mereix una exposició al Pi-
casso. Com creu també que
calen mostres de l’escola
catalana de París, o de l’art
dels anys negats, del 1939 al
1949, a Barcelona. O de la
generació dels cinquanta:
“Pruna, Huguet, devorats per
la macrocefàlia de Picasso”.
Per si de cas, promet

d’aquí a dos anys un llibre:
L’art modern i els seus ene-
mics. “I els enemics de l’art
modern són l’art contempora-
ni”. I s’acomiada. Sap que ha
parlat molt. “Però hem rigut
un quilo, o no?”. Sens dubte.

CRÍT ICA DE TEATRE

O t e l l o

Autor: Verdi, sobre llibret de
Boito basat en Shakespeare.
Intèrprets: Gregory Kunde (Ote-
llo); Carlos Álvarez (Iago); Maria
Agresta (Desdèmona); Marcelo
Puente (Cassio); Mario Cerdà
(Rodrigo); Cristina Faus (Emi-
lia), etcètera. Escolania Mare de
Déu dels Desemparats. Cor de la
Generalitat Valenciana. Orques-
tra de la Comunitat Valenciana
Director: Zubin Mehta
Producció: Davide Livermore.
Lloc i data: Palau de les Arts,
València, VI Festival de la Me-
diterrània (1/6/2013)

ROGER ALIER

De tots els actes i produccions de
teatres europeus que he presen-
ciat en aquest bicentenari verdià,
el de més impacte és, sens dubte,
aquest Otello del Palau de les Arts
que va inaugurar el VI Festival de
laMediterrània. Almeu gust, no és
Otello ni de lluny la millor òpera
de Verdi, però en aquesta ocasió
l’espectacle és d’una qualitat in-
creïble, no només per la produc-
ció, que es podria comparar amb
les millors de Bayreuth, sinó per
l’encert de l’equip vocal i la
fabulosa direcció de Zubin Mehta
al capdavant de la qual avui és la
millor orquestra operística de l’Es-
tat espanyol.

Especial interès tenia compro-
var com aconseguiria el tenor Gre-
gory Kunde sortir airós d’un dels
papers més difícils del repertori
italià, sabent que Kunde no només
no està bregat en aquests combats,
sinó que s’ha distingit fa poc en
l’Otello deRossini, òpera belcantis-
ta radicalment diferent de la ver-
diana. Però Kunde va sortir a esce-
na des del primermoment (Esulta-
te!) exhibint una potència vocal in-
creïble, combinada amb una per-
fecció en l’emissió i una cura en els
matisos de l’expressió del perso-
natge que li valen des d’avui un
lloc destacat entre els Otello de la
història d’aquesta òpera. Actuació
perfecta, ben secundada pel pode-
rós Iago de Carlos Álvarez, que ha
lluitat per destacar el seu paper
del malvat i incrèdul personatge.
Amb la merescuda ovació, Carlos
Álvarez no va poder contenir la se-
va emoció, ja que fa dos anys ell
mateix deia que hauria d’abando-
nar la carrera per problemes de sa-
lut, feliçment superats. Molt nota-
ble també la Desdémona de Maria
Agresta, refinada, personal, amb
un bon color de veu i una actuació
continguda i creïble. Correctes no-
més el Cassio deMarcelo Puente, i
l’Emilia deCristina Faus.Memora-
ble l’actuació del cor infantil i la
del Cor de la Generalitat Valencia-
na, amb una mobilitat escènica
lloable. La producció de Livermo-
re, que recorda les innovadores
propostes de Wieland Wagner en
el Bayreuth dels cinquanta i sei-
xanta, resulta fascinant, des de les
ones que ataquen el vaixell d’Ote-
llo en la introducció, fins a la isol-
desca mort de Desdémona i Ote-
llo, en un marc de cercles màgics,
ocasionals llums de neó i desplaça-
ments de plataformes escèniques
d’impacte. Tot al servei de la narra-
ció argumental shakespeariana.c

CRÍT ICA D ‘ ÒPERA

Yvars contra els enemics de l’art

L’historiador de l’art J.F. Yvars va presentar ahir al Cercle del Liceu La ardilla de Braque

EL MIRADOR

Dimecres

Autora: Aina Tur
Directora: Daniela de Vechi
Lloc i data: Sala Beckett
(30/V/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Després d’estudiar coses tan
diverses com Farmàcia i En-
ginyeria Agrònoma, Aina Tur
(Menorca, 1976) va descobrir
que el seu fort era el teatre. “El
teatre, per a mi, és la destil·leria
de la vida”, va escriure. I entre
les coses que la vida destil·la
venturosament hi ha l’atracció
entre un home i una dona, per
bé que “no sempre”, l’atracció

s’encarrili com tots dos voldri-
en. I, justament, de les dificul-
tats per aconseguir una relació
estable i plaent entre un home,
sempre el mateix, un escriptor
insegur, d’uns 30 anys, i les do-
nes que passen per l’existència
d’aquest individu, tracta Dime-
cres, comèdia de remarcables
traces experimentals, amb un
punt excessiu d’artifici i un final
(?) de color de rosa claudicant.
L’obra és un seguit de situa-

cions breus, d’un a quatre mi-
nuts, que mostren l’encontre-
desencontre de l’home (Xesco
Pintó), amb les dones –fins a
21– que ell coneix, que ha cone-
gut o que coneixerà. Cadascun
dels personatges femenins són
interpretats per la mateixa ac-

triu (Anna Berenguer), la qual,
a cada escena i damunt del ves-
tit, es posa un complement de
roba o bé agafa un paraigua, un
moneder, etcètera, per recor-
dar a l’espectador que és un per-
sonatge distint de l’anterior.
Tota aquesta complicació no

evita el to fortament repetitiu
de les escenes. Les veus sempre
són les mateixes i a l’actriu no
se li pot demanar la quantitat
d’interpretacions diferents que
demana el text, ple, això sí, dels
accents i matisos peculiars que
Anna Berenguer sap introduir
en cada seqüència. La nit de l’es-
trena, Dimecres es va acabar
amb l’entesa apelagosa de l’ho-
me –que per primer cop sabem
que es diu Pau– amb la Júlia,
amiga d’un altre temps. I hi ha
petons i abraçades tendres, per
un final feliç que contradiu, em
sembla, l’esperit d’una comèdia

àcida, que posa una dosi genero-
sa de veritat damunt els molts
retrats estúpids dels amors a
primera o segona vista. Crec
que fóra molt més congruent,
posar l’episodi de la Júlia en-
mig de la comèdia. Al capdavall,
una entesa ensucrada com la de
l’episodi 21 no asseguraria pas
la felicitat de la parella, alhora
que podria suggerir la molt co-
mú condició efímera de la rela-
ció tot just encetada.
L’apuntada monotonia de les

situacions –una oralitat fonèti-
cament reiterada, uns gestos
massa semblants i potser una
mica neules de Xesco Pintó– és
un defecte que la direcció de
Daniela de Vecchi no podia de
cap manera superar. On el seu
treball esmostramés brillant és
en el tractament dels matisos
d’Anna Berenguer, actriu que
en fa un bon recital.c

KIM MANRESA

“Com tot narcisista
no sóc vanitós:
puc dir les coses
amb el perfil que
els pertoca”

“Algú em retreu que
el meu nou llibre és
una altra selecció
d’articles; i què creu
que és la Bíblia?”

Justo Barranco


