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TEATRE

Un empresari importa teatre rus
al Palau de Congressos

prestigi del país i han actuat en de-
senes de països. Ahir es van mostrar
incòmodes per una acollida freda i
un escenari no convencional.

Teatre clàssic de repertori
És la sisena temporada que el Tea-
tre Vaktangov reprèn L’oncle Vània.
“Com altres clàssics russos, Tolstoi
o Dostoievski, l’obra de Txékhov es-
tà impregnada d’idees com la pèr-
dua de la joventut, el temps, la vida,
els somnis no realitzats. Sempre hi

ha la cerca d’un heroi que pugui vèn-
cer aquestes inclemències”, va dir el
director, Rimas Tuminas. Si bé no es
tracta d’una adaptació contemporà-
nia, diu que sí que ho és la interpre-
tació dels actors. “Sé que el teatre de
repertori aixeca crítiques, però
n’estem orgullosos. La tradició te-
atral a Rússia està molt arrelada i
molts països occidentals tenen en-
veja dels nostres teatres estables i
de repertori, que tenen el suport de
l’estat”, va defensar.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Fa setmanes que uns
sorprenents anuncis en rus van apa-
rèixer pels carrers de Barcelona:
¿Un Oncle Vània en rus d’una de les
prestigioses companyies estatals al
Palau de Congressos de Catalunya?
Ahir es va resoldre el misteri. Un
promotor rus, Serguei Zolotarev, es-
tablert a Barcelona des del 2011 i
amb altres projectes de mecenatge
cultural en diferents llocs del món,
ha finançat l’expedició a Barcelona
de la companyia del Teatre Vakhtan-
gov de Moscou. Es tracta d’un mun-
tatge d’envergadura: 20 tones de ma-
terial que han fet arribar per carrete-
ra i 35 treballadors entre actors, tèc-
nics i equip directiu.

“Tenint el Palau de Congressos,
pensava que seria un pecat no in-
tentar dur-hi companyies russes,
que són de les millors del món fent
els clàssics”, va dir ahir l’empresari.
“Per a Barcelona seria una sort po-
der veure companyies tan impor-
tants com aquesta. A Rússia el Te-
atre Vakhtangov ven entrades amb
mig any d’antelació”. El públic rus
hi ha respost amb entusiasme, tant
el resident a Catalunya com en al-
tres ciutats europees, afirma el pro-
ductor, però també esperen atreure
públic català. L’espectacle, en con-
tra del que és habitual, serà doblat
i no subtitulat al català per una veu
masculina i una de femenina, i es
podrà escoltar amb auriculars.

Una residència estable
El motiu pel qual aterren al Palau de
Congressos, i no en un teatre, és que
uns socis de Zolotarev gestionen
aquest espai i, per tant, té facilitats
per al lloguer de la sala. “Llogar un
teatre és més car i no n’hi ha tants de
disponibles [el Palau s’ha adequat
amb 870 butaques, un 80% de les
quals ja estan venudes] –va dir l’em-
presari–. No compto recuperar la
inversió amb les entrades. És gaire-
bé una obra benèfica”, va dir.

El projecte podria tenir llarg re-
corregut, si té èxit aquesta primera
prova, avui i demà al vespre. Tant els
artistes com el promotor preveuen
la possibilitat que el Palau de Con-
gressos es converteixi en una seu es-
table amb programació regular del
Teatre Vakhtangov o d’altres com-
panyies, i fins i tot podria acollir
unes jornades culturals russes. Zo-
lotarev ha fet una inversió per adap-
tar les instal·lacions: s’ha recreat
una boca d’escenari amb prou pro-
funditat per instal·lar-hi l’esceno-
grafia original i s’han muntat quatre
camerinos. La companyia, van ex-
plicar, té alguns dels actors de més

El director Rimas Tuminas, l’actor Serguei
Makovetski i l’empresari Serguei Zolotarev. RUTH MARIGOT

La companyia moscovita Vakhtangov presenta ‘L’oncle Vània’

El promotor rus Serguei Zolotarev
ha convidat la companyia estatal
del Teatre Vakhtangov de Moscou.
Avui i demà interpretaran L’oncle
Vània al Palau de Congressos. Si té
èxit, l’aliança podria ser estable.

Adaptació
S’ha recreat
una boca
d’escenari i
s’ha adaptat
l’espai per a
870 butaques

Popularitat
A Rússia, la
companyia
ven les
entrades
amb mig any
d’antelació


