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Ivànov a la catalana

Ivànov

Autor:AntonTxèkhov
Versióidirecció:ÀlexRigola
Llocidata:TeatreLliuredeMont-
juïc.Finsal28/V/2017

JOAN-ANTON BENACH

GràciesalcineastaLouisMalle ial
seuVània al carrer 42, ja fa temps
que sabem com de bé pot funcio-
naruna interpretaciódeTxèkhov
sense vestuari d’època, amb roba
decarrer, amb la robapersonalde
cada dia. I ara Àlex Rigola ho ha
tornat a experimentar abordant
per primera vegada el clàssic rus,
en una versió lliure d’Ivànov
(1887) que ellmateixproposa i di-
rigeix. En la voluntat decidida de
modernitzar la posada en escena
de Txèkhov, el director ha volgut
que la companyia es presenti al
públic comuna tropad’amics que
aprofita elsminutsprevis a la fun-
cióperpracticarunsimulacrefut-
bolístic infantil, de tots contra
tots, mentre els espectadors van
ocupant els seients i la música de
Nao Albet anticipa alguna de les
formidablescomposicionsquere-
laxaran les tensions del drama en
moments triatsestratègicament.
No acaba aquí la transgressió

que ha intentat Rigola. N’ha vol-
gutperpetrarunaaltraque li sem-
blava tenir a l’abast de la mà. Els
intèrprets no es dirien com es di-
uen els personatges de la ficció
creada per Txèkhov, sinó amb el

seunomalavidareal.Perquè?No
sesap.Al’horadelarepresentació
nohi ha hagut, esclar, cap proble-
mapelsactorsiperlesactrius.Cap
niun.Ara,deconseqüènciesposi-
tives o beneficioses per a l’espec-
tador tampocnosen’hiveucap.
Així, d’entrada, la suplantació

dels noms que l’autor va posar als
personatges que intervenen en el
repartiment del drama semblaria
fetapercomplicar lavidaalconei-
xedor profund d’Ivànov, capaç
d’adjudicar mentalment als nou
intèrpretscatalanselnomoriginal
rus que els va donarTxèkhov. I la
resta d’espectadors? Doncs cal
que es conformin amb la història,
ben dirigida per Rigola, d’un gran
depressiu de 30 anys, carregat de
deutes, queha enviudat d’unado-
na a qui ha odiat durant molt de
temps iques’hasuïcidatunaesto-
na abans del seu segon casament
ambunaaltradonade20anys.
La impressió dominant és que

se simplifica el relat, la qual cosa
no impedeix que hi hagi grans ac-
tuacions, com lade JoanCarreras
enel paperprotagonista al capda-
munt de tot: el seu Ivànov és una
de les interpretacions que no
s’obliden. Cal destacar, també, el
treball de Pep Cruz, el comte Xa-
belski, personatge que, amb Car-
reras,ésdelsquediumillorel text.
MoltbéAndreuBenito,SaraEspí-
gol i Vicky Luengo. Llàstima que
la versió redueixi exageradament
el paper de Nao Albet, el metge
Lvov, personatge important que
aquíhoésnomésper lamúsica.!

BenvingutUlisses

Ilritornod’Ulisseinpatria

Autor:ClaudioMonteverdi
Intèrprets:MonteverdiChoir,
EnglishBaroqueSoloists
Direcció:SirJohnEliotGardiner
Llocidata:PalaudelaMúsica
(3/V/2017)

JORGE DE PERSIA

Després d’aquest magnífic treball
deGardiner sobre la tanpoc cone-
guda partitura deMonteverdi que
completa la seva gran trilo-
gia, dona la sensació que hi
ha poc a dir i molt a agrair,
perquè en certa manera es-
tavatotditenescena.Haes-
tat un treball col·lectiu su-
perlatiu, absolutament
apreciatperunpúblicnom-
brós que trobava dificultats
en la gradació dels aplaudi-
ments, ja que tots enmerei-
xien. I tot concertat per un
gran director, que ha sabut
valorar les clausde labellís-
simapartitura.
En el pla de la crítica, cal

destacar fragmentsambde-
licada i subtil instrumentació; res-
pectuós de l’equilibri i de la clare-
dat del discurs concebut per l’au-
tor,enparticularsenseexcessosen
l’ornamentació, sòbria, elegant, i
en general desenvolupada sense
ostentació i comapart gairebé na-
turaldel llenguatge.Nohihaviaen

la concepció monteverdiana una
intenció d’exagerar el virtuosisme
queesvaimposarmésendavanten
l’òpera, sinó de subratllar altres
clausdeldiscurs: lamelodiaacom-
panyada, la perfecció de l’harmo-
nia, laclaramanifestaciódelsafec-
tes, els contrastos ben calibrats, la
coherènciadetimbres–ésdelspri-
mersaestablirunaplantillainstru-
mental i els seus rols– i sobretot
l’eficàcia del gest (amb què esma-
nifesta l’expressió, allò que es vol
dirfinsitotsenseparaules)ilacura
delselements simbòlics i teatrals.
El gest és conceptual, la gesticu-

lació ésmaterial, i en això –si bé la
majoria ho va fer– algun actor al
començament no va gaudir de la
imprescindible naturalitat que ha
dedefinirelseupersonatge,sobre-
actuant en algun cas , i amés, amb
un no molt adequat calçat. És
aquest un temamolt important en

l’expressió operística, la deguda
coincidència, o buscada deshar-
monia, entre el gest musical i l’ac-
toral. El vestuari –si no és neutre
com en aquest cas i diferenciat en
el canvi de personatge– imposa de
vegades un pla simbòlic que se so-
breposaalmusical essencial.
Com va proposar Monteverdi,

en essència, Gardiner va saber en-
certarenelcaràcterdelspersonat-
ges (aquella subtil coincidència
entreestil,timbredeveuidefinició
de matisos), molt clar a Neptú (G.
Buratto) o a Penèlope (L. Richar-
dot) de solidesa vocal, i una ex-
pressió subtil i conforme; en la
convicció dramàtica de Telèmac
(Kr.Adam),enelsingulariubicca-
ràcter d’Ulisses (F. Zanasi), en els
reeixits i bellíssims duos que van

anar incrementant la seva
tensió des del d’Eurímac i
Melanto,al lamentdePenè-
lope en diàleg amb aquesta
(escena10), o ladelicadaes-
cenad’Eumeu,Ulisses iuna
Minerva (H. Blazikova)
convincent iexquisida,amb
un sempre cuidat suport
instrumental, fins a la con-
sagració final d’Ulisses i Pe-
nèlope. A més de duos, els
cors madrigalescs i teatrals
vansersorprenentsenefec-
tes, expressió, naturalitat i
qualitat vocal. Gardiner va
respectar les “simfonies”

ambadequades imatisadesrepeti-
cions, va donar la necessària relle-
vància al continu ambnotòria cor-
da polsada i bons baixos, i va saber
sustentar alguns gestos escènics
amb l’acompanyament adequat.
En síntesi, benvingut Ulisses a la
pàtriade l’art i l’harmonia.!
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A. BOFILL

John Eliot Gardiner al Palau

¡LA PELÍCULA MÁS TAQUILLERA
DE LA HISTORIA EN ITALIA!

YA E N C I N E S

“Hilarante”
20 MINUTOS

“Diversión asegurada”
DIARIO LEVANTE

“El carisma de Zalone logra
crear éxitos sin precedentes”

eCARTELERA

“Ocho apellidos a la italiana
(...) llega el efecto Zalone a España”

EL PAÍS

“La oportunidad de conocer a un
cómico personalísimo e inclasificable”

EL MUNDO

Descubre a Checco Zalone
el actor más taquillero en Italia,

inédito en nuestro país.


