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Quin plaer que dóna veure bon teatre! Quina extraordinària experiència quan el text és bo, la direcció
és bona i els intèrprets són bons! Poques vegades es reuneixen en escena tantes meravelles, i hom ho
frueix amb la intel·ligència afilada i el cor bategant. Parlo de L'oncleVània que tenim la sort de poder
veure al Lliure de Barcelona, amb direcció de Joan Ollé, amb una eficaç traducció de Feliu Formosa i
Nina Avrova, amb la presència del genial Toti Soler tota l'obra i amb uns actors i actrius que broden els
seus complexos personatges: un Xicu Masó perfecte, un Andreu Benito extraordinari, una sorprenent
Maria Molins, etc. 

Aquest personatges, més txekhovians que mai, aquesta atmosfera més aclaparadora, més entristidora
que mai. La inutilitat de la vida, l'estupidesa de la realitat, la irrisorietat dels somnis, l'avorriment vital,
l'absurd de les passions... Uns fracassats que circulen en un espai que és abstracció pura, imaginació
projectada per un espectador literalment arrencat de la seva passivitat i actuant amb un silenci
significatiu; uns tocs d'humor que sorprenen i alleugen la tensió dramàtica; un text -oh, que n'és de
bonic el teatre de text!- que et forada l'ànima com un filaberquí; un donar-se a la vida perquè s'ha de
viure, per res més. "Tinc quaranta-cinc anys, potser en viuré seixanta. Què en faré, dels quinze que em
falten?", diu un desolat Vània; "Ja descansarem, ja arribarà el moment de dormir", diu la trista Sònia,
que ja no espera res i troba la guspira de misticisme que anticipa la mort.

De vegades llegeixes un llibre i a partir d'aquell moment no tornes a ser la mateixa persona; de vegades
escoltes una música i notes que, en voltar pel teu cap, et transforma; de vegades ets davant d'un
quadre i sents la sacsejada elèctrica d'una bellesa que és teva i només teva; i algun cop passa això en
un espectacle. Em direu que això és fàcil amb un text com L'oncle Vània, però jo he vist diversos
Thékhovs i he comprovat, arrapada a la meva butaca, que fer penetrar el geni rus no és gens fàcil. Al
contrari, que és senzill repenjar-se en una tradició que tothom comprèn i comparteix. Repetir Txékhov,
com repetir Shakespeare, sense afegir-hi gota de nou, és fàcil i el públic ho agraeix. Arriscar-se a fer
una lectura nova, llegir el text com la criatura que veu per primera vegada el mar, això és fer art,
estimadíssim Joan Ollé.
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