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La russa Antoshka, que durant 
anys va ser l’estrella còmica del 
gran Circ de Moscou i va rebre el 
sobrenom de la reina de les pallas-
ses, presenta avui a Andorra un 
espectacle basat en una novel·la 
de Henry Miller, El somriure al peu 
de l’escala. L’obra explica la histò-
ria d’un  pallasso que, cap al tram 
final de la seva carrera, intenta 
per tots els mitjans aconseguir el 
somriure perfecte del públic. An-
toshka és la fundadora del Parla-
ment Mundial dels Pallassos, que 
té socis tan distingits com ara el 
rus Oleg Popov i l’italià David La-
rible.
 Antoshka i la nord-americana 
Kristin Hurst, que barreja la mí-
mica i els titelles en el muntatge 
The tin cup, posaran el punt final a 
la cinquena edició del Festival de 
Pallasses d’Andorra, una mostra 
bianual que dirigeix la pallassa 
Pepa Plana i que ha reunit les 50 
millors còmiques de tot el món. 
Avui també hi actuaran Los Ex-
céntricos, amb l’obra Rococó Bana-
nas que ja van estrenar al Teatre 
Nacional de Catalunya. H
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Londres ret tribut a Albéniz en 
el centenari de la seva mort
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L
ondres, la ciutat de la seva 
consagració internacional, 
va retre ahir homenatge a 
Isaac Albéniz, quan es com-

pleix el centenari de la seva mort. 
El concert ofert per la  Royal Philar-
monic Orchestra, a l’auditori de Car-
dogan Hall, va comptar amb la col-
laboració del pianista José Menor i 
del director Carlos Checa, catalans 
tots dos, com Albéniz. 
 Nascut el 1860 a la localitat de 
Camprodon, el músic va quedar co-
ronat per la crítica londinenca com 
un gran artista, després d’una actu-
ació al Prince’s Hall el 1889. L’èxit 

Van participar en 
el concert el director 
Carlos Checa i el 
pianista José Menor 

La Royal Philarmonic 
Orchestra va 
interpretar ahir peces 
del compositor català

el va obligar a fer diversos concerts, 
no previstos, un fet que va cridar 
l’atenció dels aficionats europeus. 
En aquell moment, «va obrir la mú-
sica d’Espanya al món», afirma l’his-
toriador britànic Henry Kamen. El 
1900  Albéniz tenia la seva residèn-
cia principal a la capital britànica. 
Per a ell, la vida a Londres va estar 
plena de penúries econòmiques. As-

setjat pels deutes, va haver de firmar 
un contracte on entregava l’exclusi-
va de tots els drets de la seva obra al 
seu agent anglès, que al seu torn els 
va revendre al banquer Coutts.  
 Viatger impenitent des de la in-
fància, no va oblidar mai les seves ar-
rels. «La música que compon estava 
molt influïda per Catalunya», diria 
Pau Casals. El mateix autor va parlar 

també de l’enorme empremta que li 
havien deixat les seves visites a Gra-
nada, on va descobrir el cante jondo. 
«Hi ha ben pocs compositors com Al-
béniz», afirma Carlos  Checa, recor-
dant que va ser un dels primers «a 
barrejar romanticisme i folklore es-
panyol». 

EL TRIBUT / Dues peces, La rapsòdia espa-
nyola i El concert fantàstic, aquesta úl-
tima poc coneguda, van formar part 
ahir a la nit del tribut de la Royal Phi-
larmonica. Les mateixes amb què va 
triomfar a finals del segle XIX. Va ser 
cap a aquella època i a Anglaterra on 
Albéniz patiria el primer atac de ne-
fritis, un avís que no li va servir per 
cuidar-se més. La mala salut, que aca-
baria en una mort prematura, poc 
abans de fer els 49 anys, no el va pri-
var mai de tenir un humor excel·lent.  
  Era «un home gras i petit, de ca-
ra rodona, barba negra, bigotis pun-
xeguts cap amunt. Un tipus jovial, 
amb uns ulls que reien fent l’ullet 
d’una manera encantadora». La des-
cripció la va fer un jove de 18 anys, 
aspirant a pianista, després d’una 
trobada amb Albéniz a París el 1904. 
El noiet es deia, ves per on, Arthur 
Rubinstein. H

33 El director d’orquestra Carlos Checa (esquerra) i el pianista José Menor.
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