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Una imatge de la representació de ‘Les tres germanes’ que es va fer al TNC
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Txékhov, rialler i melangiós
X È N I A D Y A K O N O V A

F
a uns mesos es va ce-
lebrar el centenari de
la mort d’Anton Pàv-
lovitx Txékhov (1860 -
1904), un dels autors

russos més destacats i cone-
guts universalment, l’obra del
qual va revolucionar el gènere
del relat i del drama. A l’Euro-
pa occidental han tingut una
gran difusió les seves obres te-
atrals, com ara L’oncle Vània
–que es va representar l’any
passat al Teatre Nacional de
Catalunya–, Les tres germanes
–que s’hi representava fa
poc–, L’hort dels cirerers i La ga-
vina, mentre que els seus con-
tes, altament valorats a Rússia,
han atret l’atenció de menys
lectors europeus, així com la
figura de l’escriptor mateix i la
seva biografia insòlita.

Txékhov va néixer l’any
1860 a Taganrog, una petita
ciutat al sud de Rússia, pro-
vinciana i sòrdida, l’ambient
de la qual distava molt de ser
l’adequat per al desenvolupa-
ment i la formació d’un intel-
lectual. Tenia quatre germans i
una germana, i els seus pares
no tenien prou mitjans per
proporcionar el benestar a tota
la família. El pare era un co-
merciant pobre, i el seu caràc-
ter inflexible i autoritari, amb
l’agreujant del fanatisme reli-
giós, així com la disciplina ex-
tremadament severa que s’im-
posava a l’institut en què el fu-
tur escriptor cursava estudis de
batxillerat, va fer que Txékhov
no conservés bons records de la
infantesa. “El despotisme i les
mentides –recordava en una
carta– van desfigurar la nostra
infantesa fins al punt que em
repugna i m’esborrona pen-
sar-hi [...]. De petit vaig ser trac-
tat amb tan poca benvolença
que aquesta qualitat em sembla
una cosa extraordinària. M’a-
gradaria ser bondadós amb la
gent, però no sé com”.

OBEDIENT I RESPONSABLE
De tots els germans, Txékhov
era el més obedient i el més
responsable i, cada matí, men-
tre els altres dormien després
d’una nit de gresca, Anton tre-
ballava a la botiga del pare.
Tanmateix, a pesar de tots els
esforços, el negoci familiar va
anar a parar a la ruïna, i l’any
1876, per escapar-se dels cre-
ditors, tota la família de Txék-
hov va fugir a Moscou. Anton
es va quedar a Taganrog per
acabar els estudis secundaris,
vivint a casa d’un amic de la
família al fill de la qual feia
classes. Es guanyava la vida
ensenyant llengua i literatura
a alumnes privats i enviava
una gran part del sou als seus
pares, que vivien en la misèria.
Als 17 anys va patir una ma-
laltia greu, cosa que va des-
pertar el seu interès per la
medicina i el va impulsar a es-
collir la carrera de metge.
L’any 1879 va obtenir una beca
i va poder ingressar a l’Escola

Superior de Medicina de Mos-
cou, ciutat on es va reunir amb
la família, sense deixar de do-
nar suport material i moral als
pares i als germans. En aquella
època va començar a escriure
sàtires, obres lleugeres i sobre-
tot contes humorístics que
publicava en revistes i diaris
còmics de poca volada, bàsica-
ment per aconseguir un so-
bresou. A aquelles primeres
experiències literàries no els
donava importància, i fins i tot
no les signava amb el seu nom,
sinó amb un pseudònim mo-
feta: Antoixa Txekhonté.

Però a mesura que Anton
Pàvlovitx madurava, els contes
que escrivia deixaven de ser un
mer passatemps o un simple
guanyapà, i alhora es feien

més seriosos i substancials.
Txékhov compaginava els es-
tudis de medicina amb la feina
de contista, dedicant-se amb el
mateix entusiasme a les dues
vocacions. “La medicina és la
meva esposa legítima i la lite-
ratura és la meva amant”, es-
crivia Txékhov quan tenia 24
anys. “Quan em canso d’una
d’elles, passo la nit amb l’altra.
Sé que potser no és respecta-
ble, però això em salva del tedi
i, a més, cap de les dues no
perd res amb les meves infide-
litats alternades”. L’any 1886,
quan Txékhov ja portava dos
anys fent de metge particular,
va aparèixer el seu primer re-
cull de relats, que de seguida
atreure l’atenció del públic i
dels crítics. En aquella època va

conèixer A. Suvorin, el seu fi-
del editor, amic i mentor, el
qual el va animar a seguir pu-
blicant i el va ajudar a donar-se
a conèixer.

EL SEU PRIMER DRAMA
Als 29 anys, després d’un in-
tent fracassat de fer una no-
vel·la, Txékhov va escriure el
seu primer drama, Ivanov, amb
el qual va obtenir el premi
Puixkin –el premi literari més
prestigiós de l’època, que fins
aleshores mai no havia estat
guanyat per un autor tan jo-
ve– i va tenir un èxit poc ha-
bitual. Però Txékhov, humil i
tímid per naturalesa, seguia
considerant-se un aficionat a la
literatura, i sobretot no volia
que ningú recordés les seves

primeres obres còmiques, que
li semblaven d’una frivolitat
imperdonable. “Txekhonté
–deia– ha fet coses que Txé-
khov no pot acceptar”.

L’inici de la fama literària de
Txékhov va coincidir amb l’ini-
ci de la seva malaltia. Va con-
treure la tuberculosi abans
dels trenta anys, però no va
voler que la seva família se
n’assabentés i es preocupés.
Ocultant als parents i als amics
un malestar que es feia cada
vegada més greu, Txékhov se-
guia treballant intensament,
tant en el camp del conte com
en el del teatre. Els seus contes,
que guanyaven reconeixement
a una velocitat vertiginosa, es
publicaven a Oskolki, Zapiski
sovremennikov, Moskva i Artist
–les revistes més prestigioses i
més llegides per l’elit intel·lec-
tual moscovita–. Els seus dra-
mes –sobretot La gavina i Les
tres germanes– van tenir un èxit
rotund entre el públic i els
crítics del país, i van ser repre-
sentats per la millor compa-
nyia teatral del moment, diri-

gida per Stanislavski. L’obra de
Txékhov era aclamada tant
pels literats més exigents i so-
fisticats de l’època com pels
lectors més senzills.

A banda d’una feina literària
constant, Txékhov no deixava
de dedicar-se a la medicina, a
més de portar a terme també
un gran nombre d’accions so-
cials amb objectius humanita-
ris. Administrava amb els seus
mitjans diverses escoles primà-
ries rurals, participava en cam-
panyes de lluita contra el còle-
ra, aconseguia beques per als
joves literats, ajudava a trobar
feina als professors de secun-
dària que, després d’una severa
reforma educativa, s’havien
quedat a l’atur i, finalment, es
va convertir en el curador de
l’Escola Superior del seu poble
natal. L’any 1890 va participar
en una expedició a Sakhalin, on
es va comunicar amb els exili-
ats i els presos, els va prestar
serveis mèdics i suport moral.
L’any següent es va publicar
L’illa de Sakhalin, la crònica del
viatge de Txékhov i la descrip-
ció crua de la vida quotidiana
dels condemnats.

CASAMENT I MALALTIA
L’any 1901 es va casar amb Olga
Knipper, actriu de la compa-
nyia del Teatre d’Art de Mos-
cou, després d’haver-hi man-
tingut una llarga correspon-
dència, la qual constitueix un
document rellevant per conèi-
xer tant la manera de pensar de
Txékhov com els costums de
l’època. La malaltia de Txékhov
anava empitjorant, cosa que en
els últims anys de vida el va
induir a evitar la societat i co-
municar-se només amb els
amics més íntims. “Faria nosa si
em morís entre estranys”, solia
dir a la seva esposa amb una
ganyota de dolor. Als 39 anys va
ser elegit membre de la insti-
tució més important de Rússia,
l’Acadèmia Russa, i al cap de
dos anys va aconseguir que el
seu amic Màxim Gorki també
obtingués el mateix càrrec. Al
cap de poc temps les autoritats
van censurar les opinions polí-
tiques de Gorki i l’Acadèmia va
anul·lar la seva elecció. A tall de
protesta contra el règim auto-
cràtic que regnava al país,
Txékhov va renunciar a ser
membre de l’Acadèmia. Aques-
ta decepció va contribuir a aca-
bar de fer malbé la seva salut.

A pesar de tot, continuava
escrivint: l’èxit de les seves
obres de teatre –L’oncle Vània i
L’hort dels cirerers van ser aplau-
dits amb deliri– el convertia en
un dels autors més admirats
pels contemporanis, però
Txékhov, per una modèstia in-
nata, semblava no fer-ne gaire
cas. S’adonava que li quedaven
pocs mesos de vida i, segons
recorda Olga Knipper, va adop-
tar una actitud humil, discreta
i resignada. Esperant que un
bon tractament encara pogués

Anècdotes curioses
➤ Les anècdotes més curioses de la vida de Txèkhov estan re-
copilades a l’assaig que li dedica Màxim Gorki en els seus Retrats
literaris. Segons Gorki, Txèkhov no volia parlar de política ni de
l’educació amb les persones que no estiguessin realment preo-
cupades per aquests temes. Una vegada el van visitar dues da-
mes elegants de l’alta societat, que volien complaure l’escriptor
reconegut amb una conversa intel·lectual i no feien més que
atabalar-lo amb preguntes que en realitat no els importaven:
“Qui guanyarà la guerra, Anton Pàvlovitx?”. Txèkhov, mirant-les
entre divertit i irritat, va contestar: “Suposo que els més forts”.
“I qui són més forts, els grecs o els turcs?”, insistien les dames.
“Suposo que els que mengen millor”. “Però a vostè, qui li agrada
més?”. Txèkhov, veient que a les seves visites, tant els grecs com
els turcs els eren indiferents, va dir: “El que m’agrada molt més
que tots ells és la confitura”. “A nosaltres també!”, van exclamar
les dames, contentes de descobrir en Txèkhov un interlocutor
tan comprensiu. A partir d’aquell moment, la conversa va girar
al voltant d’aquest menjar. Les dames se’n van anar eufòriques,
donant-li les gràcies a Txèkhov per una entrevista d’allò més
interessant i prometent-li que la propera vegada li portarien un
pot de la millor confitura. Txèkhov va dir a Gorki, que presen-
ciava l’escena: “Ja ho veus, amb les persones, cal parlar-hi només
de les coses que els agraden de debò i amb el llenguatge que els
és propi”. Gorki també cita una altra sentència de Txèkhov, jo-
cosa i il·lustrativa del seu tarannà: “Hi ha només dos gèneres
literaris que no he conreat mai: els versos i les denúncies”.
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L’autor Anton Pàvlovitx Txékhov (1860 - 1904)
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salvar-lo, la seva esposa el va
convèncer de passar una tem-
porada al sanatori per a tuber-
culosos de la ciutat alemanya
de Badenweiler, on va morir
l’any 1904.

Txékhov era partidari de la
política d’esquerres, i es decla-
rava agnòstic. “Entre «Déu
existeix» i «Déu no existeix» hi
ha un llarg camí que l’home ha
de recórrer tot sol”, deia en una
carta privada. Tots els contem-
poranis de Txékhov que el van
conèixer coincidien a afirmar
que era un home summament
cordial, sincer, honest i senzill,
que semblava no prendre’s se-
riosament el seu talent i la seva
intel·ligència excepcional. Te-
nia una relació amistosa amb
tots els escriptors de l’època, i
mai no negava ajuda i protec-
ció als innombrables autors jo-
ves que se li adreçaven. No
acostumava a malparlar de
ningú, sabia escoltar i es mos-
trava afable i tolerant amb totes
les persones que tractava. Fins i
tot dels crítics que en deien
penjaments, no en parlava amb
hostilitat sinó amb un riure
despreocupat i indulgent.

LA NARRATIVA DE TXÈKHOV
L’obra de Txékhov, com ja hem
dit, ocupa dos gèneres: la nar-
rativa i el teatre. Els seus relats
més famosos –La dama del gosset,
El duel, La coqueta, La casa del so-
tabanc, Ionytx, L’estepa, La meva
vida i El pavelló núm. 6, entre
d’altres– tenen com a perso-
natges els intel·lectuals russos
de finals del segle XIX, avorrits

per la mediocritat de l’ambient
o fatigats per la inutilitat de la
vida. Intenten trobar-hi un sen-
tit, lluiten per obtenir un im-
puls vital, però sempre fracas-
sen o se senten irritats i dece-
buts de si mateixos i de la gent
que els envolta. Reflexionen i
conversen infinitament sobre
les anomenades qüestions eter-
nes, així com de les que fan re-
ferència a l’actualitat històrica i
social del país, malden per re-
soldre els problemes d’una so-
cietat hipòcrita i corrupta, però
les seves divagacions mai no
porten enlloc. Txékhov els des-
criu amb tendresa i ironia al-
hora, mostrant-se al mateix
temps compassiu i crític.
Adoptant un to aparentment
neutre i un estil sobri i trans-
parent, Txékhov, en els seus
relats, alterna l’humor i la me-
langia, la rialla i la desespera-
ció. Mostra la condició lamen-
table de l’aristòcrata rus enca-
llat en la misèria espiritual amb
una vivesa dramàtica que mai
no cau en el patetisme; al ma-
teix temps, observa els perso-
natges amb un somriure, sense
ser sarcàstic o irrespectuós. Les
descripcions de Txékhov abun-
den en detalls quotidians, sub-
tilment remarcats, i en obser-
vacions agudes i encertades.
Entre les traduccions catalanes
dels relats txekhovians desta-
quen: L’estepa i altres narracions
(Edicions 62, 1982), en versió
d’Andreu Nin, Maria Antònia
Oliver i Ricard Sanvicente, Con-
tes (Diari de Barcelona, 1990),
traduïts per Josep Maria Güell i
Victòria Izquierdo, i Contes

(Quaderns Crema, 1995) en tra-
ducció d’Anna Estopà. Les ver-
sions castellanes més remarca-
bles són Cuentos imprescindibles
(Lumen, 2001), a càrrec de Ri-
card Sanvicente, La dama del
perrito y otros relatos (Círculo de
Lectores, 2000), del mateix tra-
ductor, i Cuentos (Alba, 2004), en
versió de Víctor Gallego Ba-

llestero. Però encara falta per
traduir tota una sèrie de relats
tardans, en els quals no queda
ni rastre de l’optimisme i
l’humor típics de l’autor, sinó
que el to és greu i els temes
són tètrics.

Pel que fa al teatre de Txé-
khov, és tan conegut i tan so-
vint representat arreu del món

que gairebé no cal fer-ne co-
mentaris. La crítica russa actual
considera els drames txekhovi-
ans, en la mateixa mesura que
els de Maeterlink, com a pre-
cursors del teatre de l’absurd:
tots els personatges del drama
de Txékhov, com per exemple
L’hort dels cirerers, tenen la ma-
teixa importància, i cadascun
parla d’allò que l’afecta, d’una
manera distreta i obsessiva al-
hora, sense escoltar els altres.
Això fa que cadascun dels per-
sonatges visqui en un món
propi i independent. El que els
uneix a tots és el mateix que
turmenta els personatges dels
contes: la recerca del sentit
d’una existència absurda i la
consciència pessimista del fra-
càs inevitable. De les obres tea-
trals de Txékhov, les traducci-
ons al català més reeixides són
Les tres germanes (Pòrtic, 1990) i
L’hort dels cirerers (Fundació del
Teatre Lliure, 2000), en versió
de Joan Oliver, i Teatre complet
(Institut del Teatre, 1998-99),
traduït per Nina Avrova, Joan
Casas i Feliu Formosa. En cas-
tellà el més notable és Teatro
completo y relatos (Planeta, 1963),
en traducció d’August Vidal.

Anton Pàvlovitx Txékhov,
un dels contistes i dramaturgs
més grans de la literatura
universal, mostra en les seves
obres la condició humana
amb una subtilesa i una pro-
funditat que pocs autors han
pogut assolir. Per tant, els seus
contes, així com els drames,
són dignes d’atenció i d’admi-
ració per part d’un nombre
il·limitat de lectors.

Clàssics d’ara
T E A T R E

P A U D I T O T U B A U

Anton P. Txékhov, Les tres germanes.
Pròleg de Diana González.

Traducció de Narcís Comadira.
Proa. Barcelona, 2004.

E
n la detallada manera de mi-
rar de Txékhov no només hi
ha una conquesta de la im-
parcialitat a través de l’obser-
vació sense partit pres, sinó

una aposta d’arriscada igualació de les
coses i de respecte absolut a la llibertat
interpretativa del lector i de l’espectador
que gairebé no té precedents en la his-
tòria de la literatura moderna. No és es-
trany que un vuitcentista moralitzant
com era Tolstoi el considerés un im-
pressionista: de Víctor Hugo a Sarama-
go, diversos novel·listes han preferit
promoure les seves opinions sobre el
món abans que encarar les dificultats de
fer-lo emergir tal com és.

D’aquesta aparent absència d’ideolo-
gia, que no és altra cosa que el testimoni
filantròpic d’algú que no tracta d’evitar
ni d’abaratir la fragilitat, l’estranyesa i la
incomprensió del que és real, sinó que fa
aflorar tant la llum com la tristesa in-
herent a les coses, prové bona part de la
capacitat de Txékhov per ser un dels
clàssics que més i millor reflecteixen el
que ens és contemporani, un miraculós
mirall multiforme en què encabeix tots
els girs anodins de la petita i estreta vida
ordinària: l’angoixa que contenen les
esperes massa denses o massa esparses,
el buit que sobrevé als desigs llargament
perseguits quan esdevenen satisfets, els
interrogants sense resposta, les il·lusions
il·lusòries, els autoenganys, les malen-

conies i les marrades, res no escapa a la
mirada del metge que vivia la medicina
com si fos la seva senyora i la literatura
com si en fos l’amant.

En el retrat de les vacil·lacions i les
inconsistències dels seus personatges
Txékhov és d’una sinceritat tan impla-
cable com insubstituïble. El resultat és
demolidor: intentem conèixer, i fracas-
sem; coincidim a voler transcendir els
fets, les idees, els conceptes, i no anem
mai més enllà de l’experiència; tractem
d’imposar un ordre a les coses o d’esco-
llir un rumb que n’acomodi les tempta-
tives, i la realitat s’imposa sempre, amb
el seu desordre, a tot intent de respon-
dre amb sensatesa a la insignificança.
Aquest soroll sord que palpita com a
rerefons de les seves obres dramàtiques
no correspon a cap concepció de la vida
mes enllà de la vida mateixa, no conté
cap visió decadent o desesperada de les
coses ni cap utopia més o menys conce-
buda i perseguida, per bé que la mirada
és d’una pietat extrema i omnipresent.

En aquesta representació de la realitat
no hi ha justos ni justiciers perquè una
ullada honesta a la banalitat dels anhels
quotidians permet observar que, més
enllà de les diferències d’educació, de
caràcter i de costums, la vida tendeix a
no tenir ideologia ni a instaurar una
trama moral estable, potser perquè allò
que predomina en nosaltres és la dol-
guda inconstància dels estats d’ànim i la

variabilitat de les circumstàncies, les in-
suficiències i les mancances.

Empès per la difícil inclusió en l’obra
de l’element coral, Txékhov va confessar
a Màxim Gorki que la redacció de Les tres
germanes li havia provocat bastants mal-
decaps. “Heu de saber que hi ha tres
heroïnes i cadascuna té una línia pròpia
a la qual ha de romandre fidel. L’acció es
desenvolupa en una ciutat de província
i l’ambient és militar”. Un dels grans
encerts de l’obra és que arrenca amb
l’evocació del passat familiar a Moscou,
feliç i florent, abans que morissin uns
pares, absències presents de la peça que
atorguen complexitat als protagonistes i
carreguen d’ambigüitat cada personatge
que hi tenia alguna relació.

És perquè no podem deixar de ser
memòria que l’evolució de les emocions
i els pensaments d’Olga, Irina i Maixa
està estretament vinculada amb els re-
cords dels predecessors que conserven o
convoquen. Maixa està casada amb un
mestre d’escola al qual idolatrava quan
era jove i a qui ja fa temps que ha deixat
d’estimar. Passada la joventut, es bres-
sola amb la malenconia i s’enamora
d’un militar passavolant que l’arrossega
cap a una infància vinculada a l’amor
pel pare, que l’ajuda a recobrar la il·lusió
enmig del dol per la decadència provin-
ciana de la família i l’aparta de la rutina
i la insatisfacció. L’amant, Verxinin, és
militar com el pare, l’estament que ella

més respecta. De la mare, en canvi, ar-
riba a dir-ne que gairebé n’ha oblidat la
cara, i el vell metge de caserna Ivan Ro-
mànovitx, que l’havia estimada tota la
vida –les possibilitats d’adulteri són
impossibles de comprovar, les el·lipsis i
els silencis són en Txékhov magistrals–
no és el personatge a qui més aprecia...

Les pensades de Verxinin –en l’in-
confusible català dolç de Comadira, que
ha comptat per al rus amb una especia-
lista de molt prestigi com és Selma An-
cira– són perfectament aplicables a la
humilitat amb què Txékhov avaluava les
ambicions humanes, de la mateixa ma-
nera que li podrien ser atribuïdes l’e-
xaltació progressista del treball, la sen-
sació que tot és caduc i enganyós com
un miratge i la projecció de la felicitat
cap a un futur llunyà que justifiqui els
treballs del present, però són els perso-
natges els que les encarnen com a ele-
ments definitoris de si mateixos.

La posada en escena de l’obra que ha
fet el Teatre Nacional de Catalunya, de la
mà de Jean-Pierre Vergier i sota la di-
recció d’Ariel Garcia Valdés, recull d’al-
guna manera fidel la tirada gairebé afo-
rística de l’incomparable Txékhov. Jus-
tament a l’última escena, en què apa-
reixen juntes les tres germanes, cadas-
cuna fa un comentari sobre la vida i la
vida que l’espera. La jugada trenca a tot
risc i en favor de les opinions normatives
les unitats d’espai i de temps, en relació
amb l’espectador, sense que el fil n’acabi
ressentit. Observar còmicament i sentir
tristament era la màxima amb què
Txékhov encarava els drames i comèdies
sobre la intranscendència de la subjec-
tivitat, mentre feia la foto fixa dels rus-
sos del seu temps, sense preveure que
aconseguiria que ens hi emmiralléssim
més d’un un segle després.


