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I
nosaltres viurem, oncle
Vània. Viurem una llarga
successió de dies i de llar-
gues vetllades; suporta-
rempacientment les pro-

ves que ens ofereixi el destí, tre-
ballarem per als altres, ara i tam-
bé en la vellesa, i quan ens arribi
l’hora morirem resignats (…) i
descansarem.Descansarem!Des-
cansarem!Descansarem!Descan-
sarem”. Teló.
Així acaba el quart acte deL’on-

cle Vània, d’Anton Txékhov, amb
el cèlebre i definitiu “Descansa-
rem!” de Sofia Alexandróvna (Sò-
nia), en llàgrimes, abraçada a
Ivan Petróvitx Voitnitski, el “po-
bret oncle Vània”, també plorant.
És un final que per molt que el
coneguis, permoltes vegades que
hagis vist l’obra –i jo el dec haver

vist prop d’un centenar de vega-
des, per gent molt diversa i en
llengües molt diferents–, sempre
t’acaba arrencant unes llàgrimes,
com li va passar a Gorki, que la va
veure, poc després d’estrenar-se
a Moscou (26 d’octubre del
1899), en un escenari de provín-
cies, i segons explica Elsa Trilo-
let (una de les traductores –flui-
xa traductora– de Txékhov al
francès), va sortir de la sala plo-
rant “comme une femmelette”.
Com els deia, he vist prop d’un

centenar de vegades L’oncle Và-
nia de Txékhov, però, curiosa-
ment, dels muntatges de què
guardo millor record no n’hi ha
cap en rus, a la llengua original
del seu autor. Hi va haver una
època, quan exercia de crític tea-
tral, que vaig arribar a veure un
munt d’espectacles de Lev Dodin
i d’Anatoli Efros (Taganka), en-
tre ells les seves respectives i ino-
blidables versions d’El cirerar,
també de Txékhov, però no de
L’oncle Vània. És més, la versió
de l’obra de Txékhov de la qual
guardo un millor record no és
cap muntatge teatral, sinó una
obra cinematogràfica: Vània al
carrer 42, un film de Louis Malle
que vaig veure, fa anys, al cinema
Verdi, ambWallace Shawn al pa-
per de Vània i Brooke Smith al
paper de Sònia (després de l’úl-
tim “Descansarem!” la sala era
un riu de llàgrimes).
Així doncs, ja poden imaginar-

se la satisfacció que em va pro-
duir llegir dijous passat, a les pà-
gines de la secció de Cultura de
LaVanguardia, la notícia de l’arri-
bada a Barcelona de la compa-

nyia estatal del teatre deVakhtan-
gov amb L’oncle Vània, en rus i
dirigit per Rimes Taminas.
Però la meva satisfacció va du-

rar tan sols un instant: s’anuncia-
ven dues úniques representa-
cions, aquell mateix dijous i l’en-
demà (19 i 20 de desembre), dues
nits en què m’era impossible

anar a veure aquella funció. Si ho
hagués sabut una setmana abans,
probablement hauria pogut arre-
glar-lo.
No deixa de ser curiosa la notí-

cia d’aquesta arribada del Teatre
Vakhtangov a la nostra ciutat. Se-
gons explicava Justo Barranco
en aquest diari, darrere de l’ope-
ració hi ha un empresari rus, Ser-
guei Zolotarev, que resideix a
Barcelona amb la seva família i
que, segons diu ell mateix, volia
fer “una cosa bonica per la vida
cultural de Barcelona”.
Sempre és d’agrair que un ciu-

tadà rus, a més de comprar-se
una finca a la Costa Brava o una
torre a Pedralbes, mostri interès

per la vida cultural de la nostra
ciutat, i més en temps com els
que estem vivint, en les quals les
grans companyies teatrals ja no
ens visiten amb la freqüència que
solien fer-ho.
Però no ens enganyem, al se-

nyor Zolotarev, que de jove va
sentir una certa atracció pels es-
cenaris i que, segons explica Jus-
to, està directament o indirecta-
ment relacionat amb el Teatre de
Vakhtangov, a més de voler fer
“una cosa bonica” per la nostra vi-
da cultural, el que l’ha mogut a
portar a Barcelona la prestigiosa
i centenària companyia russa, és
sobretot donar una satisfacció a
la seva família i als més de 5.000

russos que hi ha registrats en el
padró municipal (més uns 3.000
de la comunitat ucraïnesa i els
russos i ucraïnesos que residei-
xen a Girona i els que any rere
any ens visiten i omplen els nos-
tres hotels).
Una acció molt lloable que, en

cas de funcionar, podria donar
pas a aquesta “cosa bonica” que,
al capdavall, no és altra que con-
vertir a Barcelona en enclava-
ment permanent de les gires eu-
ropees del Teatre Vakhtangov i
la possibilitat d’obrir un nou ho-
ritzó a altresmanifestacions de la
cultura i l’art russos.
Dijous, el senyorZolotarev afir-

mava tenir venudes el 80 per
cent de les localitats (870) per a
les dues funcions de L’oncle Và-
nia (entrades adquirides per la co-
lònia russa). Faltava, doncs, veu-
re què passava amb el vint per
cent restant, condició, pel que
sembla, indispensable perquè la
“cosa bonica” es converteixi en
una realitat amb futur.
Espero i desitjo que ho hagi

aconseguit. Però si no fos així, i
en el cas que vostè desitgi repetir
l’operació, permeti’m que li doni
alguns consells. Primer: avisi de
l’arribada de la companyia amb
una mica més d’antelació. Segon:
pensi que el Palau de Congressos
no és un teatre; cal explicar com
s’adapta la sala i quines garanties
hi ha per gaudir de l’espectacle.
Tercer: cal informar el públic so-
bre les excel·lències del Teatre
Vakhtangov i el responsable del
muntatge, Rimes Taminas, amb
imparcialitat (hi ha empresaris,
directors i crítics de teatre cata-
lans que els coneixen).
I, finalment, cal informar

sobre el preu de les entrades. A la
cartellera de La Vanguardia no
venia informació ni sobre l’es-
pectacle, ni l’horari ni els preus
enlloc. Al final vaig poder conéi-
xer el preu de les butaques a tra-
vés de Ticketmaster.es: entre 25 i
65 euros.c

VAL LA PENA?

El Tour de França
2014 té previst partir

de Leeds, a Anglaterra; passarà
per Londres i després de creuar
el canal s’endinsarà al territori
francès. L’escocès Alex Salmond
ha fet una gestió perquè el Tour
visiti i faci un alt al seu bonic país,
però els organitzadors i les auto-
ritats britàniques no han volgut
regalar-li amb semblant publicitat
dos mesos abans del referèndum
escocès per a la independència.
Seran malvats.

No“Som caminants de pesse-
bre / en raig d’estels i cel

blau; / les nostres mans, glaç de
gebre, / i en el cor, desig de pau”.
Amb aquests quatre versos finalit-
za la Nadala de la senyora Carme
Catà, la poetesa del meu barri, el
passeig de Sant Joan de Dalt. És
agradable tenir una poetesa al bar-
ri, que ens felicita el Nadal d’any
en any, amb les botifarres i els
flamets, les aspirines, els perfums,
els cigars i el menjar del gat. Bon
Nadal!

Sí

He vist ‘L’oncle Vània’
moltes vegades, però
dels muntatges de què
tinc millor record
no n’hi ha cap en rus

El que mou el senyor
Zolotarev a portar la
companyia Vakhtangov
és satisfer els russos
de Barcelona
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Representació de ‘L’oncle Vània’ al Palau de Congressos de Catalunya
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