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Davant la censura de la dreta, 
¿l’esquerra no posa també els seus lí-
mits? «Això és culpa de Twitter i 
d’extreure frases de context. Els dia-
ris també ho fan amb els seus titu-
lars», replica Rosenvinge, que viu un 
període d’alt reconeixement artís-
tic, amb premis com el Nacional de 
Músiques Actuals (del Ministeri de 
Cultura), després del seu elogiat disc 
Un hombre rubio (2018). «Aquesta bo-
na resposta m’ha estranyat, perquè 
és un disc amb cançons denses, i 
l’ensenyament és que mai saps el 
que connectarà i el que no». Per això, 
perquè no creu que estigui dalt de 
cap talaia de saviesa, el llibre es titu-
la Debut. «Perquè sempre tinc la sen-
sació d’estar començant, la qual co-
sa és excitant però extenuant». H

33 Christina Rosenvinge,  
a Barcelona, al març.

nels subterranis. La necròpolis ha-
via estat oculta fins ara. Segons el 
canal Discovery, el 1927 un ins-
pector d’antiguitats va descobrir 
per primera vegada un sarcòfag 
d’un alt sacerdot en aquesta àrea, 
però va ser robat i la mòmia del 
seu interior va desaparèixer. A la 
gravació en directe, Hawass està 
acompanyat pel secretari general 
del Consell Suprem d’Antiguitats 
d’Egipte, Mustafa Waziri, i els pre-
sentadors televisius Josh Gates i 
Chris Jacobs.  

El xou d’Hawass, exministre 
d’Antiguitats, de publicitar qual-
sevol troballa serveix per enviar 
un missatge que aquesta vegada 
va verbalitzar Waziri: «Egipte està 
fora de perill i convidem els turis-
tes a venir». H

La popular actriu  protagonitza al TNC l’última obra de l’autor rus, ‘El jardín de los cerezos’, 

dirigida per Ernesto Caballero i amb una moderna producció del Centro Dramático Nacional

Machi torna amb Txékhov

DEU ANYS DESPRÉS DE ‘PLATONOV’

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Carmen Machi torna feliç al Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC). Fa 10 
anys hi va representar la primera 
obra d’Anton Txékhov, Platonov, i 
des d’avui hi protagonitza l’última 
creació de l’autor rus, El jardín de los 
cerezos. Es tracta d’una moderna pro-
ducció del Centre Dramàtic Nacio-
nal (CDN) dirigida per Ernesto Caba-
llero. Machi, musa del director, in-
terpreta Liubov Andreievna, un per-
sonatge que representa la llibertat, 
una dona de món que torna a la casa 
familiar conscient que és l’última ve-
gada que la veurà. 
 Allà, al costat d’una família rica 
anada a menys, haurà d’assumir 
l’inevitable: que els temps han can-
viat i ja no poden mantenir la 
datxa. És el final d’una època i el co-
mençament d’una altra tant per 
ells, gent acomodada de la Rússia 
tsarista, com per a la nova classe 
emergent de Rússia, la nova burge-
sia. Tot s’acaba i tot canvia a la vida, 
com reflecteix Txékhov en aquesta 
obra que va escriure conscient que 
el seu final era a prop.  

La importància de l’ocult 

«És una funció difícil i molt rara per-
què a nivell intern, com a actor, has 
de jugar a tapar coses, ja sigui el do-
lor o l’alegria», va afirmar ahir Ma-
chi. «L’important és el que no veus, 
el que passa per darrere». Des de la 
seva estrena al Teatre Valle-Inclán de 
Madrid, l’obra ha guanyat amb el ro-
datge. Un sòlid planter d’actors de 
diferents procedències i amb dife-
rents accents interpreten el muntat-
ge: Miranda Gas, Secun de la Rosa, 
Paco Déniz, Nelson Dante, Tamar 
Novas, Isabel Madolell, Isabel Dimas 
i Karina Garantivá, entre d’altres.  

Caballero ha potenciat la farsa 

que hi ha en el text, qualificat com a 
comèdia pel mateix autor, tot i que 
agredolça i fosca. S’hi va enfrontar 
«sense idees preconcebudes», amb la 
intenció d’anar més enllà del cànon 
d’aquesta primera versió ombrívola 
dirigida per Konstantin Stanislavski, 
«d’aquest model naturalista que ha 
creat una manera de fer marcada per 
un cert decandentisme i derrotisme 
dels personatges». Recorda que mal-
grat els elogis que Stanislavski va re-
bre quan va donar a conèixer l’obra el 
1904, l’únic a qui no va convèncer va 
ser al mateix Txékhov, «que va trobar a 
faltar aquesta mirada irònica que tam-
bé hi ha a l’obra». Per això la seva ver-
sió potencia més «la comicitat i els ele-
ments de vitalitat i d’esperança».  

La posada en escena fuig del natu-
ralisme. Presenta els actors en un es-
cenari ampli i espaiós, amb un ves-
tuari que tant recorda el de la nostra 
època i a l’elegància de finals del se-
gle XIX i principis del XX. L’esceno-
grafia de Paco Azorín destil·la simbo-
lisme i poesia. És essencial i juga 
amb múltiples espais i amb molt 
pocs elements.  

Caballero, que la temporada que 
ve serà substituït per Alfredo Sanzol 
al capdavant del CDN, espera que les 
col·laboracions entre l’esmentada 
companyia i el TNC segueixin enda-
vant per veure produccions catalanes 
a Madrid i viceversa: «El contacte que 
hem establert ha sigut fructífer. Espe-
rem que segueixi i vagi a més». H

El sòlid planter  
inclou Miranda 
Gas, Secun de la 
Rosa i Paco Déniz, 
entre altres actors

MARCOSGPUNTO

33 Mà a mà  8Nelson Dante (a l’esquerra), Carmen Machi i Secun de la Rosa, a ‘El jardín de los cerezos’.

SALA ATRIUM

‘Khâlid’, la guerra amb ulls infantils
3 La violència del conflicte sirià inspira un conte imaginatiu d’Helena Gràcia

M. C. 
BARCELONA

Última oportunitat aquesta setmana 
per veure les funcions de Khâlid, l’he-
roi cosmològic a la Sala Atrium, una 
proposta suggeridora creada per un 
jove equip de creadors sorgit d’Eòlia. 
Mostra la guerra de Síria a través dels 
ulls d’una nena de 5 anys amb nom 
masculí, Khâlid. Ella sap que les ne-
nes no poden ser astronautes com 
ella anhela per anar a la Lluna amb 

coet, un somni que l’allunya de la se-
va dura realitat.  

Helena Gràcia, responsable de la 
dramatúrgia i la direcció, també de 
la música en directe improvisada, 
va crear la peça arran d’un vídeo de 
Youtube on un grup de persones 
s’escarrassava per desenterrar un 
nen envoltat de runa després d’un 
atac el 2017. «Veies sortir un nen 
amb la cara inflada però viu, en es-
tat de xoc, amb una mirada frívola. 

Em vaig preguntar com podria ser 
la seva vida a partir de llavors», ex-
plica l’autora. 

El text ha sorgit durant el procés 
de creació al costat de les actrius Ai-
na Balasch i Adriana de Montserrat. 
Totes van intentar connectar amb 
aquest xaval a través de records 
d’experiències personals relaciona-
des amb la pèrdua de la innocència. 
«Khâlid, que significa etern, és un 
conte sobre una nena que lluita per 

no perdre la seva innocència en un 
context bèl·lic», indiquen. Hi ha una 
reflexió sobre la relació amb la famí-
lia i el seu entorn. També sobre la fe-
minitat i els rols que s’atorguen a 
cada sexe. 

Les dues actrius són Khâlid. Una 
representa el seu costat més racio-
nal; l’altra, el més emocional i so-
miador. Es confronten en un espai 
imaginari i poètic, creat amb un 
munt de terra per jugar. HN
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