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Una escena de L’oncle Vània, dirigit per 
Oskaras Korsunovas. SÍLVIA POCH / TEMPORADA ALTA

Les preocupacions 
de Txékhov, ahir 

com avui

‘L’oncle Vània’  
FESTIVAL TEMPORADA ALTA. EL CANAL. 88 D’OCTUBRE 

E
l teatre del lituà Oskaras Korsuno-
vas ha visitat el Temporada Alta 
fins a nou vegades i ha fet ben pale-
sa la seva originalitat, ja fos amb 
obres de Beckett, Gorki, Sarah Ka-

ne o Shakespeare. No podia ser, doncs, d’altra 
manera amb aquest L’oncle Vània, que ha di-
rigit amb actors i actrius catalans, que ha sigut 
rebut amb grans aplaudiments en la seva es-
trena a Salt i que es veurà al Teatre Lliure al 
novembre. “Fora el naturalisme! Visca el na-
turalisme!”, proclama Korsunovas en una ver-
sió íntegra de quasi tres hores en la qual tren-
ca la quarta paret un cop i un altre perquè els 
personatges interpel·lin directament els es-
pectadors amb les paraules de Txékhov i fins 
i tot es barregin amb el públic tot buscant unes 
gallines en una divertida i xocant escena. 

El bon doctor parla des del seu temps, pe-
rò les reflexions, les angoixes dels seus perso-
natges, ressonen completament actuals. Ens 
parlen a nosaltres. Sobretot, esclar, quan As-
trov, l’inevitable metge present a totes les se-
ves obres, s’erigeix en predecessor de Greta 
Thunberg i anuncia la futura apocalipsi climà-
tica. Es tracta d’un tema preponderant en 
aquesta proposta a través de les ininterrompu-
des projeccions de naturalesa. 

Korsunovas és respectuós amb el text i amb 
les idees, i brillantment irreverent en una posa-
da en escena gens psicologista. Marca el seu pro-
pi temps escènic introduint accions i actituds 
que il·lustren clarament els sentiments dels 
personatges. Cal esmentar la importància de la 
banda sonora, que recorre pràcticament tota la 
funció amb intervencions en directe de la gui-
tarra elèctrica d’un personatge, el terratinent 
arruïnat Teleguin, amb aires i maneres de follet 
del bosc. I el Vània de Julio Manrique? Doncs 
contundent. Amb una actitud gairebé ciclotími-
ca que passa de la depressió profunda a la còle-
ra encesa contra el seu cunyat (brillant Lluís 
Marco) i a l’arravatat enamorament d’Helena. 
Una esplèndida funció aixecada sobre el Vània 
de Manrique, l’Astrov d’Ivan Benet, la Sònia de 
Júlia Truyol i l’Helena de Raquel Ferri, però 
també els petits papers de la Marina d’Anna 
Güell o la mare de Carme Sansa.e 

Crítica

SALT

SANTI FONDEVILA

“No ens han de preocupar  
els clients sinó els ciutadans”

que sap transcendir de l’anècdota a 
la categoria, i el trobo a faltar. L’on-
cle Vània parla de la quotidianitat 
però paral·lelament planteja quin 
món deixarem, i et fa pensar quin 
sentit té la vida. A vegades la ficció 
és més bona per explicar la realitat 
que una fotografia. 

Fa anys que deia que el model del 
festival havia de canviar. En què ha 
canviat? 
El que hem fet no és espectacular, 
però ens sembla que té sentit: l’hem 
fet créixer cap a baix. A Girona i Salt 
hi ha 60 escoles i instituts, i 54 tenen 
activitats del nostre projecte A Tem-
po. No ens han de preocupar només 
els clients sinó els ciutadans. L’altra 
línia on posem esforços és en fer que 
artistes de primera línia del món tre-
ballin amb gent d’aquí, no només ex-
hibir les seves obres: a l’espectador 
d’aquí li facilita veure el teatre de fo-
ra i els artistes d’aquí es relacionen 
amb els internacionals. 

El festival fa una feina de selecció 
d’artistes per exportar, però es do-
na la paradoxa que és més expor-
table un tipus de creació avant-

guardista, que és just la que no es 
programa als nostres teatres. 
Són dos problemes. A la gent de fora 
els interessa la creació contemporà-
nia i el que és una veu pròpia. Uns 
Angélica Liddell, Roger Bernat, 
Agrupación Señor Serrano o La Ve-
ronal. El teatre de text fet a la clàssi-
ca ja se’l fan ells i amb el triple de mit-
jans. Un altre problema, per a mi es-
sencial i greu, és que la creació con-
temporània no tingui pràcticament 
circuit a Catalunya ni a Espanya. Ca-
talunya va ser una potència europea 
quan el teatre de creació avançada 
–La Fura, Els Comediants...– es ve-
ia a fora i aquí. I ara hi ha un divorci. 
En part pels ajuntaments i institu-
cions d’aquí, que a l’hora de progra-
mar teatres, probablement per raons 
econòmiques, han tirat massa de fer 
el que es ven fàcilment sense portar 
el públic a coses més excitants. Si la 
conselleria de Cultura arriba al 2% 
del pressupost, serà molt important, 
però ho serà més veure amb què se’ls 
gastaran. Una part important ha 
d’anar destinada a fer entrar les arts 
al món de l’ensenyament, i una altra, 
a ajudar a fer que es vegi la creació 
contemporània.e

ARTS ESCÈNIQUES

El Temporada Alta reuneix al car-
tell del trentè aniversari més de 
cent espectacles: noms internacio-
nals de primer ordre, una aposta per 
la producció local i una tria de cre-
adors per exportar. El festival, diri-
git per Salvador Sunyer, arrenca 
aquest cap de setmana creuant els 
dits perquè es permeti ampliar 
l’aforament al 100% divendres, per 
incrementar taquilla i, sobretot, per 
retallar les cues virtuals que hi ha a 
la web en més de 25 espectacles. 

Cada any passa el mateix. Amb 
tants problemes d’ocupació, per 
què no fan més funcions? 
Al Temporada Alta les taquilles co-
breixen de mitjana el 23% del que 
costa una obra. Si ho omplim tot i 
cobrim això, hi ha dues opcions: o 
encarir els preus o fer només teatre 
barat. I nosaltres no podem apujar 
els preus. Dels espectacles nacio-
nals en podem fer més funcions, i 
n’hem afegit 25. Però dels interna-
cionals no, perquè ja tenim el ca-
lendari i el pressupost tancat quan 
comença el festival. 

¿Com creu que la pandèmia haurà 
afectat el teatre? 
La gent de l’ofici ho ha patit molt, i 
el més greu és que molta haurà que-
dat fora del circuit i alguns no hi 
tornaran, sobretot la classe mitja-
na i la gent que comença. Com a co-
sa bona, crec que ens haurà ajudat a 
aturar-nos i pensar, treure rutines 
i canviar algunes coses. 

¿Farà que els creadors busquin un 
teatre més útil? 
La utilitat del teatre i de qualsevol 
art no és canviar el món. En té mol-
tes, per a cadascú diferents. Crec 
que haurem de deixar de pensar en 
el públic i pensar més en el ciutadà, 
almenys allà on hi hagi diners pú-
blics. Però crec que no està bé fer el 
que vol l’espectador o el ciutadà. Si 
poses a l’escenari el que la gent vol 
i vol sentir, que és el que ja coneix, 
treus del teatre un element essenci-
al, que és el de fer-nos progressar i 
donar-nos mirades diferents. Si no, 
no evolucionaríem, no haurien exis-
tit el Modernisme ni el cubisme ni 
cap dels corrents artístics.  

Ara el teatre beu molt de l’actuali-
tat, temes com la manipulació de 
masses o el gènere. 
És veritat que hi ha uns temes molt 
tractats. Shakespeare també parla-
va de l’època i de qui pagava. I 
Txékhov parlava de la seva societat. 
Però el teatre més interessant és el 

BARCELONA

LAURA SERRA

MARTÍ E. BERENGUER / TEMPORADA ALTA

Salvador Sunyer
DIRECTOR DEL FESTIVAL TEMPORADA ALTA
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