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Preparats per rebre una bo-
na descàrrega emocional?
Tal com recordava fa pocs
dies Joan de Sagarra en un
d’aquells articles seus que
La Vanguardia publica cada
diumenge sota el títol de La
Terrassa (i arran del pas fu-
gaç per Barcelona del mun-
tatge d’aquesta mateixa obra
presentat per la companyia
Vakhtangov), tant se val les
vegades que hàgim assistit a
una representació de l’admi-
rable peça d’Anton Txèkhov
L’oncle Vània: al final, tots
acabarem igualment amb un
bon nus a la gola i deixant
anar potser alguna llàgri-
ma furtiva. I és que al final
de Vània li passa com al final
de la també txekhoviana i no
menys magistral obra Les tres

germanes: es diria que el bon
doctor Anton –que compagi-
nava l’escriptura amb l’exer-
cici de la medicina– troba les
paraules justes per definir
al mateix temps tota la des-
esperança que pot acumu-
lar l’existència humana i to-
ta l’esperança que cal buscar
per tot arreu per continuar
vivint, i per continuar creient
que aquesta vida amaga dins
seu un veritable sentit. “Cal
viure”, li diu la neboda Sò-
nia (tan infeliç com ell
mateix) a l’oncle. “La
teva existència no ha
conegut l’alegria. Però
espera, oncle, espera…
Al final, descansarem,
ja veuràs com descan-
sarem”. Per cert: els
que de moment no tenen
temps per descansar són
els integrants de Les Anto-

nietes. Fa uns pocs mesos, la
companyia dirigida per Oriol
Tarrasón despertava l’admi-
ració general amb la seva ver-
sió sàviament sintetitzada de
l’obra d’Henrik Ibsen Un ene-
mic del poble, rebatejada amb
el títol de Stockmann. I ara, li
toca el torn al mai prou admi-

rat mestre rus, sense el qual
el teatre contemporani seria
sens dubte una cosa ben dife-
rent de la que és.

Haver-ho dit abans!

I ara, us proposo entrar al
web de la companyia; no pas-
sa cada dia que et trobis da-
vant d’un diari d’assajos que
et permet seguir pas a pas el
procés creatiu d’un muntatge
i les preguntes que sorgeixen
al seu voltant. Revisant aquest
diari, arribes al moment en
el qual el mateix Tarrasón es

posa a reflexionar sobre les
paraules finals de l’obra. I es
pregunta què hauria passat si
Vània hagués pronunciat la
seva frase Estic tan trist! tot
just començar el text, en lloc
d’esperar tant. Aquesta frase
i el Cal viure amb el qual res-
pon a la Sònia vénen a ser per
al director les paraules justes
que defineixen el text, i que el
vénen a connectar per com-
plet amb l’ara mateix de tots
nosaltres. Si davant de la si-
tuació de crisi general en què
ens veiem submergits no som
capaços de posar-nos a bus-
car les paraules justes que ens
ajudin a entendre el moment
que vivim, pot ser que aques-
tes se’ns acabin presentant
quan ja hàgim fet tard.

Una finca al llindar de la ruïna

Oriol Tarrasón es pregunta
també per què aquesta colla
de personatges que Txèkhov
reuneix en una finca familiar
que ha conegut dies millors es
passen el dia rondinant i fent
cara d’avorrits. Això, men-
tre es dediquen també de pas
a enamorar-se de les perso-
nes que no els poden corres-
pondre i que els porten a fer
el més espantós dels ridículs i
giren l’esquena als que sospi-
ren per ells. I aquí cal recór-
rer a les paraules del mateix
Txèkhov. Quan algú li pre-
guntava per què feia obres so-
bre petits fets mediocres pro-
tagonitzats per persones que
sempre semblen avorrides,
l’autor responia que ho feia
precisament perquè, si la gent
entenia el sentit d’aquest avor-
riment, podia inventar-se una
vida millor i diferent. Tal com
planteja Les Antonietes, això
és el que fa que aquesta colla
de russos provincians habi-
tuals en el teatre de Txèkhov,
aquesta colla de personatges
que arrosseguen un perma-
nent estat de frustració i me-
langia i sospiren pels somnis
de joventut perduts, s’assem-
blin tant a nosaltres. Serem
capaços de reaccionar o farem
sempre com fan ells?

RAMON OLIVER
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I després de la tristesa,
unmerescut descans

LES ANTONIETES ES PREGUNTA EN COMPANYIA

DE TXÈKHOV SI NO SEREM TOTS PLEGATS UNA

COLLA DE RUSSOS AVORRITS

EL CICLE
‘L’AIXOPLUC’, DEL
TEATRE LLIURE, ACULL
EL NOU MUNTATGE
DE LA BRILLANT
COMPANYIA LES
ANTONIETES, DIRIGIDA
PER ORIOL TARRASÓN
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