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Aire fresc per a Txékhov
CRÒNICA Les Antonietes treuen nota amb ‘Vània’ a l’Espai Lliure

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Ho van fer amb Shakespeare (Molt so-
roll per no res) i Ibsen (Stockmann), i ho 
han tornat a repetir amb Txékhov, 
un altre autor capital del teatre uni-
versal. Les Antonietes han fet un pas 
més en el ferm caminar que els està 
portant a ser una companyia de refe-
rència de l’escena catalana. Dins del 
cicle Aixopluc del Lliure, han estrenat 
una excel·lent versió de L’oncle Vània 
del geni rus que es mou, sempre en 
perfecte equilibri, entre el respecte 
a l’original i un lífting modernitza-
dor, en què s’obre una porta molt sa-
ludable a l’humor.
 Amb cinc intèrprets per a sis per-
sonatges, els troncals del drama, l’Es-
pai Lliure es revela com un espai ide-
al per a una posada en escena preci-
sa i molt greixada. El director, Oriol 

Tarrasón, deixa empremta, com tot 
l’equip de Les Antonietes, amb solu-
cions austeres, rigoroses i de plau-
sible enginy per enfrontar-se a un 
 clàssic.
 Tarrasón, que també en firma 
l’adaptació, ha anat fins al fons co-
mençant pel títol de la seva propos-
ta, un concís Vània. Tot sembla me-
surat perquè l’espectador es quedi 
amb la columna vertebral del text 
de Txékhov, reduït a una durada de 
poc més d’hora i mitja, amb aquests 
éssers humans perduts en el trànsit 
entre el segle XIX i el XX. Avui, per la 
seva desorientació i desencant, es re-
velen molt actuals.
 Ningú se salva del tedi existenci-
al. Ni l’atractiu doctor Astrov, que 
sembla el rei de la festa però també 
acabarà rebutjat per Elena, la dona 
del professor Serebriakov, el cunyat 

intel·lectual de Vània per qui aquest 
ha sacrificat la seva vida fent-se càr-
rec de la hisenda familiar al costat 
de la seva neboda Sònia. I és que tots 
posen el seu cor en la persona equi-
vocada.

GRAN REPARTIMENT / Tarrasón punteja 
la seva adaptació amb agudes pinze-
llades metateatrals. Per exemple, 
amb la decisió que un sol actor en-
carni els rols de Serebriakov i Tele-
guin, cosa que dóna peu a un sorpre-
nent joc esquitxat d’humor. El direc-
tor compta, a més, amb l’evident 
complicitat dels cinc intèrprets. Tots 
(Pep Ambrós, Annabel Castan, Mire-
ia Illamola, Arnau Puig i Bernat 
Quintana) tenen el seu moment de 
lluïment.
 Castan, per exemple, dibuixa 
amb afecte l’abnegada Sònia, ena-

morada d’Astrov i ignorada per ell. 
Illamola no defalleix com a Elena, el 
centre de totes les mirades i un pa-
per equívoc per la gran dificultat 
que comporta. No és només la bella 
de la funció. En l’elenc masculí, Puig 
resol sense titubejos el doblet Sere-
briakov-Teleguin, i Ambrós i Quin-
tana acaparen totes les mirades. El 
primer és un Vània costa avall, de-

format per la seva incontinència etí-
lica, i el jove actor l’assumeix amb 
una enorme determinació. Quin-
tana, mentrestant, és tan seductor 
com Astrov en un treball rodó. Ell 
sol domina l’escena per moments i 
apunta a intèrpret de papers de pri-
mer actor. Com hi ha també en Tar-
rasón i Les Antonietes un talent in-
qüestionable. H

33 Mireia Illamola (Elena) i Pep Ambrós (Vània), en l’obra de l’Espai Lliure.

DAVID TARRASÓN

La Història de França, la Història 
d’Anglaterra, la Història d’Itàlia o 
la Història d’Espanya tendeixen a 
oblidar la complexitat del passat 
d’Europa i amb ella els Reinos des-
aparecidos als quals l’historiador 
britànic Norman Davies (Bolton, 
1939), especialista en la història 
de Polònia, ha dedicat el seu úl-
tim llibre, publicat ara a Espanya  
per Galaxia Gutemberg. El viat-
ge al passat de Norman Davies co-
mença pel regne visigot de Tolosa 
i inclou entitats polítiques esvaï-
des en el temps com el regne d’Alt 
Clud, el projecte dels estats bor-
gonyons, les frontereres Galítzia i 
Rutènia... i Aragó, l’«imperi medi-
terrani» que l’historiador britànic 
descobreix als seus lectors anglo-
saxons i que data des de l’enllaç 
catalanoaragonès del 1137 fins 
a la caiguda de Barcelona l’any 
1714.
 I és que l’aproximació a la his-
tòria de la Corona d’Aragó (74 pà-
gines) d’un professor d’Oxford i de 
la Universitat Jagellònica de Cra-
còvia podria resultar una suma 
de fets coneguts de sobres per a 
un lector local (tant com descone-
guts per al lector anglosaxó per a 
qui l’Aragó pot sonar com El Senyor 
dels Anells) o un refregit ple d’er-
rors. I, per ser sincers, de rellisca-
des i imprecisions n’hi ha, i bas-
tantes, com qualificar amb l’angli-
cisme justiciar la Justícia d’Aragó, 

ERNEST ALÓS
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Aragó vist des d’Oxford
L’historiador britànic Norman Davies explica el passat de l’antiga corona, «un imperi 
mediterrani», en el seu últim llibre sobre la història d’Europa, ‘Reinos desaparecidos’

«Els espanyols 
d’avui han perdut 
tota noció d’aquest 
passat separat 
i extraordinari»

perquè els historiadors moderns 
l’utilitzin».
 Però, al mateix temps, Davies 
s’allunya dels que, donant més 
importància a la terminologia di-
nàstica, expliquen la història de 
la corona com la d’una annexió 
dels comtats catalans pel regne 
d’Aragó. «La Casa de Berenguer, 
que era la successora de 24 com-
tes barcelonins des de principis 
del segle IX, era sense cap mena 
de dubte molt més antiga que la 
de Ramiro, i els seus dominis ter-
ritorials bastant més extensos (...) 
en poques paraules, la part catala-
na del regne era més antiga, més 
gran i més pròspera». Una cosa 
que, com a definició, en minúscu-
les, i no com a nom propi, s’ajusta 
més al terme utilitzat a Catalunya 
de confederació catalanoaragonesa.

UNA VISIÓ ALLUNYADA DE LA HISTÒRIA DE CATALANS I ARAGONESOS

 Però, al capdavall, per Davies  
«la Corona d’Aragó va constitu-
ir una comunitat política durado-
ra amb una lleialtat comuna, unes 
tradicions comunes i estrets lla-
ços econòmics. Com es classifi-
qui revesteix una importància se-
cundària». El que sí que lamenta 
l’historiador britànic és que «els 
espanyols d’avui han perdut tota 
noció del passat separat i extra-
ordinari de la Corona d’Aragó». I 
que, en tota la seva complexitat, 
no sigui una referència viva ni per 
al nacionalisme català ni per al 
«particularisme provincial arago-
nès», per als quals «els records de 
l’antiga Corona d’Aragó han estat 
compartimentats amb cura». H

la suposada catalanitat del secre-
tari de Felip II Antonio Pérez, les 
sardanes ballades al so de la corna-
musa...). Però la llunyania del pro-
fessor Davies (que confessa haver 
tingut com a principal assessor per 
a aquest capítol el mediterraneis-
ta britànic David Abulafia) li con-
fereix, almenys, una saludable in-
dependència de criteri a tenir en 
compte en el debat llançat des del 
Govern d’Aragó sobre com s’ense-
nya a les escoles catalanes la histò-
ria de l’antiga corona.
 Davies, des de fora de la melée, 
prefereix recordar que els monar-
ques que van seguir la unió dinàsti-
ca entre Peronella d’Aragó i Ramon 
Berenguer de Barcelona heretarien 
«el títol doble de rei d’Aragó i com-
te de Barcelona», allunyant-se dels 
«catalans i catalanòfils» que els ano-
menen «comtes reis» i dels «histori-
adors que senten deferència per la 
monarquia» que prefereixen deno-
minar-los reis.
 Davies té molt clar com s’hau-
ria de qualificar aquest «regne 
compost», «amb formes de govern 
avançades respecte a la seva èpo-
ca» però en què el regne d’Aragó i 
el comtat de Barcelona «van conti-
nuar sent incòmodes companys de 
llit». I no es tracta del «dubtós ne-
ologisme federació catalano-ara-
gonesa». «A partir de mitjans del 
segle XIII, la Corona aragonensis, 
la Corona d’Aragó, apareix docu-
mentada amb reiteració creixent, i 
existeixen totes les raons del món 33 Jaume I i Sant Jordi, en un retaule del museu Victoria & Albert.

             


