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ESPECTACLES

«El del Teatre del Sol és un ‘Oncle Vània’ 
magnífic, exemplar», diu Feliu Formosa
L’escriptor sabadellenc el va traduir i estrenar al 1979, al Centre Dramàtic del Vallès
Poeta, assagista i 
traductor, guardonat 
amb el Premi d'Honor 
de les Lletres 
Catalanes i la Medalla 
de Sabadell entre 
d ’altres distincions, 
Feliu Formosa 
(Sabadell, 1934) 
admira Txèkhov. A ell 
es deu, precisament, 
la traducció de L'oncle 
Vània, de Txekhov que 
ara té en cartell el 
Teatre del Sol.

JOSEP ACHE

El va traduir i va actuar en 
el repartiment de l'estrena, el 
1979  amb l’enyorada compan
yia El Globus del Centre Dra
màtic del Vallès, a Terrassa. Hi 
va fer el paper del Dr. Astrov, 
que ara al Teatre del Sol inter
preta Joan Baptista Torrella. 
Anton Txèkhov va ser metge 
de professió. Hi hauria motius 
per suposar que aquest perso
natge ve a ser una projecció 
autocrítica del propi autor.

Però Feliu Formosa no es 
para aquí. De Txèkhov en gene
ral. i de L'Oncle Vània m olt en 
particular, el té  «entre els més 
grans en la història del teatre, 
entre Shakespeare i Ibsen. pot 
ser». N’admira «la gran pene
tració en e ls personatges, una 
gran profunditat humana, com 
tracta situacions i sensacions 
molt íntimes...» Basti recordar 
que la va estrenar el llegendari 
Stanislavski, en el paper de 
Vània.

«Un gran repartiment»
Ara, L'oncle Vània també és al 
carte ll del Teatre Lliure. Abans, 
però. Feliu Formosa ha vingut 
a veure el del Teatre del Sol i 
n ’ha quedat absolutam ent ad
mirat. «És del m illor que he vist 
mai. Hi ha un respecte abso
lut pel text i uns personatges 
molt ben estructurats. Costa 
molt fer un Oncle Vània amb 
un repartiment tan ben enso
pegat com aquest del Teatre 
del Sol».

Dels actors en destaca, evi
dentment, Josep Carpena en el 
paper de Vània, Jèssica Martín 
en el de Sònia i Josep Maria 
Roviralta en el del Dr. Sere-
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Feliu Formosa amb Tactor Pep Carpena (que fa el paper de Vània) al vestíbul del Teatre del Sol

briakov. «Ho fan m olt i molt bé, 
amb deta lls que no hauria ima
ginat», diu. Amb Joan Baptista 
Torrella li ve el punt solidari 
d ’haver representat el mateix 
personatge. I Sònia Lòpez. 
«que és molt guapa», observa, 
«fa m olt pel seu paper».

I, per precisa en to ts sen
tits , la versió del Teatre del 
Sol també fa particularment 
evidents aspectes molt subtils 
de l ’obra, que Feliu Formosa

aprecia i insisteix a destacar. 
•Li dóna força el caràcter dels 
personatges. No hi ha un con
flicte  dramàtic. Té un caire 
impressionista molt agut i 
original, d ins del realisme de 
l ’època», aprecia.

Els tem es venen a ser 
polièdrics. Hi ha el de la dregra- 
dació de la vida de les perso
nes, però també una crítica a 
una certa burgesia liberal, amb 
punts academitzants, incapaç

d ’haver fe t la revolució que 
li tocava contra l ’absolutista 
zarista. En fer-li notar, Feliu 
Formosa recorda que *L’Oncle 
Vània es va escriure en vigílies 
de la primera Revolució Russa, 
la del 1905.

Fites històriques
A Terrassa, l’estrena de la ver
sió de Feliu Formosa per part 
de la companyia El Globus, 
de l’enyorat Centre Dramàtic

Un èxit de 
públic creixent 
i sorprenent
La taquilla no era pas el 
principal objectiu del Sol 
amb aquest Oncle Vània. 
Prima l’amblció artística. 
«Fa 25  anys, no teniem 
un repartiment com el 
que ara ens permet fer 
aquesta obra», en diu 
Ramon Ribalta, director 
del muntatge. Però des 
de l’estrena al novembre, 
el públic va en augment. 
La qualitat va atraient 
espectadors.

del Vallès, ha quedat com una 
mena de fita històrica. Va do
nar categoria a la companyia 
van fer desenes de represen
tacions arreu de Catalunya, 
en plena coincidència amb 
l’adveniment dels Ajuntaments 
democràtics. En la cultura, va 
ser exponent del canvi polític. 
Ara, a Sabadell, el mateix títol 
celebra la maduresa del Teatre 
del Sol, que acaba de fer 25 
anys ■
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