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El teatre Akadàmia estrena 'La Gavina', amb
direcció de B. Rotenstein

Título: Europa Espanya Català
Autor: Teresa Bruna Teatralnet

El teatre Akadèmia ens ha sorprès una vegada més amb el seu optimisme, bon rotllo i ganes de
mantenir la seva línia, al preu que sigui. Aquest matí han presentat La Gavina, una superproducció
d'alta volada per a una sala amb una capacitat variable, que en el millor dels casos no supera els
130 espectadors: "El teatre m'ho ha facilitat tot i jo m'he comportat com si estigués a la Sala Gran
del TNC. Tinc 11 intèrprets a escena i estan entre els millors del país!", assegura Boris Rotenstein,
director d'aquesta obra cabdal de Txèkhov. Els protagonistes, Enka Alonso, Núria Casas, Sergi
Mateu, Mercè Managuerra, Josep Minguell, Marta Olivella, Sergi Pons, Pol Queralt, Mingo Ràfols,
Jordi Robles, Albert Triola i Neus Umbert, ens han rebut tots guapíssims, vestits de blanc. Ens han
fet un tast de l'espectacle i n'hem parlat una estona. Els podrem veure del 7 al 31 de maig.

La Gavina és una de les obres més representades i versionades de Txèkhov. Només citant les
més recents, hem vist versions al Temporada Alta de David Selvas, de l'hongarès Árpad Schilling,
del rus Oskaras Korunovas, al Lliure la va portar Daniel Veronese, anys enrere la va fer Flotats...
Un gran currículum per l'espectacle, ja que tots són grans.

L'obra es va estrenar l'any 1896 al Teatre Aleksandrinski de Sant Petersburg i va ser un rotund
fracàs. Diuen que Vera Komissargevskaia, que interpretava el paper de Nina, es va sentir tan
intimidada per l'hostilitat de l'audiència que va perdre la veu i que el propi Txékhov, per evitar el
públic, va passar els dos darrers actes de amagat darrere l'escenari. "Però dos anys més tard,
Konstantín Stanislavski la va dirigir al Teatre de l'Art de Moscou i allà va ser tot un èxit", ha dit
Rotenstein. L'obra, que parla bàsicament de dos temes universals com són l'amor i l'art, sedueix
perquè és plena de sentiments com ara la insatisfacció, l'amor no correspost, la solitud, el temor a
la vellesa... sentiments que formen part de la vida i, per tant, d'una perenne actualitat. Requereix
sempre molts personatges perquè és difícil que es puguin doblar. Cada un és un món i són
incapaços de comunicar-se entre ells. Tampoc senten cap necessitat de canviar una societat
errònia ni el fracàs espiritual en el qual viuen.

CONVERTIR-SE EN PERSONATGES

Rotenstein, rus com ell, és considerat un dels especialistes de Txèkhov més fidel i primmirat.
Coneix tots els secrets i sorpreses amagades de Txèkhov, tot i que, curiosament és el primer cop
que dirigeix La Gavina. Amb tot, assegura que la missió de l'espectacle és que el públic capti les
diverses capes de subtext que posseeix: "Potser heu sentit que Txèkhov és avorrit. Però va
revolucionar la dramatúrgia mundial i això vol dir alguna cosa. Cal saber llegir el que hi ha al
darrere, però això només és possible si els actors són capaços de treballar fins trobar realment els
personatges. Aquests ho ha fet i tots junts, han parlat, han treballat... Ens hem estat nou mesos
creant! I és que no podia ser amb menys: què passa quan una criatura neix abans? Doncs és com
una criatura!"

Aquest cop, doncs, quan diem protagonitzada ho fem de debò: "Hi ha actors que tenen més text
que d'altres, però com a personatges, tots som protagonistes. Mentre uns parlen, els altres no
deixen de ser-hi, tots som importants", ha dit Sergi Mateu, que també ha confessat que: "Jo,
normalment, quan acabo els assaigs, sempre pregunto a algú de confiança com em veu, com
estic... Aquest cop, m'és igual. No en tinc necessitat perquè ja no sóc el Sergi a escena, sóc en



Dorn i ell es comporta així." Mingo Ràfols ho confirma: "Normalment l'actor va a buscar el
personatge en un procés que dura unes 6 setmanes. Per bé que ho facis, l'actor sempre es veu. Si
volem que els actors es converteixin en els personatges, amb dos mesos no és possible!"

Una altra característica de la direcció de Rotenstein és que els prohibeix memoritzar el text. Fan
un important treball de improvisació a l'inici que els ajuda a entrar als personatges. Després
llegeixen i, segons el director: "El text flueix sol, només són possibles les paraules que ja tenen al
cervell", assegura. També explica que el procés de creació ha tingut dues etapes. "A la primera,
tots reien, eren feliços, anaven fent... Després vaig fer un canvi i van arribar a plorar. De l'amor van
passar a les llàgrimes. Fins fa 3 dies que em van fer plorar a mi, i això no és fàcil. Ara esta
magnífics!"

A tot això cal afegir que l'obra "és plena de sorpreses, misteris de grans dimensions i humor"
segons Mecè Managuerra, directora de la sala i una de les protagonistes: "Fa molt de temps que
ens coneixem i collaborem amb en Boris, ens coneixem bé. Jo estic molt feliç perquè tant ell com
l'espectacle estan en la línia en la qual el Teatre Akadèmia vol ser reconegut." Aquest és el segon
muntatge de gran format de la temporada, l'altre va ser Com vulgueu (Al vostre gust), un
Shakespeare dirigit pel també especialista en l'autor anglès Dugald Bruce-Lockhart, de la
companyia Propeller. La Gavina és, això si, l'última creació pròpia de la sala, "ja que la propera la
fem en coproducció amb el Grec," anuncia Managuerra.


