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Rotenstein s’apropa a Txékhov amb tant rigor com elegància. FOTO: DAVID RUANO

BORIS ROTENSTEIN I EL TEATRE AKADÈMIA DONEN NOVES ALES A ‘LA GAVINA’ DE TXÉKHOV

I PRESENTEN LA VERSIÓ INTEGRA D’AQUESTA PEÇA FONAMENTAL DEL TEATRE UNIVERSAL

Volar i crear requereixen
agafar-se el seu bon temps

Evidentment, ningú pot dis-
putar a Shakespeare la se-
va primacia com l’autor més
representat als escenaris
de tot el món. Però, sabeu
qui és segon en el rànquing?
Doncs, com ja deveu sospi-
tar, atesos els molts cops que
el seu nom apareix en aques-
ta mateixa secció, l’honor
correspon a Anton Txékhov.
I el mèrit és ben gran, si te-
nim en compte que el mestre
rus va escriure un nombre
molt inferior d’obres que el
mestre anglès. Però la petja-
da que han deixat i continu-
en deixant aquestes obres
segueix sent incommensu-
rable. El cas és que al llarg
de la seva encara no gaire
llarga però sens dubte molt
notable trajectòria, el Teatre
Akadèmia ens ha presentat
ja dos muntatges shakespe-
arians que han resultat ser
també dos notables èxits
per a la casa. Però al teatre

li mancava un Txékhov. A
l’hora d’abordar Shakespe-
are, l’Akadèmia va decidir
que ningú podia fer-ho mi-
llor que un director anglosa-
xó habituat a interpretar les
seves obres i vinculat també
pedagògicament a la sala, i

va triar el Propeller Dugald
Bruce-Lochart. Doncs a
l’hora d’abordar Txékhov,
què millor que comptar amb
un rus de naixement que ha
acabat per fer de Barcelona
la seva llar, i que manté tam-
bé notables vincles amb

l’Akadèmia i comparteix
la seva línia de treball? Es-
tic parlant, naturalment, de
Boris Rotenstein, el direc-
tor rus més català de tots
els temps. I si coneixeu la
seva obra, ja sabeu que Ro-
tenstein no és partidari de
les feines ràpides que s’en-
llesteixen amb unes poques
setmanes d’assajos. Rotens-
tein sap que la feina rigoro-
sa requereix una cocció a foc
lent. I com més complexa és
l’obra que s’ha de coure, més
calma es necessita.
L’equip d’actors que ara es

disposa a fer volar de nou
La gavina txekhoviana a les
ordres de Rotenstein va co-
mençar a treballar el text
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LA GAVINA

D’ANTON TXÉKHOV. DIR.: BORIS ROTENSTEIN. INT.: ENKA ALONSO, NÚRIA
CASAS, SERGI MATEU, MERCÈ MANAGUERRA, JOSEP MINGUELL, MARTA
OLIVELLA, SERGI PONS, POL QUERALT, MINGO RÀFOLS, JORDI ROBLES, ALBERT
TRIOLA, NEUS UMBERT. DATA: FINS AL 31/5. LLOC: TEATRE AKADÈMIA. BUENOS
AIRES, 47. METRO: HOSPITAL CLÍNIC (L5). TEL.: 934 951 447. PREU: 18-22€.
HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG., 18H.

l’estiu passat. I al llarg dels
darrers nou mesos, s’ho ha
muntat perquè la seva agen-
da de treball fos compati-
ble amb aquest intens procés
d’assajos. Però és que –i sense
establir vincles entre dos es-
pectacles que probablement
acabaran resultant diame-
tralment diferents– qui ve-
iés la memorable Gavina que
Korsunovas va presentar el
passat Temporada Alta, ja
podia deduir també la quan-
titat d’hores de treball que
s’acumulaven darrere les en-
lluernadores interpretacions
d’aquell muntatge. La crea-
tivitat no és només qüestió
d’inspiració, sinó que reque-
reix també el seu bon esforç.
I, tal com diu Rotenstein,

la creativitat, les diferents
postures que podemmante-
nir davant d’aquesta, la forma
com podem vehicular a tra-
vés seu la nostra necessitat de
reconeixement i com ens pot
ajudar a fugir de la por al fra-
càs, o la fama i el prestigi que
es poden derivar de la seva
acció, formen també part es-
sencial dels grans temes que
fan la seva aparició al llarg
d’aquest prodigiós text.

SCOTT ALAN.

BARCELONA & FRIENDS

És possible que així, d’entrada,
el seu nom no us digui res. Però,
quan llegiu aquestes línies, Scott
Alan estarà tot just acabant una
tanda de concerts a Londres que,
com acostuma a passar sempre
que aquest compositor i intèr-
pret nord-americà considerat ja
un dels grans noms del musical
d’ara mateix i del futur pròxim
es presenta a la capital britànica,
han sigut rebuts amb gran
expectació i se n’han exhaurit les
entrades. Aprofitant l’avinen-
tesa, ha estat precisament la
proximitat d’aquests concerts
la que ha propiciat l’espectacle
que ara es presenta a L’Auditori.
Un espectacle que ve a ser una
mica la versió casolana del que
Alan va oferir el passat dia 3 al
St. James Theatre: si llavors va
reunir a l’escenari més d’una
vintena d’intèrprets habituals

als escenaris del West End amb
moltes ganes de cantar aquestes
cançons seves que sovint van
plenes de melangia i presenten
un intens component emocional,
ara reunirà aquí més d’una
vintena d’artistes habituals
en el nostre teatre musical
(començant pel mateix director
artístic de la vetllada i propulsor
del projecte, Daniel Anglès,
veurem plegats Mariona Castillo,
Gisela, Ivan Labanda, Mercè
Martínez, Mone, Nina, Joan
Vázquez, Júlia Möller…, i que em
perdonin tots els no esmentats,
que són molts i ben bons)
decidits també a instal·lar entre
nosaltres aquest culte a Alan
que ataca alhora moltes de les
grans estrelles de Broadway i del
món del cabaret. Per posar-ne
uns quants exemples, gent com
ara Liz Callaway, Jonathan Groff,
Kerry Ellis o Randy Graff s’han
deixat seduir ja per aquestes

melodies. Per cert també a
L’Auditori, podrem comptar amb
una autèntica estrella del West
End que es sent especialment a
gust entre nosaltres, la mateixa
Madalena Alberto que fa pocs
mesos interpretava una ‘Evita’
que va provocar admiració
general. DE I AMB SCOTT ALAN.
DIR.: DANIEL ANGLÈS. DATA:
11/5. LLOC: L’AUDITORI (SALA
ORIOL MARTORELL). LEPANT,
150. METRO: GLÒRIES (L1).
TEL.: 932 479 300. PREU: 20€.
HORARI: 21H.

IDIOTA

Només llegir el títol de l’obra ja
et sents al·ludit o bé estàs tan
segur de tu mateix que penses
que l’adjectiu no fa per tu? El
cas és que, després de posar
punt final a la seva trilogia ca-
talana amb ‘Vilanova’, ara Jordi
Casanovas ha sentit ganes de
fer una cosa menys èpica, més

lleuger, i més propera a aquella
mena de peculiar comèdia
negra que ja havia practicat
amb ‘Un home amb ulleres de
pasta’ i ‘Sopar amb batalla’. I ha
tingut també ganes que aquesta
comèdia negra posés a prova
la nostra capacitat per resoldre
enigmes, i per demostrar-nos
a nosaltres mateixos que
potser no som tan idiotes com
sospitem que som quan ens
enganxen en un mal dia. De
mals dies, per cert, n’ha tingut
uns quants l’home d’aquesta
història, un personatge sota
la pell del qual trobem un
Ramon Madaula que, després
de la seva fantàstica interpre-
tació a ‘El rei Lear’, necessitava
també quelcom més lleuger per
recuperar forces. Esclar que, en
realitat, les molt ben pagades
proves psicològiques a què es
presenta el seu personatge
potser acabaran resultant més

inquietants que interpretar
una tragèdia shakespeariana.
Poc podia imaginar-se ell el
perill que comporta posar-se
en mans d’una psicòloga
decidida a fer-te experimentar
allò que mai abans no havies
experimentat! Tal com ho veu
Casanovas, aquesta és també
una obra que es pregunta sobre
la nostra capacitat de mutació,
ara que s’abusa tant de la frase
‘cal reinventar- se’. Ja veurem si
el conillet d’Índies en què s’ha
transformat Madaula té desen-
volupada o no la capacitat de
canviar radicalment segons el
que marquin les circumstàncies.
TEXT I DIR.: JORDI CASANOVAS.
INT.: RAMON MADAULA, ANNA
SAHUN. DATA: FINS AL 14/6.
LLOC: SALA MUNTANER. MUN-
TANER, 4. METRO: UNIVERSITAT
(L1, L2). TEL.: 934 515 752.
PREU: 18-20€. HORARI: DE DC.
A DS., 20.30H; DG., 18.30H.
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