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Escenari|s
NURIACUADRADO

“Noesticfetperalteatre”,vadeixar
escrit.Peròel temps l’hadesmentit.
Anton Txékhov (1860-1904) va co-
mençar a escriure petits relats hu-
morístics per contribuir a l’econo-
mia familiar i costejar-seelsestudis
deMedicina.“Lamedicinaéslame-
va dona; la literatura, només la
meva amant”, va escriure aquest
metge devot i entregat sense pre-
veure que seria l’amant qui el faria
gran. El teatre va arribar després i,
encara que no sempre va tenir èxit
(la primera estrena deLa gavina, el
1896, va ser un desastre), se’l té pel
pare del teatre modern i continua
sent referent constant dels esce-
naris.
“Txékhov és més que modern.

Encara ens va per davant”, defensa

CarlosAlfaro (València, 1960), fun-
dador delMomaTeatre. I ha de sa-
ber-hoperquè enporta uns quants,
de Txékhov, a l’esquena i torna ara
al rusambL’últimacte, peçapera la
qual ha construït, juntament amb
Enric Benavente, una dramatúrgia
a partir de cartes, relats, i peces de
teatre llegades pel rus. A partir
d’aquests retalls, Alfaro ens parla
d’unvell actorperdutentreels seus
records (interpretat per Francesc
Orella,quejavacoincidirambAlfa-
ro enun altreTxékhov,L’oncleVà-
nia) que passa comptes a la seva vi-
da al costat de tres dames encarna-
des per Nina, Cristina Plazas i
BárbaraGranados.
Alfarohaprescomapuntdepar-

tida per a la seva dramatúrgia El
cant del cigne (1887), una peça de
teatred’unacteenlaqualunactorja
al final de la seva carrera fa un trist

L’últimactenoseràl’últim.Hihauna
llargallistadepropostestxekhovianes
quearribenalsescenaris ia lespantalles.
Moda?No.Txékhovésnecessitat.
El jardínde loscerezos. (TNC,del10al

21d’abril).ErnestoCaballeroadaptai
dirigeixaquestapeçadel1905queretra-
tacomlallavorsomnipotentaristocrà-
ciaperdelsseusdretsafavord’unanova
classesocialemergent.CarmenMachi
protagonitzaaquestaproducciódel
CentroDramáticoNacional.
Lagavina.Recentadaptacióalapanta-

lla,protagonitzadaperAnnetteBen-

ning,queMichaelMayerhafetdela
històriad’unaactriuveteranaquepassa
l’estiuambelseuamantalafincadelseu
germà.SidneyLumetja lavarodarel
1968ambVanessaRedgrave,James
MasoniSimoneSignoret.
Ivanov/OncleVània.ÀlexRigolava

estrenarIvanov (primaveradel2017,al
Lliure) ipocsmesosdesprésvapresen-
tarVaniaalTemporadaAltadeGirona.
“CaltenircicatriusperferunTxékhov”
vadir llavorseldirector,quevatancar
elsquatreactorsdelseuVaniaenuna
caixadefustaenlaqualnoméspodien

acompanyar-losseixantaespectadors.
Les tresgermanes.ElteatroFernán

GómezdeMadridvareestrenarl’any
passatLestreshermanas.Deconstructing
Chéjov, adaptaciódeSanchisSinisterrai
quejas’haviavista laSalaÀtriumde
Barcelonael2012.Tambéreinterpreta-
vaaquestapeçaElstresaniversaris,de
RebekkaKricheldorf,queJordiPrat i
Collvapresentarel2017alaVillarroel; i
fragmentsd’aquesta ialtrespecesdel
rusvaenllaçarCristinaCerviàperaEls
diesquevindran,queesvaveureal teatre
Akadèmiaacomençamentsdel2018.

Un autor que no cansa

Sempre
tornema
Txékhov
Eldramaturg rus ésundels autorsmés representats
fins i totmésd’un segle desprésde la sevamort.
El teatreGoyapresenta ara ‘L’últimacte’, unapeça
basada enels seus textosnoúnicament teatrals.
Què téTxékhovper ser tan recurrent?

balanç: “El públic se n’ha anat! A
aquesteshoresestàdormint inore-
corda el seu bufó!... Sí... Ningú no
emnecessita!Ningúnoemvol!”Ha
inclòs també el monòleg Sobre el
mal que fa el tabac (1886), la
comèdia en un acteL’ós (1888) iLa
institutriu, adaptació teatral que va
fer Txékhov mateix del seu conte
Poqueta cosa; a més d’alguns frag-
ments de cartes a amics, amors i
col·legues.
“El nostre viatge té dos eixos,

perquèaquellvellactorensparlade
la seva crisi respecte a la seva pro-
fessió, però també de la seva crisi
personal i amb les dones”, apunta
Alfaro.“Hemreunit textosquepar-
len del teatre, sí, però no des del
punt de vista de l’ofici sinó des del
punt de vista de l’home; parlen del
buit i de la solitud que un actor pot
sentir per molts aplaudiments i re-
coneixements que hagi rebut”, afe-
geixeldirector,quedefineixaquest
actorqueOrellainterpretacomaal-
gúque “per primera vegadapercep
demaneraclara la sevavulnerabili-
tat i això li permet obrir-se i com-
prendre:alsaltres iaellmateix”.
“Sembla que només ens hagin

quedat els grans drames txekho-
vians,peròelsseuspetits textossón
deliciosos,sónperlesd’humor,poe-
sia, tendresa... Ja s’hi veu la seva
capacitat per analitzar el compor-
tament humà”, apunta Orella. “La
deTxékhovésunamiradacarrega-
da de pietat. Observa i s’identifica
enelqueveu.Treballaapartirdeles
contradiccions de l’ésser humà,
parla de com les gestionem, de la
nostra vulnerabilitat”, afegeix Al-
faro. I ho corrobora Txékhov ma-
teixenundels textosqueenshalle-
gat: “L’artista no s’ha de convertir
en jutge dels seus personatges i del

L’escriptor rus
Anton Txékhov el
1897 a Melikhovo
ARXIU

‘Vania’, d’Àlex Rigola ARXIU

Per Carles Alfaro,
director de ‘L’últim
acte’, Txékhov “ésmés
quemodern; encara
ens va al davant”
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on neix l’humor a Txékhov, un hu
morquedefineixcom“negreipatè
tic”: “No hi ha comèdia sense dra
ma,nidramasensecomèdia.Elsgè
neres es barregen perquè és el que
passaenlacondicióhumana”,refle
xiona el director. “Txékhov no es
potferdesdeltraçgruixut,noésca
ricatura. La interpretació ha de ser
subtil, però eloqüent. Molt huma
na”. I Orella afegeix: “No importa
noméselqueesdiu,sinóelquenoes
diu. Ell introdueix per primera ve
gada en teatre les acotacions, els si

Assaig de l’obra de teatre ‘L’últim acte’
sobre textos de Txékhov, interpretada
per Francesc Orella, Nina, Cristina Plazas
i Bárbara Granados ÀLEX GARCIA

lencis... Obliga l’actor a mostrar la
personaquehihadarreredelperso
natge”.
“Tot el sentit i tot el drama de

l’home es troba al seu interior i no
en les seves manifestacions exte

“La de Txékhov és una
mirada carregada de
pietat; treballa a partir
de les contradiccions
de l’ésser humà”

riors”,vaescriureelrusiexplicaAl
faro: “El que importa no és el que
passa sinó què els passa als perso
natges per dins. La de Txékhov és
acció interior. I això als actors de la
seva època els va ser dificilíssim”.
N’hi ha prou amb recordar quin va
ser el resultat de la primera estrena
deLa gavina; encara que aquell de
sastre va quedar oblidat quan, poc
després, la va dirigir Konstantín
Stanislavski (sí, el que anys després
donariapeualMètode)alTeatrede
l’Art de Moscou. Llavors sí que va

ser un èxit per a Txékhov. I no no
més pel resultat teatral, també per
què a les files d’aquell teatre l’es
criptor rus coneixeria la que va ser
la seva dona, l’actriu Olga Knipper.
“Txékhov era un voyeur. Li encan
tava contemplar els actors entre
bambolines”, recordaAlfaro.
“Si no sabessis que Txékhov és

Txékhov, quan sents parlar d’ell a
CarlosAlfaro,podriespensarquees
refereix a un germà o a un amic”,
apuntaNina–satisfetaqueeldirec
tor hagi comptat ambella per auna
peçaon importamés laparaulaque
la música, encara que de música
tambén’hiha–abansdepujaral’es
cenari d’un dels assajos. L’escenari
estàpresiditperunpiano i ambuns
enormes miralls. I hi ressonen les
paraulesdeTxékhov:“Onhihaart i
onhihatalent,nohihanivellesa,ni
solitud,nimalalties, ifinsitotlama
teixa mort sembla una altra!”. Qui
diriaqueel rusvamorirel 1904? |

Txékhov
L’últimacte
TEATREGOYA,DEL12DEFEBRERAL24DEMARÇ

que diuen; la seva única tasca con
sisteix a ser un testimoni impar
cial”.
I és precisament, diu Alfaro, en

aquest retratar la condició humana
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