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L’espectacle
respecta

l’essencial
de l’obra

de Txèkhov

L’hort en
noves mans

l 15 de setembre de 1903
Anton Pàvlovitx Txèkhov,
en una carta enviada des de
Ialta a l’actriu moscovita

Maria Lílina, li deia de la seva últi-
ma obra teatral: “El que m’ha sortit
no és pas un drama, sinó una co-
mèdia, i a estones fins i tot una far-
sa”. Tot seguit li suggeriria el ma-
teix a Stanislavski, que l’havia d’es-
trenar al Teatre d’Art de Moscou;
no obstant, el director va entossu-
dir-se a representar L’hort dels ci-
rerers en clau tràgica i va deixar
Txèkhov profundament decebut.
Què passarà si rellegim l’obra, per
retrobar-nos amb una família
d’aristòcrates arruïnats que estan
a punt de perdre la seva casa, el seu
hort i tot el passat que hi ha al dar-
rere? És probable que ens agafi
molta tristesa i el propòsit de l’au-
tor ens sembli sorprenent. Però si
veiem la versió que en fa Julio Man-
rique, juntament amb l’equip tèc-
nic i catorze actors de primera fila,
comprovarem que aquesta lectura
és perfectament vàlida.

Des del començament fins al fi-
nal de l’espectacle, els actors fan

E
pallassades, bromegen, riuen i pro-
voquen el riure del públic, tot això
d’una manera espontània i natural.
Alguns fan la impressió d’estar to-
talment identificats amb el seu pa-
per, fins i tot en aquells moments
que només es mouen silenciosa-
ment per l’escenari, com ara Xa-
vier Ricart (Iasha); d’altres aconse-
gueixen que un personatge apa-
rentment irrellevant tingui una vi-
talitat inesperada, com Norbert
Ibero, que fa de Simeonov-Pischik.
La institutriu Charlotta Ivànovna
(Sandra Monclús) parla amb un ac-
cent alemany grotesc i revela un
fons d’adolescent entremaliada.
Però aquesta comicitat no ho és
tot. Els actors, els diàlegs, l’esceno-

grafia i la música creen un ambient
en què l’alegria i la nostàlgia, la bo-
geria i la reflexió són inseparables.
Txèkhov, que temia que els mem-
bres de la companyia de Stanislavs-
ki, representant L’Hort, es poses-
sin massa seriosos i es convertissin
tots en uns ploramiques, estaria
content en veure que aquí els ac-
tors no ho semblen, però, d’una
manera subtilment insinuada, la
processó va per dintre. Com diu
l’ajudant de direcció Raimon Mo-
lins, aquest espectacle té un punt
clarament fellinià: en efecte, es fa
molt visible sobretot en el tercer
acte, quan allò que en el text origi-
nal era un ball a casa dels protago-
nistes es transforma en una festa
de disfresses. L’eufòria general,
que posseeix els protagonistes com
una mena de malaltia, arriba al seu
punt àlgid durant la festa. Fins i tot
Firs, el criat vell i malalt (Enric Ser-
ra), hi apareix amb unes plomes de
color rosa al cap, i la combinació
graciosa d’aquesta extravagància
amb la seva cara trista i resignada
podria ser una metàfora de tota
l’obra. 

Novel·la Jordi Capdevila

Els temps convulsos
inc una mena de debilitat per
la narrativa de Roser Cami-
nals. Potser és per la seva

trajectòria: catalana de soca-rel, viu
des del 1981 als Estats Units, país al
qual adora i critica amb el mateix
fervor, com queda ben clar amb el
seu assaig La seducció americana.
Va escriure i publicar el 1995 Un se-
gle de prodigis, primera d’una trilogia
en què va escanejar la seva Barcelo-
na natal des del Modernisme fins
ara. La novel·la la va escriure i publi-
car primer en anglès i després la va
traduir al català. Ara, la seva produc-
ció literària ja és originàriament en
llengua catalana.

A Cinc-cents bars i una llibreria,
Roser Caminals s’endinsa en el món
de l’educació sentimental dels joves

T en una Espanya amb dos pols ben
diferenciats: la Barcelona de la seva
adolescència, protagonitzada per
una estudiant universitària amb ga-
nes de conèixer món, i una família
d’una ciutat mitjana de Castella de la
mateixa època, que viu immersa en-
tre les arrels d’uns valors ancestrals
i l’onada de novetats globals que ar-
riba d’arreu amb la universalització
de la música moderna, la ràdio i la
televisió.

El títol ja retrata la forma de ser
dels habitants de la ciutat imaginària
de la Meseta castellana, Lítica, on
transcorre la major part de l’acció,
amb dos germans protagonistes de
la novel·la. L’altra protagonista és
l’estudiant de periodisme, de Barce-
lona, de classe acomodada, que es

fa íntima amiga dels dos germans.
Dos mons que avancen en el temps i
coincideixen periòdicament i que
van entrant en un contacte cada ve-
gada més íntim, malgrat els espais
oposats de la seva atmosfera vital.
Dos mons que són narrats des de la
distància, el primer, i en primera
persona, el segon.

Aquest vaivé geogràfic i el canvi
d’estil narratiu permeten fer avan-
çar unes històries entrecreuades
que van guanyant en intensitat a
mesura que avança la novel·la, amb
personatges nous, especialment fa-
miliars i amics dels protagonistes,
que van teixint diferents històries
que permeten entendre millor el
desenllaç. Els canvis profunds de
l’època queden sintetitzats en un

gran mural literari en què la trans-
formació global de l’escenari queda
minimitzada per l’evolució interna
dels personatges. No cal dir que un
dels dos espais geogràfics, el caste-
llà, permet als protagonistes ado-
lescents la recerca de més mons
nous, alguns desconeguts, d’altres
d’inaccessibles i també de prohi-
bits. Establir el fil difícil en què es
gronxen uns i altres permet a l’auto-
ra bastir un fresc literari en què
amors i desamors, les passions, el
sexe, la vida i la mort poden formar
part a la vegada del ritual ancestral
d’un poble mesetario com també de
la realitat quotidiana d’una burgesia
tradicional catalana.

Filòloga de professió, Roser Ca-
minals ha brodat amb precisió un
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Tot i que aquesta posada en es-
cena divergeix del text de Txèkhov
en molts detalls, el respecta en allò
essencial. Malgrat l’atmosfera efer-
vescent i el to despreocupat de les
converses, es manté la sensació
que al voltant de cada personatge
hi ha un buit que no s’acaba d’om-
plir mai. Parlen apassionadament
entre ells, lluiten per entendre’s,
tenen por de la soledat, i tanmateix
cada vegada estan més sols. Cada
cop que es repeteix l’amenaça de la
pèrdua de l’hort, pronunciada pel
comerciant Lopàkhin (David Sel-
vas), i cada cop que Ranièvskaia
(Montse Guallar), Gaev (Ferran
Rañé), Trofímov (Oriol Vila) i d’al-
tres fan veure que no se n’adonen o
que no se’n preocupen, es confirma
la sensació que tots ells estan per
sobre de la realitat, o que la realitat
no pot fer res contra el núvol de
somnis i records en el qual viuen
permanentment. S’ha dit moltes
vegades que el teatre de Txèkhov és
el teatre dels estats anímics; en
aquest espectacle un element clau
que contribueix a intensificar-los
és la música. Ben triada i ben diver-
sa, des de les cançons de la cantau-
tora russa Elena Frolova fins a Leo-
nard Cohen i una versió exòtica del
Padam-padam d’Edith Piaf, la mú-
sica diu allò que només s’intueix en
els diàlegs. I curiosament, encara
que això és una comèdia, i a esto-
nes una farsa, la música que sona a
L’hort dels cirerers de Julio Manri-
que és dramàtica i trista. ❋

Montse Guallar
i Ferran Rañé
en una escena
de ‘L’hort dels
cirerers’ que
es representa
al Romea DAVID

RUANO
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llenguatge escaient amb l’època i
amb la història que narra. Per fer-lo
més real, els personatges de la Me-
seta s’expressen en castellà en els
diàlegs, un idioma, igual que l’an-
glès, que hi domina àmpliament, ja
que és lectora d’espanyol en una
universitat americana. Potser la se-
va erudició els ha fet expressar en
un llenguatge excessivament culte,
encara que hi destaca la riquesa
musical de la Castella profunda.

De la novel·la també destaca la
profusió descriptiva dels ambients,
l’amplitud de detalls amb què retra-
ta els personatges i un canvi de rit-
me narratiu frenètic, potser exage-
rat i tot, que en alguns moments
pot arribar a fer perdre el fil de la
història. ❋

Roser Caminals explora l’educació
sentimental dels joves de
Barcelona i d’una ciutat castellana
ROBERT RAMOS

l transvasament de nous noms literaris –Gene-
ració del 10– que s’incorporen a la narrativa per
a infants i joves i que procedeix d’àmbits com

ara la comunicació audiovisual i els guions és cada ve-
gada feliçment més habitual. Aquest és el cas de la
debutant en aquest àmbit, Amèlia Mora (Barcelona,
1980), coguionista amb Albert Val de la futura pel·lícu-
la Floquet de Neu. El goril·la blanc, encarregada per Fil-
max, dirigida per Andrés G. Schaer (El ratoncito Pé-
rez) i interpretada per Elsa Pataky i Pere Ponce, entre
d’altres. El film, en 3D (amb 6’7 milions de pressu-
post) i ara ja en fase de postproducció, ha anat retar-
dant la seva estrena fins a l’estiu del 2011, si no hi ha
res de nou, l’any que també preveu convertir-se en
una sèrie de Televisió de Catalunya.

La seva coguionista, Amèlia Mora, doncs, que tam-
bé ha publicat un altre relat per a infants (El castell ne-
gre del senyor Bogrós, Editorial Cadí, 2009), és l’auto-
ra de la novel·la I la Rapun-
zel es va tallar la cabellera
(Edebé, 2010), que man-
lleva personatges de ficció
dels contes populars i els
capgira al seu gust amb
una certa trapelleria pel
que fa a com la Rapunzel
obté la llibertat, prescin-
dint de l’espera pacient i
tradicional difosa pels ger-
mans Grimm i l’aparició
del príncep que la salva de
la fetillera que la té empre-
sonada.

Per la trama circulen la
Caputxeta, la Ventafocs, la
Blancaneu i altres perso-
natges del gremi, a més
del mite de la poma veri-
nosa o escanyadissa del
conte de la madrastra i els
set nans. Però la intenció
de l’autora és dotar d’ini-
ciativa i de voluntat pròpia
la protagonista de la transgressió del conte, convertint
la Rapunzel en una noia alliberada, independent, sen-
se pardalets al cap –malgrat que en el relat sigui una
família d’ocells la que li acaba donant l’últim cop de
mà–, lluny de pensar que el príncep blau existeix, però
sense descartar que, si mai se li presenta al davant,
amb cabellera llarga o sense cabellera, s’ho pugui re-
pensar, és clar. De més incrèdules i convençudes dels
seus principis hi han caigut.

La publicació de butxaca –en col·lecció per a lec-
tors primerencs– inclou una sèrie de suggeridores il-
lustracions en color de Sara Ruano, valenciana esta-
blerta a Edimburg, autora també de les làmines d’El
gran llibre de les princeses (Parramon, 2009), un àl-
bum recent que va mostrar la línia de la dibuixant, en-
tre clàssica i contemporània, com també es va reflec-
tir en altres treballs com ara Un petó de mandarina
(Barcanova, 2006).

Són les làmines que acompanyen aquesta renova-
da i desgrimmada Rapunzel d’Amèlia Mora les que
fan del llibre una petita peça que la vista agraeix i que
compensa que la lectura de la novel·la delati que és
una de les primeres obres de l’autora del text, enlluer-
nada encara pel miratge dels contes populars, un
punt de partida, sí, però un punt també per trobar una
veu i uns personatges propis sense haver de recórrer
als que ja vénen avalats de lluny per la seva longevitat
literària. ❋
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