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Una escena de ‘Vània’, amb la torellonenca Mireia Illamola, dreta

Les Antonietes, amb ‘Vània’, per segona vegada a Torelló

L’essència de Txèkhov 

‘Vània’, d’Anton 

Txèkhov. Cia. Les Anto-

nietes. Adaptació i 

direcció: Oriol Tarascon. 

Intèrprets: Pep Ambrós, 

Arnau Puig, Mireia Illa-

mola, Bernat Quintana i 

Annabel Castan. Teatre 

Cirvianum, Torelló. 

Divendres, 28 de novem-

bre de 2014. 

Torelló

Carme Brugarola

Aquesta és la segona posada 
en escena d’un clàssic per 
part de Les Antonietes, com-
panyia on treballa l’actriu 
torellonenca Mireia Illamola. 
Ja van triomfar en la seva 
adaptació d’Un enemic del 
poble, d’Henrik Ibsen, i ara 
triomfen en la seva adaptació 
de l’obra d’Anton Txèkhov 
L’oncle Vània. Si de l’obra 
d’Ibsen en van dir Stock-
mann, de la de Txèkhov en 
diuen Vània. Simplifiquen 
amb el nom del protagonista 
l’essència que n’extreuen del 
clàssic. 

Quan aquest divendres els 
personatges de l’obra anome-
naven la tempesta que s’acos-
tava, a fora queia la pluja de 
la llevantada. Més realista 
impossible. Era tan real la 
coincidència física climato-
lògica com la versemblança 
de les emocions, penso que 
volgudament contingudes, 
dels personatges. S’intuïen 
les pors, les desesperacions, 
les gelosies. S’ha bandejat 
l’estil més pur de Stanislavski 
i el resultat és potent. S’in-
tegren els sentiments en els 
personatges, tenint sempre 
de referència el públic, tren-
cant la quarta paret, quan cal, 
buscant l’humor i la ironia de 
l’obra. 

Han sabut apropar un 
Txèkhov amb tota la sinceri-
tat, ens han presentat un plat 
tan ben cuinat que gaudim 

de l’àpat de l’espectacle amb 
les ganes de tornar a repetir. 
L’escenari buit: un luxe, ni 
cametes, ni càmeres negres. 
Res. Les parets de la boca de 
l’escenari com a escenografia. 
Els actors a pèl: un altre luxe. 
Sols, amb la companyia del 
seu cos i de la seva paraula i 
la dels altres. Quatre cadires, 
llibres, la llum d’unes làmpa-
des, ampolles de vodka i una 
ràdio. El vestuari, del segle 
XXI. La il·luminació, volgu-

dament simple, molt acura-
da, com si no hi fos. El que 
calia per il·lustrar la Rússia 
decadent de Txèkhov amb la 
voluntat de remoure els espe-
rits dels homes per activar 
noves maneres de viure. No 
debades els personatges se’ns 
presenten a l’inici envoltats 
de plàstics, inertes. Els traiem 
la pols i ens la treuen amb 
el desig de no arrugar-nos 
davant de les inclemències, i 
no només meteorològiques.

Les ‘ocupacions 
poètiques’ al bar 
El Gravat acaben 
aquest dilluns
Vic El cicle d’ocupacions 
poètiques que ha acollit el 
bar El Gravat de Vic acaben 
aquest dilluns a les 8 del 
vespre amb la presència de 
l’escriptor Joan-Elies Adell, 
que presenta el llibre Escan-
dall (Ed. Meteora). L’autor 
estarà acompanyat de l’edi-
tora Sònia Moll. Escandall 
és un conjunt de poemes en 
prosa que fan referència a la 
pèrdua –comiat, acceptació i 
recerca–, en aquest cas de la 
mare que pateix Alzheimer. 


