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AntonTxékhov
ressuscitat

AntonTxékhov

Autor, director i actor:Michael
Pennington
Lloc i data:Teatre de Salt. Tem
porada Alta (5/XII/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Per commemorar el 80è aniver
sari de lamort d’Anton Txékhov
el 1984, el gran actor Michael
Pennington (Cambridge, 1943)
va preparar un llargmonòleg so
bre l’obra i els anys demaduresa
del dramaturg rus que va estre
nar al National Theatre de Lon
dres. Representat des d’aquella
data per tot la Gran Bretanya i
per moltes ciutats europees, les
intermitents reposicions del seu
text, dirigides pel mateix Pen
nington , són per ell “com el re
trobament d’un vell amic”, se
gons diu sovint. Dissabte, aques
ta càlida identificació entre
personatge i intèrpret, va es
campar pel teatre de Salt l’escalf
d’un testimoni que per la seva
saviesa i humanitat impregnada
d’ironia podíem sentir ben
proper.
“Voldria ser un artista lliure i

prou”, va confessar Anton Txé
khov (18601904) cap al final de

la seva vida, a tall de conclusió
d’unes confidències com a es
criptor i autor teatral. I Penning
ton la subratlla amb un èmfasi
contingut però del tot clar i pre
cís. La formulació d’aquest desig
delatava la modèstia del drama
turg, el qual obviava la qualifica
ció de la seva obra com a autor
teatral, tant com la de contista,
que li va donar, aquesta última,
una gran fama i prestigi. Tot i es
tar casat amb l’actriu Olga Knip
per, Txékhov, com és sabut, no
va escatimar declaracions reve
ladores dels recels quemantenia
en relació amb el teatre, una ac
tivitat en mans d’uns professio
nals, els quals,mésd’unavegada,
va criticar amb duresa.
El personatge de Pennington

no s’oblida de repassar les opini
ons senzilles i radicalment des
mitificadores que el rus va apli
car a tota la seva “gran” obra
dramàtica, i poso les cometes
per contradir, justament, l’autor,
el qual no va concedir mai cap
senyal mínima de grandesa a les
seves creacions més conegudes.
Ben a l’inrevés, en front del cri
teri d’assagistes i crítics coetanis
i del futur, va menystenir, per
exemple, la considerable impor
tància social i sociològica que
s’atorgaria a una obra com
L’hort dels cirerers –l’última que

va escriure l’autor– que li va
agradar definir, gairebé comuna
simple comèdia costumista.
D’altra banda, oblidant l’èxit cla
morós que Stanislavski va acon
seguir el 1898 amb la reposició
de La gavina –obra que dos anys
abans havia fracassat al teatre
imperial Alexandrinski–, l’autor
feia una autocrítica, amb una
punta sarcàstica, manifestant la
seva comprensió del públic que
la va refusar, reacció perfecta
ment lògica davant una història
on es parla tota l’estona de lite
ratura. I com judicar la “colla de
desvagats” reunida a L’oncle Và
nia? Ara bé, Pennington fa el fa
vor de recordar a l’espectador
que enmig de les crítiques subs
titutòries de llorers i vistiplaus,
l’autor modest no estalvià més
d’un cop la burla enverinada que
va adreçar a Ivan Turguénev
(18181883), predecessor i com
petidor seu en el corrent del rea
lisme teatral, per bé que de bufe
ra, això sí, molt més fluixa (tot i
l’excel∙lentUnmes al camp).
Llicenciat enMedicina des del

1884, la faceta del Txékhov viat
jer per la gran Rússia, les im
pressions que va deixar escrites
sobre les seves estades aCrimea,
la sevamissió al penal de l’illa de
Sakhalín, habitada per una po
blació desatesa, inevitablement
malalta, avinentesa que li va per
metre recórrer la immensa i as
pra Sibèria... omplen la part final
del monòleg de Pennington
d’unes descripcions fascinants.
La vena poètica txekhoviana
se’ns mostra aquí i en la sensua
litat de l’autor, amb una força i
atractiu inoblidables.!

T E A T R E

La pedra rediviva

FestivaldeMúsicaAntiguade
ÚbedayBaeza
Intèrprets:CarlosMena(contra
tenor),CapellaSantaMaría //
SyntagmaMusicum,Campella
ProlationumiLaDanserye,Fer
nandoPérezValera (director)
Llocidata:CatedraldeBaeza,
AuditoriSanFrancisco, carrers i
Universitat (5/XII/2015)

JORGE DE PERSIA

Eltempspassa facturaalpatrimo
niartístic;elficaalcalaixdel’oblit,
el deteriora, el fa inintel∙ligible de
vegades, i l’actualitzacióenfunció
del turisme el sol transformar en
pedra inerta. Per això és de cele
brar que es donin circumstàncies
com les d’aquests dies a Úbeda i
Baeza, dos enclavaments renai
xentistes que parlen d’una histò
riaqueara recuperenambèxit sè
ries televisives.
Aquest festival amb diversos

anys d’experiència i el treball for
midable de Javier Marín, un jove
professor universitari especialit
zat en les músiques del Renaixe
ment,emvanferrecordarunaltre
enclavament magnífic com és la
Semana de Cuenca (que espero
que les circumstàncies polítiques
la deixin treballar en pau i amb la
projecció que mereix) i als dies
d’orqueva tenirBarcelonaambla
gestió deMaricarmenPalma a La
Caixa.Perquès’hadecelebrarque
els directors de festivals creïn,
aportin, i no només comprin. I en
el cas del festival andalús, l’esde
veniment s’està transformant en
un punt de trobada inexcusable
perreescriurelahistòriadelamú
sicaaEspanya.
Coincideixen els especialistes

en l’estudi i la interpretació amb
un nombrós públic i en sessions
inoblidables com la que van dur a
terme passada la mitjanit a la ca
tedraldeBaeza laCapellaProlati
onum i l’Ensemble La Danserye
que dirigeix Fernando Pérez Va
lera. Veus ben timbrades i instru
ments de llegenda (sacabutxos,
trombons, xirimies, cornetes, bai
xons,flautes)comesveualsantics
gravats de l’època, doblant les
veus d’una polifonia d’alt nivell
(Victoria, Fernández Garzón,
Guerrero, Palestrina, Ruiz Ramí
rez, l’imponentTavares, id’altres)
i amb alternança instrumental
vocal. Però no només això, sinó
que eren músiques recuperades
dels imponents llibres de la cate
dral, escrites algunes per a aquest
temple al segle XVI i que per pri
mer cop es tornaven a escoltar.
Polifonia penitencial per a ceri
mònies que tenien lloc a la Baeza
delacontrareformaentreel 1580i
el 1625, i anomenoaquestespreci
sions arran del treball rigorós de
Javier Marín i Isaac Alonso. En
horabona.
Aquesta sessió va ser precedida

per un concert itinerant pel Syn
tagmaMusicumquetocavadiver
ses peces en llocs com l’antiga
Universitat fundada al segle XVI,
després recinte de treball d’Anto
nioMachado, i,enmig,cercavila. I
després una altra delicatessen: el
contratenor Carlos Mena i el seu
petit grup Capella Santa María
ambobresdecompositors italians
i espanyols del segle XVII, també
troballes, i amb la veu i exquisida
interpretació ornamental de Me
na.Noessialgúllegiràaquestsco
mentaris, però crec que aquest
festival ja es mereix un premi na
cional. Que el ministeri prengui
notad’aixòqueelspolíticsgairebé
niesmenten,queés lacultura.!

MÚ S I C A A N T I G A

CRÍTIQUES

La calma, unnou soroll

Kings of Convenience

Lloc i data:Apolo
(7/XII/2015)

RAMON SÚRIO

El duo noruec Kings of Conve
nience, format pels guitarristes
i cantants Erlend Øye i Eirik
Glamblek Bøe, va aterrar en el
panorama alternatiu amb un
disc que va fer història: Quiet is
the new loud (2001). Des d’ales
hores han gravat només tres àl
bums, però aquest debut conti
nua sent el far que millor il∙lu
mina el seu elegant, harmònic i
acústic so. Per celebrar la pu
blicació d’un llibre del mateix
títol, que revela el seu pensa
ment i el procés que va donar
lloc a les cançons, s’han embar
cat en una gira –que penja el
cartell d’entrades esgotades per
allà on passa– en la qual l’inter
preten en un concertmolt espe
cial, amb el públic assegut, divi
dit en dues parts, una per cada
cara del disc, en el qual a més
són entrevistats per un perio
dista local.
El ritual es va complir al peu

de la lletra en un Apolo que fins

i tot va tancar el bar perquè es
pogués escoltar amb nitidesa
aquesta calma convertida en
nou soroll emocional. Un estil
que beu tant de Simon & Gar
funkel, cosa evident en la inicial
Winning a battle, losing the war,
com de l’aire confessional de
Nick Drake a The passenger,
passant per una original aproxi
mació a la cadència de la bossa
nova portada al swing gràcies a
l’ajuda del públic fent petar els
dits a Singing softly tome. Enca
ra que la subtilesa més gran no
va arribar fins a Summer on the
westhill, elevant les seves veus
celestials en un so pastoralmar
cat pel joc entre ritme i estil fin
gerpicking de les guitarres de
cordes de niló i metàl∙liques.
També van parlar a l’entre

vista de la fascinació que els
produïa el so del suec JoséGon
zález, una cosa que es va fer no
tòria al bis, quan van rematar el
seu concert amb Misread des
prés de rescatar altres temes
més recents comMrs. Cold, una
cançó que és fàcil imaginarse
la cantada per Caetano Veloso, i
la carícia pop Boat behind, amb
l’enganxosa tornada cantada a
la manera de crida i resposta
per un públic dret i en ple
èxtasi.!
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