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Joan Ollé diagnostica a 'Oncle Vània' la malaltia de l'ànima 

El director munta al Lliure una ortodoxa versió del clàssic de Txékhov

ELENA HEVIA

A Joan Ollé li hauria agradat fer El jardí dels cirerers al Lliure. Però com que aquesta va ser la peça que
va tancar la vella sala de Gràcia sota la direcció de Lluís Pasqual, es va haver d'acontentar amb un altre
Txékhov, Oncle Vània, una obra que a tot bon aficionat li porta records cinematogràfics gràcies a
aquella prodigiosa pel.lícula titulada Vania en la calle 42, de Louis Malle.

El clàssic s'estrenarà a la sala Fabià Puigserver de Montjuïc dijous que ve amb un repartiment integrat
per Xicu Masó (Vània), Mònica López (Ielena), Andreu Benito (Astrov), Maria Molins (Sònia), Enric
Arredondo (Serebriakov), Georgina Cardona (Marya), Josep Maria Domènech (Teleguin), Àngels Poch
(mainadera). El guitarrista Toti Soler encarnarà un pagès i servirà la seva música en directe al servei de
la lànguida atmosfera txekhoviana.

Un enorme paller domina l'escenari del Lliure, que ha creat un espai central semblant al de la sala de
Gràcia. Un homenatge involuntari a Fabià Puigserver: "I molt poc pràctic perquè no facilita que
l'obra se'n pugui anar de bolos. Però una de les virtuts del teatre públic és fer coses
impossibles", pondera Ollé. Concebuda per Jon Berrondo, l'escultural bala de palla marca l'ambient
rural de l'obra.

Oncle Vània, com moltes de les grans obres de Txékhov, parla de les melancòliques frustracions d'un
grup de terratinents més o menys ociosos. "S'ha dit que si la ciència descobrís per fi aquella
bestiola que fa que se'ns posi malalta l'ànima, se l'hauria de batejar com el bacil Txékhov",
diagnostica Ollé. En aquesta obra, tal com l'ha concebut el director, cadascun dels personatges té la
seva bogeria particular: "És una suma de teatralitats. Els veig tancats en les seves respectives
històries, com una particular Rue del Percebe, amb els seus moments còmics i les seves
situacions dra- màtiques".

BECKETT I BILLY WILDER
Al director li agraden especialment els moments en què Txékhov anuncia noves formes d'expressió.
Situacions que preludien Beckett i fins i tot Billy Wilder: "I si no, com es pot entendre aquella rèplica
meravellosa en què es diu: 'Quina calor deu estar fent ara a l'Àfrica'". Aquesta varietat de tons
permet a Ollé extreure tots els colors d'una obra coral, com totes les de l'autor: "Potser el to que
predomina és el de la complicitat amb el públic. Per aquesta raó, hem tirat la quarta paret i
transformat els monòlegs, aquells primers plans cinematogrà- fics, en interpel.lacions al públic".

Ollé recorre a un símil culinari per explicar el seu treball. En l'obra de Txékhov el text revesteix tanta
importància que només cal trobar les imatges adequades per fer que el resultat "sigui verdader però
no real". És, diu, "com tirar aigua al cafè instantani per reconstituir-lo".

Encara que vestuari i escenografia respecten amb fidelitat l'època original, el 1895, l'obra apunta,
segons Ollé, a temes gens caducs: "Astrov, el metge idealista i borratxo, diu que els que vindran
d'aquí a 100 anys viuran millor que nosaltres. Doncs bé, fa un segle que es va escriure aquesta
peça i vivim millor que ells, sí, però seguim tenint les mateixes inquietuds".
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Joan Ollé, al paller de l'escenari d'Oncle Vània, al Lliure
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