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La Sònia i l’Andrei són 
personatges més o menys 
secundaris d’Anton Txékhov. 
Ella és neboda de l’oncle Vània. 
Ell, el quart germà de Les tres 
germanes. I un dia, el dramaturg 
irlandès Brian Friel es va 
preguntar què havia estat d’ells, 
anys després que el gran 
dramaturg rus els abandonés. 
Gran coneixedor de l’obra de 
Txékhov, Friel va construir un 
spin-off parcial  de les dues peces 
i els va col·locar en un cafè de 
l’idealitzat Moscou, al 1920, 
quan Txékhov havia mort i 
Rússia començava una nova era. 
El resultat és Afterplay, que ara 
ens arriba a la Sala Atrium amb 
Fina Rius en el paper de Sònia i 
Pep Ferrer, en el d’Andrei. I la 
direcció d’Imma Colomer.

Tots dos es troben en la 
cinquantena i no són dos 
guanyadors, espècie humana 
que no sovinteja gaire el teatre 
txekhovià. Són “dues soledats”, 

segons Colomer. O, millor dit, 
són dos personatges “molt 
humans”, que ens demostren que 
per sobreviure, ens hem de 
construir una ficció. I és que tant 
l’un com l’altre són dos 
mentiders. Miren d’agradar 

l’altre, perquè volen ser escoltats. 
I saben que si expliquen la 
veritat, ningú no s’hi interessarà.  

Colomer assegura que tant 
Sònia com Andrei construeixen 
davant de l’espectdor –i del seu 
interlocutor– una imatge ideal, 
però ens avisa que no ens els 
creguem del tot. Faran servir 

eines de seducció. Explicaran la 
seva vida i tot el que ha passat 
des que Txékhov els va deixar:  
que Maixa –la mitjana de les 
germanes–  ha mort o que  
Helena –la dona desitjada per 
l’oncle Vània– va marxar amb el 
doctor Mikhail. I també coses 
seves del present més immediat 
que no tindran res a veure amb la 
realitat. “Són dues persones de 
més de 50 anys que han vist que 
els seus desitjos no es podran fer 
realitat”, remarca la directora. 
També hauran comprovat, 
afegeix Colomer, com de difícil és 
treure’s de sobre el passat.  

Imma Colomer, com la majoria 
dels actors, estima Txékhov. I a 
partir d’ara, després d’Afterplay, 
estimaran Friel. El dramaturg 
irlandès ha escrit una obra que 
manté l’esperit del dramaturg 
rus i el projecta cap endavant. 
Colomer feia anys que volia fer-
la i, amb Fina Rius, amb qui va 
treballaral TNC  a Una vella, 
coneguda olor, de Benet i Jornet,  
va conxorxar-se per tirar-la 
endavant. L’han aixecada amb el 
que tenen: un parell de taules, 
quatre o cinc cadires, i el talent 
d’uns actors veterans que 
voldrien viure a Moscou. 

AFTERPLAY
Sala Atrium  
Fins al 28 d’abril

 Fa uns anys, quan lligàvem 
els gossos amb botifarres, 

fèiem obres amb dotze actors i 
escenografies d’òpera, es va 
desplegar un ambiciós projecte 
que, tot imitant França, buscava 
obrir centres de producció fora 
de Barcelona, amb el suport de 
la Generalitat i l’ajuntament que 
tocava. Espais professionals, 
amb cara i ulls.

 Així van néixer i/o 
desenvolupar-se tres 

places fortes: Girona, Reus i 
Terrassa. Girona era la més 
consolidada i potser l’espurna 
del projecte gràcies a l’expansió 
del millor festival de teatre de 
l’estat, Temporada Alta, i un dels 
deu millors d’Europa. Sens 
dubte. Reus, al seu torn, és una 
ciutat amb una important 
tradició teatral i, amb el Trapezi 
allà establert, era lògic que 
comptés. I Terrassa era l’opció 
lògica del Vallès. 

 Aquests centres de 
producció van començar a 

treballar de valent, a coproduir 
amb diferents espais 
barcelonins i, en certa manera, a  
estirar d’una part del carro. Fins i 
tot exportaven espectacles més 
enllà del territori i era normal, per 
exemple, veure els muntatges 
de Reus a València, on el TNC no 
hi ha posat mai un peu. A més, 
Girona, Reus i Terrassa van 
acordar coproduir un espectacle 
a l’any amb el Principal de 
Palma... 

 Avui, aquests centres 
encara existeixen i 

resisteixen, però ja no poden fer 
el que feien. Amb prou feines 
poden programar als seus 
teatres i mantenir l’activitat, i ja 
no en parlem de posar diners en 
algun projecte ambiciós que 
impliqui estrena a casa seva i 
una mica de repercussió 
mediàtica. I saben per què? 
Perquè la Generalitat els ha 
tallat les ales i, sobretot, perquè 
els ajuntaments respectius no 
s’ho han acabat de creure. A 
França, són els ajuntaments els 
que posen més diners –parlem 
de milions d’euros– en les seves 
Scènes Nationales. Aquí posen 
entrebancs. –Andreu Gomila
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Pep Ferrer i Fina Rius es troben en un cafè de Moscou, 1920.

La Sònia i 
l’Andrei veuran 
com de difícil és 
treure’s de sobre 
el passat

Dos personatges de Txékhov surten de l’obra. 
Andreu Gomila els espia fent ‘Afterplay’

Andrei i Sònia  
diuen mentides


