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Matar el 
president

‘Penev’ SALA BECKETT 111 DE JUNY 

Deia no fa gaire algú que 
les companyies de teatre 
valencianes tenien com 
a fita estrenar a Barcelo-
na. I el cert és que gaire-

bé tot el que ens arriba demostra l’alt 
nivell del teatre que es fa al País Va-
lencià. I Penev ho reafirma. Aquesta 
producció de la jove companyia La 
Teta Calva planteja una reflexió so-
bre la desil·lusió, sobre el desencant 
de les ànimes frustrades que en algun 
moment van creure que la seva vida 
depenia només d’ells. Penev no par-
la de futbol per més que aquest juga-
dor búlgar fos l’ídol del CF València 
entre el 1989 i el 1995 i que aportés 
il·lusió als aficionats. I què és la vida 
sense il·lusió! El desencís de l’Anto-
nio, el protagonista de l’obra, és el de 
tota una generació, el de tota una so-
cietat com la valenciana, entrampa-
da entre l’escàndol polític i l’estafa al 
ciutadà i que és el paradigma dels 
somnis trencats dels últims deu 
anys. Un desencís que taca també la 
vocació, la passió de l’autor, codirec-
tor i intèrpret de l’espectacle, Xavo 
Giménez. Sí, el teatre.  

Penev és, a la vegada, una comèdia 
social amb humor i un drama sobre la 
crisi dels últims quinze anys. L’Anto-
nio és un periodista d’esports expulsat 
de la difunta televisió del País Valen-
cià, separat i que viu a casa de la seva 
mare, impedida per culpa d’una caigu-
da en un carrer sense manteniment. 
Què fer quan et sents estafat i saps qui 
són els estafadors. ¿Matar el president, 
potser? Els referents són valencians 
però la història i els protagonistes els 
trobem a tota la Pell de Brau. 

Penev té volada poètica i una dra-
matúrgia intel·ligent, i la posada en 
escena és enginyosa, senzilla i direc-
ta. Aquest espectacle és una petita jo-
ia amb un magnífic Giménez, que es-
tà acompanyat d’un resolutiu Toni 
Agustí i d’un disseny de llums de pre-
mi. Penev es mereixia despertar la 
curiositat del públic de Barcelona. 
L’espectacle s’ho val.e
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Mor als 81 anys el pintor Antoni 
Pitxot, director dels museus Dalí

cepresident de la Fundació Gala-
Salvador Dalí. Tots dos artistes 
compartien, va dir ahir al matí 
Montse Aguer, la directora del Cen-
tre d’Estudis Dalinians i comissària 
de la mostra del Municipal de Cada-
qués, “una visió singular del món” 
i “la passió per la pintura, l’art i l’hu-
manisme”. “La tècnica, l’ofici i la 
pintura eren un nexe d’unió, a part 
del familiar i afectiu, entre els dos 
artistes”, va subratllar Aguer.  

 
“L’Opus Dei de la pintura” 
Quan Dalí va veure el 1972 els per-
sonatges barrocs de les pintures de 
Pitxot, construïts amb llicorelles de 
Cadaqués, el seu signe d’identitat 
més característic, va exclamar que 
eren “l’Opus Dei de la pintura” i li va 
oferir una sala permanent al Tea-
tre-Museu Dalí. De fet, la Fundació 
Gala-Salvador Dalí va afirmar ahir 
en el seu comunicat de condol que el 
Teatre-Museu era en bona mesura 
fruit del diàleg dels dos.  

Pitxot, fill d’un família d’artistes 
on també va haver-hi el violon-
cel·lista Ricard Pichot i el pintor 
Ramon Pichot, es va instal·lar de-
finitivament a Cadaqués el 1966. 
En aquesta localitat la seva obra va 

fer un gir radical i va ser alesho-
res quan hi van aparèixer les pe-
dres de Cadaqués, que tant podi-
en encarnar figures al·legòriques 
com la deessa de la memòria, 
Mnemòsine, com els personat-
ges de pintures del Renaixe-
ment. Segons l’experta Mariona 
Sugranyes, poden tenir connota-
cions geològiques, simbòliques, 
oníriques i màgiques, i remeten 
tant al romanticisme com al sim-
bolisme i al surrealisme. A més, 
Pitxot, animat per Dalí, havia 
pintat amb aquestes pedres ver-
sions d’obres de Giorgione i Ra-
fael. Abans de Cadaqués, l’artis-
ta havia viscut prop de vint anys 
a Sant Sebastià, on, als 13 anys, va 
començar a estudiar dibuix amb 
Juan Núñez Fernández, que 
també havia sigut professor de 
Salvador Dalí.  

Entre els reconeixements que 
va rebre Antoni Pitxot hi ha el de 
Membre de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Jordi l’any 
2000 i la Medalla d’Or al Mèrit Ar-
tístic del ministeri de Cultura el 
2004. L’Ajuntament de Cadaqués 
el va nomenar fill predilecte al 
mes de març.e

Dalí va dir de les seves obres que eren “l’Opus Dei” de la pintura

Antoni Pitxot (1934-2015) va tren-
car amb el paisatgisme tradicional 
el 1965 amb una marina titulada 
Paisatge de roques amb peix, en què 
un llobarro treia el cap fora de l’ai-
gua i bavejava embadalit per la be-
llesa del cap de Creus. “Em vaig 
sentir identificat amb aquest llo-
barro”, va dir l’artista l’abril de l’any 
passat, mig en broma, mig seriosa-
ment, durant la presentació de l’ex-
posició que li va dedicar Can Fra-
mis, el museu de pintura de la Fun-
dació Vila Casas. La seva mort, ahir 
a la tarda als 81 anys, també va estar 
tenyida d’art, perquè va coincidir 
amb l’obertura de l’exposició sobre 
la relació d’amistat i creativa que va 
mantenir amb Salvador Dalí, titu-
lada Dalí Pitxot Cadaqués. Entorn a 
la pintura. La inauguració s’havia 
posposat pels problemes de salut de 
l’artista. El seu funeral se celebrarà 
avui a les cinc de la tarda a l’església 
parroquial de Cadaqués. 

A més de la seva tasca com a pin-
tor, Antoni Pitxot era el director 
dels museus Dalí i patró vitalici i vi-
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EL GRAN AMIC DEL GENI  
01. Antoni Pitxot. EFE  

02. Dalí i Pitxot al Teatre-Museu 
el 1975. FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ  

03. Autoretrat. COL∙LECCIÓ DALLE MOLLE

Resines, un “català mut”  
a ‘Nueve apellidos vascos’ 
L’actor i president de l’Acadèmia del Cinema 
Espanyol, Antonio Resines, va anunciar ahir 
que ha interpretat el paper d’un “català mut” 
a Nueve apellidos vascos, la seqüela de l’exito-
sa Ocho apellidos vascos. Amb tot, també va 
afirmar que podria ser que traguessin el seu 
paper en el muntatge final de la pel·lícula.

El gòspel entra al Festival 
Orgue de Montserrat
El Festival Internacional Orgue de Montserrat 
acollirà a partir del 20 de juny el gòspel dels bar-
celonins Messengers acompanyats per Tomasz 
Adam Nowak, organista titular de St. Lambert 
de Münster. També hi actuaran l’Escolania de 
Montserrat i solistes de la Federació Catalana 
d’Entitats Corals (FCEC).

Còmplices 
“Dalí i Pitxot 
compartien  
la passió  
per l’art i 
l’humanisme”, 
diu M. Aguer 
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Una escena de Penev. LA TETA CALVA
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