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JUSTO BARRANCO
Barcelona

A
ra per ara és no-
mésunaprova i es-
peren els resultats
de l’acollida del
públic. Però si
surt bé, la idea és

que tingui continuïtat i que la cul-
tura russa, el seu teatre, el seu ba-
llet –i no només la cultura rus-
sa–, vagi desfilant a partir d’ara
per les instal·lacions del Palau de
Congressos de Catalunya de la
Diagonal. La prova comença
aquestamateixa nit amb la repre-
sentació avui i demà d’un dels
grans clàssics de Txékhov, Oncle
Vània. Escenes de la vida rural, a
càrrec d’una de les companyies
més prestigioses de Rússia, el
centenari teatre Vakhtàngov de
Moscou, fundat el 1913 per un se-
guidor de Stanislavski. I el res-
ponsable de la prova i del projec-
te de convertir el Palau de Con-
gressos de Catalunya en seu
d’una programació cultural regu-
lar és el promotor rus Serguei Zo-
lotariov, que és un dels accionis-
tes d’aquesta instal·lació de con-
gressos i també té a Barcelona un
conegut restaurant i club anome-
nat Dime.
I que a més és un dels patrons

del teatre Vakhtàngov, una com-
panyia que en aquests moments
dirigeix el lituà Rimas Tuminas i
que va fer temporada al West
End londinenc amb aquest pre-
miat Oncle Vània que avui i de-
mà desembarca a la capital cata-
lana amb un sistema de traduc-
ció simultània el català: no a tra-
vés de subtítols sinó d’auriculars

perquè, diu Zolotarev, la gent no
hagi de llegir tota l’estona i no
es perdi el que passa a escena:
una veu masculina doblarà els
homes i una altra de femenina
les dones.
Zolotariov explica a La Van-

guardia que fa temps que es dedi-

ca al mecenatge teatral, potser,
riu, per una qüestió d’ego, per-
què ell va voler ser actor al seu
moment, encara que la vida el va
portar a ser empresari. I asse-
nyala que a més en temps de cri-
si “els primers que pateixen són

la gent de la cultura perquè la
gent té altres problemes quoti-
dians per resoldre abans, però en
canvi sabem que si un país no té
vida cultural, no tenim país”.
També afegeix que té aquí la se-
va família i els fills i volia fer
“una cosa bonica per la vida cul-
tural de Barcelona” portant
aquesta companyia encapçalada
“per un dels cinc millors direc-
tors teatrals a Rússia, el que pot
ser una autèntica classe magis-
tral”, diu, per als joves catalans
interessats en el teatre.
I finalment, recorda, és soci de

l’empresa espanyola que es dedi-
ca a l’explotació del Palau de
Congressos i ha volgut donar-li
un enfocament diferent i aprofi-
tar els moments de menys de-
manda de reunions per omplir-
los, diu, amb teatre, ballet, cine-
ma, exposicions de fotografia... I

no només cultura russa, perquè
afirma que té bons contactes al
teatre londinenc i que per la seva
relació amb la família reial de
Bhutan ha portat obres d’aquest

petit país de l’Himàlaia a Rússia
que han aconseguit un enorme
èxit per la seva particular barreja
d’exotisme, bellesa, sentiment i
passió.
De totamanera, aclareix Zolo-

tariov, portar l’OncleVània a Bar-
celona no ha resultat fàcil. Pri-
mer perquè l’espai escollit no és
teatral i han hagut de modificar-
lo, suprimint files per guanyar
profunditat a l’escenari. “Hem
portat fins i tot el teló de Mos-
cou”, diu. I no només: d’allà han
arribat 20 tones de material per
al muntatge, i un total de 36 per-
sones de la companyia, entre ells
11 actors i el seu director artístic,
el prestigiós Rimas Tuminas.
Després ha resultat complicat,

diu, portar el teatre Vakhtàngov
en dates nadalenques. “Sens dub-
te no es pot fer negoci amb aques-
ta acció, tot això costa molts di-
ners, és una acció cultural, però
gaudeixo fent de mecenes”.
I en tot cas, afegeix, després

UNA CENTENÀRIA INSTITUCIÓ

Hi ha converses
perquè Barcelona
sigui part de les gires
del teatre Vakhtàngov

Assaig de l’obra, ahir a la nit, al Palau de Congressos de Barcelona

Unacomunitat rica i en creixement constant

Un nou espai cultural a la capital catalana

El Palau de Congressos acull un ‘Oncle Vània’ del teatre
Vakhtàngov i vol ser centre de propostes arribades de Rússia

Barcelona, teatre
rusperarussos

]La presència russa a Barce-
lona és un fenomen relativa-
ment recent i en creixement
constant. Primer, els ciuta-
dans russos i d’alguns països
satèl·lits van començar a
comprar propietats a la cos-
ta de Tarragona i a la Costa
Brava, i en els últims dos
anys s’han convertit en un
dels principals clients de les
immobiliàries que venen pi-
sos de luxe a la capital catala-
na. De fet, l’última lectura
oficial del padró municipal,
corresponent a gener

d’aquest any, xifra en 4.594
els russos residents a Barce-
lona. Segons fonts munici-
pals és gairebé segur que,
amb la pròxima revisió, supe-
raran ja els 5.000 empadro-
nats, als quals cal afegir una
quantitat similar de perso-
nes procedents d’antigues
repúbliques soviètiques. En
aquest sentit, destaquen els
més de 3.000 membres de la
comunitat ucraïnesa. Però
on més es nota la colonitza-
ció russa de Barcelona és als
hotels i les botigues.

En tot just sis anys, el nom-
bre de turistes russos que
s’han allotjat als establi-
ments hotelers gairebé s’ha
quadruplicat. En els deu pri-
mers mesos del 2013 van pas-
sar per aquesta ciutat
177.000 viatgers russos, que
van sumar més de 570.000
pernoctacions. A més, els
russos que arriben a Barcelo-
na són molt bons compra-
dors: l’any passat la seva des-
pesa a la ciutat es va incre-
mentar en un 55% respecte a
l’any anterior. / R. Suñé
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Sapigueu que la paraula ojalà que
us sembla tan pròpia prové de
l’àrab inšha-allah #cosesdellengua
#diamundialdelallenguaàrab

Cloud Atlas es una de las películas
más estimulantes (a tantos niveles)
que he visto nunca. Sólo puedo
pensar en ella con gratitud.

132 personas murieron en un
incendio durante la boda de María
Antonieta y Luis XVI. Lo causaron
los fuegos artificiales. Mal augurio.

José A. Pérez Guionista i director de TV

Miradlo por el lado bueno. El
referéndum de Catalunya es un
importante impulso para la
pacificación en Euskadi.

#tuitsdecultura Esther Saborido Filòloga
@esthersabo

Rodrigo Cortés Cineasta

de les representacions d’avui i de-
mà constituiran un bon camp de
proves per saber a quin tipus de
públic, des de gent russa instal·la-
da a Barcelona, fins a turistes i el
públic teatral català habitual, li
interessa aquestamena d’esdeve-
niments i també “sabrem exacta-
ment què ens costa produir
l’obra aquí”.
No només això. Diu que vol-

drien conèixer l’opinió de les ad-
ministracions públiques sobre
quina seria la millor manera de
vehicular, d’organitzar aquest
desembarcament cultural rus, de

promoure unes jornades de cul-
tura russa.
Si programar activitats men-

sualment, si agrupar-les en una
cosa més propera a un festival,
“saber de quina manera els sem-
bla més interessant”.
Perquè, ara per ara, Zolota-

riov, de plans en té, i força, enca-
ra que ara per ara s’estima més
no revelar-los fins que no com-
provar aquests dies el resultat
d’aquesta primera experiència.
“Parlant amb el director artístic
del teatre Vakhtàngov m’ha co-
mentat que li agradaria que Bar-
celona fos una filial per organit-
zar les gires del teatre. Tot el
que hem parlat ha estat mig de
broma, però, com diem a Rússia,
tota broma té la seva part de veri-
tat. Demoment, amb l’actual pro-
va, ja n’hem après molt. Ara ja
està preparat un escenari ade-
quat i també tenimmoltsmés co-
neixements de muntatge”, su-
bratlla, i afegeix que encara que
la sala és de 2.140 localitats en
deixaran només la meitat per-
què es pugui establir una relació
més propera entre el públic i els
actors.c

@rodrigocor7es
Jorge Carrión Escriptor
@jorgecarrion@mimesacojea

DIÀLEG AMB LA CIUTAT

Zolotariov diu que
vol parlar amb les
institucions per
millorar la iniciativa

Una desena de barcelonines
d’origen rus es van trobar ahir
per dinar en un restaurant de
Gràcia. Tenien en comú la seva
joventut, haver triat Barcelona
per la seva qualitat de vida i el
seu avançat sistema sanitari, la
seva passió per la cultura russa i
el fet que totes, sense excepció,
es van comprometre a assistir
aquesta nit a la representació
d’Oncle Vània al Palau de Con-
gressos de Catalunya. I no no-
més perquè algunes considerin
irresistible el protagonista mas-
culí del muntatge –que també–,
sinó perquè, en paraules d’una
de les assistents, “tenim fam de
veure teatre en rus i d’un text
clàssic, pur i impecable com el
de Txékhov”.
Aquest tipus de representa-

cions dirigides a la diàspora rus-
sa són habituals a Londres oNo-
vaYork; si ara recalen aBarcelo-
na és perquè la població d’ori-
gen rus resident a la ciutat ha
assolit ja una massa crítica que
pot fer rendible el projecte. De
fet, en algunes de les sessions

de l’òpera Iolanta programades
a començaments d’aquest any
al Liceu –amb Anna Netrebko i
l’orquestra del Mariinski–, als
passadissos del Gran Teatre es
parlava més en rus que en cata-
là o en castellà.
Aquest desembarcament tea-

tral per a ús i gaudi de la comu-

nitat russa beneficia de passada
una Barcelona que els últims
anys ha perdut identitat cosmo-
polita. Els teatres públics mal-
viuen ambpressupostos de crisi
i han de recórrer només a
produccions i actors locals; no-
més els festivals Grec i Tempo-
rada Alta programen teatre in-
ternacional en dosis generoses.
I la iniciativa privada s’ho pen-
sa molt abans d’arriscar-se a
portar muntatges estrangers
amb un IVA del 21% i el con-
sum cultural sota mínims.

En aquest context, benvin-
guts siguin els russos, encara
que sigui amb traducció simul-
tània. El lent però inexorable
viatge de l’Oncle Vània cap a la
decrepitud és una obra patrimo-
ni de la humanitat, igual que
aquelles esplèndides Tres ger-
manes que el juliol passat va
programar el Grec en un format
nomenys exòtic: amb autoria ja-
ponesa i un androide interpre-
tant una de les protagonistes.
Mentre no remunti l’econo-

mia, o fins que les autoritats cul-
turals locals no apostin per re-
forçar la projecció internacio-
nal de Barcelona a través del
teatre –una cosa molt improba-
ble en l’actual context polític–,
caldrà confiar en rareses com
les d’aquestOncle Vània del tea-
tre Vakhtàngov per gaudir d’ho-
ritzons més llunyans dels
habituals. I potser també ani-
mar les diverses comunitats
d’immigrants que portin els
seus propis espectacles. En be-
nefici de tots.c

L’OncleVània
a laDiagonal

Rimas Tuminas i Serguei Zolotariov, ahir

Aquest aterratge de
teatre rus beneficia
de passada una ciutat
que ha perdut
identitat cosmopolita

El magre pressupost
dels teatres públics
no dóna per portar
muntatges
internacionals

UN PLA AMBICIÓS

Teatre, ballet, cinema,
i no només russos,
formarien part
del nou projecte

Miquel Molina

XAVIER CERVERA

XAVIER CERVERA

ANÀLISI


