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Una aventura tan sorprenent com 
arriscada. El clima d’excitació es 
palpava al vestíbul del Palau de 
Congressos de Catalunya minuts 
abans de l’inici de la funció d’Oncle 
Vània de Txékhov. Un públic majo-
ritàriament rus vestit de gala circu-
lava d’un costat a l’altre demanant 
informació. La seva presència es fe-
ia notar als passadissos d’accés a 
l’adaptada sala principal del recin-
te que s’obria per primer cop al te-
atre. La companyia del Vajtangov 
de Moscou va haver d’endarrerir 
més d’un quart d’hora el comença-
ment de la representació.
 Les cues per rebre els auricu-
lars, amb què es podria seguir la 
traducció simultània del rus al ca-
talà, havien tingut alguna cosa a 
veure amb aquest petit caos. El pro-
motor Serguei Zolotarev passejava 
entre els assistents atent als detalls 
de l’operatiu. «Ho he passat molt 
bé veient alguns dels millors actors 
russos representant la peça, pe·
rò hauria preferit el muntatge amb 

subtítols», explicava el Jordi, un jo-
ve espectador català que havia com-
prat les entrades, amb preus entre 
25 i 65 euros, per assistir a l’especta-
cle amb dues amigues.
 A ell no l’havia defraudat la ver-
sió que el lituà Rimas Tuminas ha fet 
de l’universal drama. La intensa iro-
nia que destil·la el tractament dels 
personatges i els cops d’efectes core-
ogràfics i musicals dels moments de 
més tensió fan que el premiat mun-
tatge mantingui sempre una gran 
intensitat.
 La música del text en rus es res-
sent, en canvi, de la traducció simul-
tània, ja que el públic que utilitza 
els auriculars es perd molts dels ma-
tisos de la interpretació. No era el 
cas de la Valentina, estudiant russa 
de Turisme a Barcelona que va anar 
a la funció amb el seu nòvio català. 
La primera part es va sentir «desil·
lusionada» per l’escassa presència 
d’algun dels actors que ella conei-
xia, però va canviar d’opinió a la se-
gona quan van aparèixer els que, en 
la seva opinió, havien de tenir més 
protagonisme.
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 La seva reacció, i també la de la 
colònia russa dominant a la sala, 
oferint sonors aplaudiments i bra-
vos després dels monòlegs dels in-
tèrprets de Vània, el doctor i Sònia, 
no deixava cap dubte. I també les 
seves exclamacions en les aparici-
ons de la bella actriu que encarna 
l’Elena o amb la prestància del pro-
fessor.

Arrels culturals

La família Lediakhov, que viu a ca-
vall entre Sant Cugat i Rússia, no 
va voler perdre’s l’esdeveniment. 
El pare, exjugador de l’Sporting de 
Gijón i ara entrenador d’un equip 

33 Un moment de la representació d’‘Oncle Vània’.
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Les aclamacions 
en plena funció 
sorprenen els 
espectadors 
locals

Txékhov amb 
auriculars
Un públic majoritàriament rus disfruta 
d’‘Oncle Vània’ al Palau de Congressos

de primera del país, va aprofitar el 
descans de la Lliga per acompanyar  
la seva dona i els seus dos fills: «Vo·
lem que els nens mantinguin les ar·
rels de la cultura russa. Avui disfru·
ten d’aquesta experiència, que es·
perem que tingui continuïtat».
 Ells representaven part dels re-
sidents russos a Catalunya que no 
van voler perdre’s la funció. Alguns 
van arribar des de la Costa Brava i 
tots coincidien que el reeixit mun-
tatge hauria tingut més calidesa 
en una sala convencional. Zolo-
tarev prenia nota de cara als seus 
quatre projectes futurs. H
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