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Txékhov, un més entre nosaltres

natges –el més important en el món
de l’autor rus–, però la manera d’ex-
plicar-la resulta fresca, innovadora,
contemporània, propera, tot i que es
conservin els noms russos dels per-
sonatges –extrem que es podria can-
viar perfectament, perquè el drama
podria haver passat a l’Alt Urgell o la
Conca de Barberà fa uns quants anys
i perquè, dins de l’amargor que des-
til·len tots ells, hi ha la suficient vida
perquè segueixin existint sempre i,
com diu la Sònia al final, treballant.

La proposta de direcció és to-
talment despullada però conser-
va l’aire naturalista de les obres
de Txékhov pel que fa a la inter-
pretació, sense necessitat d’un
espai ni d’uns estris realistes si-
nó tot el contrari. A més, trenca
la quarta paret perquè els intèr-
prets s’adrecin directament al
públic i bromegin sobre la fun-
ció. La contraposició funciona i
el ritme de les accions dóna ame-
nitat a les desil·lusions de tots
plegats.

És un treball actoral de con-
junt notable, del qual val la pena
destacar Arnau Puig, que inter-
preta el professor Serebriakov i
dobla paper amb l’ingenu Tale-
gui. Si a la Sònia d’Annabel Cas-
tan li manca expressar un pèl
més de ràbia, al metge Astrov de
Bernat Quintana li sobren tocs de
jove simpàtic. Petits detalls que
no afecten, però, una funció in-
tel·ligent que clava les paraules i
reflexions de Txékhov en la nos-
tra ment sense contemplacions i
amb eficàcia. Bravo!e

Les Antonietes al Lliure. D. TARRASÓN
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La Catalunya imperial d’Hèctor Bofill

L’escriptor Hèctor Bofill fa histò-
ria-ficció a Germans del sud. A la
novel·la, la Catalunya del segle XXI
és un gran imperi. I el que es vol in-
dependitzar és un petit poble del
centre de la Península.

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. L’escriptor, professor
de dret constitucional i un dels fun-
dadors de Solidaritat Catalana,
Hèctor Bofill, capgira la història a
Germans del sud (Edicions 62). A la
novel·la, guanyadora de l’últim pre-
mi Joanot Martorell, Catalunya és
un dels grans imperis de l’Europa
Occidental. I si té tant poder és per-
què Bofill fa que els catalans gua-
nyin la Batalla de Muret (1213). En
el món recreat per l’autor, Espanya
ni tan sols existeix i el que es vol in-
dependitzar de Catalunya és un pe-
tit poble del centre de la Península:
Mossaràbia. Els que dominen el
món, a part dels catalans, són els
mongols i els asteques.

Uns catalans poc dialogants
En aquest món fantàstic, l’actitud
dels catalans no difereix gaire de la
dels espanyols del món real del se-
gle XXI: “Són força intolerants, com
tots els pobles que han tingut poder
en la història. No volen ni sentir a
parlar de la independència de Mos-
saràbia. Creuen que, si perden
aquest petit poble, ho poden perdre
tot”, argumenta Bofill. L’escriptor
assegura que va començar a escriu-
re el llibre molt abans que es co-
mencés a parlar del referèndum per
la independència: “Vaig escriure’n

les primeres pàgines el 2007, du-
rant el procés estatutari”.

L’autor de Germans del sud con-
fessa que la novel·la conté una fau-
la moral: “S’ha de relativitzar el pes
de la història. No hem d’estar tan
condicionats pel passat. Ens el po-
dem inventar. Tot és molt relatiu.
Imaginem que d’aquí uns segles
desapareixen tots els documents de
la humanitat i només queda la meva
novel·la; els estudiosos pensarien
que el 2013 Catalunya era com jo la
descric”. Bofill aconsella confiar
més en la poesia que en la història:
“La història és el que va passar, la
poesia és el que hauria d’haver pas-
sat”, afirma.

L’escriptor, que va iniciar la se-
va carrera literària com a poeta, es
permet una altra llicència: Catalu-

nya té com a cap de govern una
dona, la Dolça. El lector, però, po-
drà trobar alguns paral·lelismes
amb la realitat. “El personatge
més dolent del llibre està inspirat
en un polític català, d’esquerres,
real”, revela l’autor. Els lectors de
Tirant lo Blanc també podran ob-
servar-hi moltes referències i
analogies amb la novel·la de Jo-
anot Martorell. “Hi ha molts ele-
ments fantàstics i molt d’hu-
mor”, detalla Bofill. I una gran
dosi d’erotisme: “Les relacions
eròtiques acaben decidint el
comportament polític”.

Bofill confessa que té mig per-
filada una trilogia. L’escriptor va
obtenir, amb la seva primera no-
vel·la, L’últim Evangeli, el Josep
Pla de narrativa.e

Hèctor López Bofill (que perd el primer cognom en la seva faceta
literària) ha presentat el llibre aquesta setmana a Barcelona. C. ATSET

L’escriptor capgira la història nacional a ‘Germans del sud’
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La companyia Les Anto-
nietes sap el que vol fer. I
l’encerta. Després del no-
table Stockmann, basat en
L’enemic del poble d’Ib-

sen, proposen una lectura vivace, di-
recta i sense referents temporals de
L’oncle Vània, de Txékhov, dins del
cicle Aixopluc del Teatre Lliure. Els
amants de Txékhov, del teatre i els
que arrufen el nas quan pensen en
un autor del segle passat haurien de
passar per l’Espai Lliure, perquè els
espera una bona vetllada.

La versió que ha fet i dirigit Ori-
ol Tarrasón té la virtut de conservar
totes les escenes i tot el text necessa-
ri per a la comprensió tant de la his-
tòria com dels rerefons dels perso-

Crítica

■ ‘La gran duquessa de Gerolstein’
d’Offenbach fa la guerra al TGB

El Teatre Gaudí de Barcelona estrena la primera
adaptació al català de l’òpera bufa del compositor
alemany Jacques Offenbach La gran duquessa de
Gerolstein, dirigida per Víctor Álvaro i amb
arranjaments de Ferran Martínez. Els intèrprets són
una companyia de nova creació sorgida de l’Institut
del Teatre als quals el TGB ofereix un trampolí.
L’espectacle és una crítica satírica al militarisme
irreflexiu i a la parafernàlia militar a través d’una
dèspota duquessa que declara guerres per hobby.

■ ‘La rosa tatuada’ del Teatre Nacional
exhaureix entrades

Dirigida per Carlota Subirós i protagonitzada per
Clara Segura, La rosa tatuada de Tennessee Williams
ha exhaurit totes les entrades de la Sala Gran fins al 2
de febrer, quan acaba les funcions. 24.000 persones
hauran vist l’espectacle. El Teatre Nacional convida
els espectadors a assistir a les sessions escolars de
tarda com a última opció.
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