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Txékhov i un present 
que no ens agrada

S
ento una atracció especial 
pel teatre de Txékhov. El 
seu món i la seva gent em 
subjuguen de manera 

molt superior a la de molts altres 
autors. Peter Brook va escriure que 
un actor no es pot considerar actor 
fins que no ha passat pels clàssics 
grecs,  per Shakespeare  i  per 
Txékhov. Respecte a això, he com-
plert. Com a actor, a l’escenari, he 
tingut la sort de caminar per aquests 
textos diverses vegades. 
 Tirèsies, Creont, Lear, Tusen-
bach, Dorn, i algun més que ara 
oblido, m’han fet créixer com a ac-
tor i millorar com a persona. Pe-
rò amb Txékhov em passa una co-
sa estranya. Perquè havent-lo dis-
frutat en escena, el disfruto molt 
més quan sóc espectador i no actor, 
quan sóc públic a seques, un més a 
la platea del teatre. 

 Tinc ben viu el record de molts 
muntatges de les obres de Txékhov. 
Recordo el tremolor al descobrir 
una emoció ignorada fins llavors. 
O el llampegueig d’unes frases que 
m’il·luminaven tota la història. Pe-
rò, sobretot, recordo l’empatia sor-
gida amb els personatges, el con-
venciment que era jo i no ells –o jo 

amb ells, alhora– que volia anar-
se’n a Moscou, el que desitjava un 
futur millor i més just, el que troba-
va la gavina a prop del llac, o el que, 
vell i feixuc, no era capaç d’ensellar 
els cavalls per a l’últim viatge. 

Un futur incert 

Assisteixo a cada nova funció d’An-
ton Txékhov com qui va a retrobar-se 
amb els seus, amb els braços oberts i 
amb el cor disposat. I d’aquesta ma-
nera vaig viure l’altra nit la repre-
sentació de l’obra Vània. Més actual 
que mai. Amb més veritat que mai. 
El magnífic treball de la companyia 
Les Antonietes va fer que Vània, Sò-
nia, Astrov i els altres em parlessin 
avui, d’igual a igual, d’un present 
que no ens agrada i d’un futur que 
tots –ells i jo també– albirem igual 
d’incert. 
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Vaig viure amb el cor 
disposat la magnífica 
representació 
de ‘Vània’ 

 I l’altre dia vaig tornar a emocio-
nar-me amb les paraules finals que 
pronuncia el personatge de Sònia: 
«¡S’ha de viure! Nosaltres, oncle Và-
nia, seguirem vivint. Continuarem 
treballant, sense descans. Quan ens 
arribi l’hora, morirem resignats. I 
més enllà de la tomba direm que 
hem patit, que hem plorat, que la 
vida ens ha estat molt amarga. I Déu 
es compadirà de nosaltres. I llavors, 
oncle, benvolgut oncle, veurem una 
vida lluminosa. Llavors ens senti-
rem contents, mirarem les nostres 
desgràcies d’avui amb un somriu-
re emocionat i descansarem. ¡Des-
cansarem! Ho crec, oncle, ho crec 
ardentment, apassionadament. La 
nostra vida serà, per fi, tranquil·la, 
tendra, dolça com una carícia. Ho 
crec».
 I jo, amb Sònia, també ho crec. I 
segueixo. H

puntsa

‘La bella i la 
bèstia’ més 
anodina
3Christophe Gans no aporta res 
en la seva tediosa versió del conte
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A aquestes altures, ¿qui 
voldria passar tres anys de 
la seva vida refregint una 
novena versió del conte 
La bella i la bèstia, especial-

ment considerant que entre les vuit 
prèvies n’hi ha una, la de Jean Coc-
teau del 1946, que és una obra mes-
tra de la història del cine, i una al-
tra, la de Disney del 1991, que és un 
dels seus grans èxits de taquilla? En 
el cas del francès Christophe Gans 
és fàcil elaborar una teoria: des que 

fa 13 anys va dirigir l’efectiu pastitx 
fantastique El pacte dels llops (2001) no 
n’ha encertat ni una, i necessita tre-
ballar. Reformulem la pregunta, 
doncs: ¿qui voldria passar tres anys 
de la seva vida fent l’anodina i tedio-
sa pel·lícula que ahir es va presentar 
a la Berlinale?
 «El més interessant d’adaptar un 
conte popular és que permet atrau-
re al cine públics molt diferents, 
tant dones com nens com vells», va 
assegurar ahir Gans, deixant clar 
que el que el va atraure per sobre de 
tot d’aquest projecte va ser la possi-
bilitat de guanyar diners. 
 En una exhibició de coherència, 
el director francès no ha portat a ter-
me ni una reinvenció ni una descons-

trucció ni tan sols una actualització. 
La seva adaptació del relat original 
de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, 
és cert, és menys condensada, incor-
pora més personatges i revela el pas-
sat de la Bèstia, però poca cosa més 
aporta. 
 Llevat, és clar, que considerem 
aportacions el que verdaderament 
distingeix aquesta versió de la de 
Cocteau: la poesia i la transgressió 
de llavors han donat pas a un espec-
tacle visual impersonal i no particu-
larment vistós –¿de veritat aquests 
són els millors efectes especials 

que 30 milions d’euros poden com-
prar?– situat incòmodament entre 
el conte de fades, la fantasia heroica 
i el videojoc, amb el qual Gans pre-
tén explicar una història d’amor pe-
rò sense amor. Literalment, fa que 
la Bella (Léa Seydoux) odiï la Bèstia 
(Vincent Cassel) en una escena i que 
l’estimi bojament en la següent sen-
se que entre els dos estats hi hagi cap 
mena d’agent detonador, i com a re-
sultat la pel·lícula sembla suggerir 
que, essencialment, perquè un ho-
me aconsegueixi enamorar una do-
na no ha de fer res més que segres-
tar-la. En aquests moments, proba-
blement Cocteau s’està regirant a la 
seva tomba. H
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El cineasta francès 
presenta al festival 
alemany un espectacle 
impersonal i no 
especialment vistós 

33Léa Seydoux i el cineasta Christophe Gans, ahir a la Berlinale.
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ma, titulada The little house, és un 
fulletó de manual –el gènere en què 
més s’ha prodigat el cineasta japo-
nès–, ple de gelosia, de secrets i 
d’amors impossibles, que s’acon-
tenta a ajustar-se estrictament a la 
fórmula.

33El japonès Yoji Yamada és un di-
rector de 82 anys essencialment 
mediocre, però per algun motiu la 
Berlinale li té molt afecte. Gairebé 
totes les seves pel·lícules des d’El 
útimo samurai (2002) han estat pre-
sentades al festival alemany. L’últi-

Yamada se cenyeix a la fórmula del fulletó
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