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Un Txékhov proper 
al Temporada Alta

mís de l’artista amb la societat i el fa 
girar al voltant del drama dels refugi-
ats, de manera que a l’inici de l’espec-
tacle introdueix un relat que no té res 
a veure amb l’obra. No obstant això, 
reconec que està ben jugat.  

La mirada d’Ostermeier sobre La 
gavina conserva els patrons del seu 
teatre, però va més lluny perquè 
adoba l’original amb comentaris 
dels intèrprets i amb anacronismes 
referencials, i fins i tot s’autoparo-
dia en un divertit monòleg sobre el 
teatre contemporani i les seves ei-
nes de representació que connecta 
perfectament amb la confrontació 
entre un teatre d’abans i un de mo-
dern que planteja Txékhov.  

No és l’única virtut d’un especta-
cle captivador que aconsegueix que 
la quotidianitat d’uns personatges 
de fa 100 anys se’ns reveli estranya-
ment propera, com si es tractés 
d’uns veïns de casa, tant pel model 
interpretatiu com per les frases mu-
sicals (Bowie, The Doors, Velvet Un-
derground) i per l’ambientació del 
fred i buit espai en què –un altre en-
cert– una pintora dibuixa màgica-

ment el paisatge de somni on 
transcorre l’acció, que a la fi des-
apareixerà com el protagonista. 

La funció camina des de la 
contemporaneïtat escènica fins a 
una escena final instal·lada en 
una desesperança molt txekhovi-
ana, remarcada per la fredor 
d’uns personatges que assumei-
xen el fracàs irreversible des de la 
més absoluta passivitat emocio-
nal. En el trajecte, Ostermeier 
sembla que obviï la tendresa que 
Txékhov mostra cap als desgraci-
ats protagonistes, sobretot el vell 
Sorin i l’amargada Maixa.e

Una escena del muntatge de La gavina que ha fet 
Thomas Ostermeier. TEMPORADA ALTA

‘La mouette (La gavina)’ 
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La gavina és el primer text 
de Txékhov que dirigeix 
l’alemany Thomas Oster-
meier, un creador preocu-
pat per lligar els especta-

cles amb el context sociopolític de la 
nostra societat i, sobretot, amb l’his-
tòric del seu país. És un compromís 
que era difícil de traslladar a l’obra de 
Txékhov, que parla sobretot de l’art 
i, també, esclar, del fracàs de l’amor. 
Ostermeier defensa la qüestionable 
vocació d’activista humanitari del 
dramaturg rus, i per fer bona la tro-
balla obre l’espectacle amb una pro-
jecció del camp de concentració de 
l’illa de Sakhalin, que Txékhov va vi-
sitar com a metge, on superposa una 
sentència contundent. Ostermeier 
encara fa un pas més en el compro-
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El turment d’una addicta a la guerra

vides molt intenses”, diu l’actriu. 
Per comprendre què mou aquestes 
vides al límit va ser clau l’assessora-
ment del fotògraf Plàcid Garcia-Pla-
nas. “La Sarah necessita creure que 
el que fa és necessari –assenyala 
Manrique–. Però es pregunta si no 
serà un frau en realitat, si en realitat 
fa el que fa per ella mateixa i no pels 
altres. I el Plàcid ens va donar la 
clau: és tot plegat. Res no és pur en 
l’ofici. I crec que La treva fa emergir 
aquesta paradoxa”. 

El títol, una petita traïció 
Segura està acompanyada en esce-
na per David Selvas, que interpre-
ta el James; Ramon Madaula, l’amic 
editor, i Mima Riera, que fa el paper 
de la Mandy, la seva nòvia. Entre 
tots donen vida a una obra que, se-

gons Manrique, “recull els dub-
tes i les contradiccions d’una 
època en què no és clar fins a quin 
punt ha d’arribar el compromís”. 
Respectuós amb el text de Mar-
gulies, Manrique només s’ha per-
mès una petita traïció en el títol, 
que en l’original era Time stands 
still. “No té una traducció fàcil 
–diu–. Ell es refereix al moment 
justament abans de disparar la 
foto, quan el temps s’atura. Però 
després de discutir-ho hem optat 
per La treva, que ens semblava 
que explicava millor l’obra”.  

La representació es comple-
mentarà amb l’exposició fotogrà-
fica Bye-Bye Kabul de Guillermo 
Cervera i un col·loqui postfunció 
el 9 de novembre amb correspon-
sals de guerra.e

Clara Segura i Ramon Madaula a La treva. GUILLERMO A. CHAIA / FOCUS

Clara Segura és una fotògrafa ferida a ‘La treva’, que dirigeix Julio Marique
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Brooklyn, 2009. Un matrimoni 
s’intenta recuperar de les seves res-
pectives ferides: la Sarah, una pres-
tigiosa fotògrafa de guerra, de l’es-
clat d’una bomba a l’Iraq; el James, 
reporter de guerra, d’una crisi ner-
viosa. El seu apartament és l’esce-
nari d’un equilibri silenciós de vo-
luntats fracturades que es fa mi-
ques arran de la visita d’un amic 
editor i la seva nòvia, que amb la se-
va inconsciència i frivolitat des-
munta els principis que fonamen-
ten la vida del matrimoni. “És una 
història sobre gent que ha de pren-
dre decisions”, reflexiona Julio 
Manrique, responsable de l’adapta-
ció a escena de La treva, que es re-
presenta fins al 15 de gener a La Vi-
llaroel. “Quan estudies la figura 
dels reporters i fotògrafs de guerra 
sempre et sorgeix la mateixa pre-
gunta: ¿què els fa jugar-se la vida 
una vegada i una altra després d’ha-
ver perdut amics, de ser ferits o se-
grestats? ¿Són ionquis del perill? 
¿Els avorreix la vida normal que te-
nim els altres?”, diu Manrique.  

Aquestes preguntes i d’altres es 
plantegen a La treva, que, en la se-
va versió original, va escriure el 
nord-americà Donald Margulies, 
inspirant-se en la guanyadora del 
Pulitzer Lynsey Addario per al per-
sonatge de la Sarah, que ara inter-
preta Clara Segura. “En els periodis-
tes de guerra es donen certes con-
ductes addictives relacionades amb 
l’adrenalina que genera l’ofici, són 
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Contradicció 
«’La treva’  
fa emergir  
les paradoxes 
del fotògraf 
de guerra»,  
diu Manrique

La presidenta de Cedro, 
l’escriptora Carme Riera. ACN

Autors i traductors 
reclamen cobrar 
més pel préstec  

a les biblioteques  

LLIBRES

Ser escriptor no és una feina gaire 
ben pagada. Durant l’última fira del 
llibre de Frankfurt es va fer públic 
un estudi de la Comissió Europea 
que donava xifres reveladores: el 
sou mitjà d’un autor ronda els 
17.500 euros anuals, i només la mei-
tat d’ells poden viure exclusivament 
de l’escriptura. Una de les fonts d’in-
gressos són els drets derivats de la 
venda i el préstec dels seus llibres. El 
govern espanyol va aprovar el juliol 
del 2014 un reial decret sobre el dret 
de remuneració dels autors pels 
préstecs de les seves obres a les bibli-
oteques públiques. Després de nom-
brosos problemes jurídics i tècnics 
per gestionar les liquidacions –s’ha 
de fer a través dels ajuntaments de 
més de 5.000 habitants–, la conse-
lleria de Cultura de la Generalitat va 
tirar pel dret i va subscriure un acord 
pioner i únic a l’Estat. En el balanç 
presentat ahir, es detalla que Cata-
lunya aportarà 346.846 euros en 
concepte de drets d’autor. La xifra 
inclou els pagaments pendents en-
tre el 2010 i el 2015.  

El conseller de Cultura, Santi Vi-
la, i Carme Riera, presidenta de Ce-
dro, l’entitat que gestiona els drets 
d’autor a Espanya, van reclamar 
ahir “la reforma urgent de la llei de 
propietat intel·lectual, perquè es-
criptors i traductors rebin una retri-
bució justa pels préstecs dels seus 
llibres en biblioteques”. Paral·lela-
ment, sis associacions d’escriptors i 
traductors de l’Estat reclamaven 
que els seus membres “porten qua-
si 25 anys sense una normativa jus-
ta, equilibrada i eficient en la matè-
ria”. Recorden que la remuneració 
que proposa el reial decret està 
“més de cent vegades per sota de la 
de països com Itàlia i Polònia, i més 
de mil respecte les de França o Ale-
manya”. Els autors haurien de rebre 
0,004 euros per cada préstec i 0,05 
euros per usuari.e
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