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Juan Carlos Olivares Veronese i Broggi ofereixen versions
antagòniques de ‘L’oncle Vània’, una obra
sobre la frustració de l’ésser humà

La respiració feta teatre

E
l grau de veterania d’un
teatrer contumaç –per
afició, gust o ofici— es
mesura pel nombre de
reencontres amb el

quintet invencible: Shakespeare,
Txékhov, Ibsen, Beckett i Bern-
hard.Llargaieclècticadesfiladade
hamlets, nines, nores, godots i he-
rois. Amb el temps es convertei-
xen en vells coneguts, aferrats a
les seves ficcions com els generals
retirats a les seves medalles i bata-
lles triomfals. Tornar i tornar a les
mateixesparaules ials finalssense
el sobresalt de la primera vegada.
Estranya familiaritat que tendeix
a generar en l’espectador un pòsit
de reconeixement i estima cap a
aquests cinc imprescindibles. Ine-
ludibles sobretot per a aquells di-
rectors d’escena que en qualsevol
moment de la seva trajectòria pro-
fessional es veuen impel·lits –com
a prova de foc del seu talent— a
unir el seu nom al text consagrat.

En aquestes últimes setmanes,
Txékhov ha cobrat un inesperat
protagonisme entre els cinc vene-
rables. La seva veu ha adquirit, a
estones, un cert accent d’ultra-
mar que ha aportat frescor a les
seves cròniques de la invisibilitat.
Pocs autors com aquest anticlimà-
tic rus ofereixen tanta llibertat al
director d’escena perquè aporti la
seva pròpia respiració. Un teatre
sense efectismes, sense ostenta-
cions histriòniques. Suma de de-
talls insignificants per aixecar un
magnífic retaule sobre el pas de
l’ésser humà per alguna cosa que
hem consensuat com a vida.

El teatre de Txékhov és el més
semblant a la cadència de la respi-
ració. Sobre aquest automatisme
vital cadascú hi aplica el ritme que
més bé encaixa en l’estat emocio-
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nal que vol transmetre. Daniel Ve-
ronese va decidir en la seva versió
lliure de L’oncle Vània (Espía a
una mujer que se mata) que en
aquesta hisenda de la Rússia de
províncies els personatges de
Txékhov pràcticament s’ofegaven
en la seva insatisfacció. Asfixiats
com peixos en aigües estancades,
lluiten per una glopada d’aire més,
potser l’última. Una competència
ferotge que la troupe de Veronese
reprodueix amb la precisió i la in-
tensitat d’una sonata, tot i que

canviant l’habitual allegro final
per un adagio interromput en sec.
Un concepte musical que el direc-
tor argentí porta encara més lluny
en la seva lliure interpretació de
Les tres germanes (Un hombre
que se ahoga), peça txekhoviana
reinterpretada en un pla únic,
com si una partitura clàssica de
Borodin hagués passat per una re-
orquestració de Stravinsky.

Oriol Broggi ha optat per donar
a la posada en escena de L’once
Vània un ritme més pausat. Una

serenor de caràcter romàntic –la
naturalesa, Schubert, com a inspi-
ració— que funciona com un espai
suficient i necessari perquè cadas-
cun dels personatges de l’obra tin-
gui un moment per mostrar la
seva pròpia realitat. Generosa
equitatqueconverteix l’espectacle
en un lànguid muntatge discursiu,
en una successió d’aïllats monò-
legs, illes d’humanitat que no aca-
ben de conformar una unitat,
aquesta atmosfera precisa que ca-
racteritza el teatre de Txékhov.

Pocsautorscom
Txékhovofereixen
tanta llibertatal
directord’escena
perquèaporti laseva
pròpiarespiració

Quadern de teatre

La dictadura quotidiana
@Stanislavski –sense la complici-
tat inicial del qual hauria estat im-
possible la transcendència de
Txékhov— va qualificar la seva
obra com un paisatge gris, poblat
per personatges tenallats per l’an-
goixa de viure conscientment una
vida mediocre. Txékhov, home
cultivat en l’erm cultural de les
províncies russes, metge acostu-
mat a l’observació del detall més
insignificant per assegurar l’èxit
del diagnòstic. Un ull clínic que va
aplicar amb talent a la seva escrip-
tura, tant al seu teatre com als
seus contes, possiblement la seva
expressió literària més perfecta.

El seu sentit moral de la vida po-
ques vegades, malgrat l’habitual

reverberació dels seus antiherois,
desemboca en un acte alliberador.
Són explosions d’angoixa existen-
cial que, un cop passada la crisi de
l’individu, es perd en una suau
onada expansiva sense grans con-
seqüències. L’impacte de Txékhov
està en la naturalitat amb què
mostra la dictadura de les frustra-
cions quotidianes, una realitat im-
placable davant de cap indici d’i-
deal.Elseuesperitesconcentraen
aquella última escena de L’oncle
Vània,quanIvanPetrovitx iSònia
tornen als llibres de comptabilitat
mentre a l’exterior s’allunyen al
galop les últimes esperances de
canviar de vida. La imatge exacta
de la cruel resignació.

El seu teatre és una llarga saga
de cinc títols sobre la rendició hu-
mana. Els protagonistes perta-
nyen a la societat de la renúncia,
per amor, responsabilitat, covar-
dia, mediocritat. La llista de raons
és inacabable. Un conflicte humà
de gest petit, vulgar i invisible, que
esfagranper laprecisiódel’escrip-
tura de l’autor. Un univers tan clar
i complet que Txékhov s’ha con-
vertit per a molts en el traductor
de l’ànima russa, aquell concepte
tanabstractecomimpossibled’ob-
viar quan es pretén, sense aconse-
guir-ho, comprendre l’abandó de
l’individuenlasocietatrussa,sem-
pre demanant perdó per trencar
amb la seva existència una utopia.Veronese fa al Lliure ‘Les tres germanes’ ■ TEMPORADA ALTA




