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Una imatge de la representació de ‘Les tres germanes’ que es va fer al TNC

C E N T E N A R I D E L A M O R T D E L D R A M A T U R G I N A R R A D O R R U S

Txékhov, rialler i melangiós
X È N I A D Y A K O N O V A

F
a uns mesos es va ce-
lebrar el centenari de
la mort d’Anton Pàv-
lovitx Txékhov (1860 -
1904), un dels autors

russos més destacats i cone-
guts universalment, l’obra del
qual va revolucionar el gènere
del relat i del drama. A l’Euro-
pa occidental han tingut una
gran difusió les seves obres te-
atrals, com ara L’oncle Vània
–que es va representar l’any
passat al Teatre Nacional de
Catalunya–, Les tres germanes
–que s’hi representava fa
poc–, L’hort dels cirerers i La ga-
vina, mentre que els seus con-
tes, altament valorats a Rússia,
han atret l’atenció de menys
lectors europeus, així com la
figura de l’escriptor mateix i la
seva biografia insòlita.

Txékhov va néixer l’any
1860 a Taganrog, una petita
ciutat al sud de Rússia, pro-
vinciana i sòrdida, l’ambient
de la qual distava molt de ser
l’adequat per al desenvolupa-
ment i la formació d’un intel-
lectual. Tenia quatre germans i
una germana, i els seus pares
no tenien prou mitjans per
proporcionar el benestar a tota
la família. El pare era un co-
merciant pobre, i el seu caràc-
ter inflexible i autoritari, amb
l’agreujant del fanatisme reli-
giós, així com la disciplina ex-
tremadament severa que s’im-
posava a l’institut en què el fu-
tur escriptor cursava estudis de
batxillerat, va fer que Txékhov
no conservés bons records de la
infantesa. “El despotisme i les
mentides –recordava en una
carta– van desfigurar la nostra
infantesa fins al punt que em
repugna i m’esborrona pen-
sar-hi [...]. De petit vaig ser trac-
tat amb tan poca benvolença
que aquesta qualitat em sembla
una cosa extraordinària. M’a-
gradaria ser bondadós amb la
gent, però no sé com”.

OBEDIENT I RESPONSABLE
De tots els germans, Txékhov
era el més obedient i el més
responsable i, cada matí, men-
tre els altres dormien després
d’una nit de gresca, Anton tre-
ballava a la botiga del pare.
Tanmateix, a pesar de tots els
esforços, el negoci familiar va
anar a parar a la ruïna, i l’any
1876, per escapar-se dels cre-
ditors, tota la família de Txék-
hov va fugir a Moscou. Anton
es va quedar a Taganrog per
acabar els estudis secundaris,
vivint a casa d’un amic de la
família al fill de la qual feia
classes. Es guanyava la vida
ensenyant llengua i literatura
a alumnes privats i enviava
una gran part del sou als seus
pares, que vivien en la misèria.
Als 17 anys va patir una ma-
laltia greu, cosa que va des-
pertar el seu interès per la
medicina i el va impulsar a es-
collir la carrera de metge.
L’any 1879 va obtenir una beca
i va poder ingressar a l’Escola

Superior de Medicina de Mos-
cou, ciutat on es va reunir amb
la família, sense deixar de do-
nar suport material i moral als
pares i als germans. En aquella
època va començar a escriure
sàtires, obres lleugeres i sobre-
tot contes humorístics que
publicava en revistes i diaris
còmics de poca volada, bàsica-
ment per aconseguir un so-
bresou. A aquelles primeres
experiències literàries no els
donava importància, i fins i tot
no les signava amb el seu nom,
sinó amb un pseudònim mo-
feta: Antoixa Txekhonté.

Però a mesura que Anton
Pàvlovitx madurava, els contes
que escrivia deixaven de ser un
mer passatemps o un simple
guanyapà, i alhora es feien

més seriosos i substancials.
Txékhov compaginava els es-
tudis de medicina amb la feina
de contista, dedicant-se amb el
mateix entusiasme a les dues
vocacions. “La medicina és la
meva esposa legítima i la lite-
ratura és la meva amant”, es-
crivia Txékhov quan tenia 24
anys. “Quan em canso d’una
d’elles, passo la nit amb l’altra.
Sé que potser no és respecta-
ble, però això em salva del tedi
i, a més, cap de les dues no
perd res amb les meves infide-
litats alternades”. L’any 1886,
quan Txékhov ja portava dos
anys fent de metge particular,
va aparèixer el seu primer re-
cull de relats, que de seguida
atreure l’atenció del públic i
dels crítics. En aquella època va

conèixer A. Suvorin, el seu fi-
del editor, amic i mentor, el
qual el va animar a seguir pu-
blicant i el va ajudar a donar-se
a conèixer.

EL SEU PRIMER DRAMA
Als 29 anys, després d’un in-
tent fracassat de fer una no-
vel·la, Txékhov va escriure el
seu primer drama, Ivanov, amb
el qual va obtenir el premi
Puixkin –el premi literari més
prestigiós de l’època, que fins
aleshores mai no havia estat
guanyat per un autor tan jo-
ve– i va tenir un èxit poc ha-
bitual. Però Txékhov, humil i
tímid per naturalesa, seguia
considerant-se un aficionat a la
literatura, i sobretot no volia
que ningú recordés les seves

primeres obres còmiques, que
li semblaven d’una frivolitat
imperdonable. “Txekhonté
–deia– ha fet coses que Txé-
khov no pot acceptar”.

L’inici de la fama literària de
Txékhov va coincidir amb l’ini-
ci de la seva malaltia. Va con-
treure la tuberculosi abans
dels trenta anys, però no va
voler que la seva família se
n’assabentés i es preocupés.
Ocultant als parents i als amics
un malestar que es feia cada
vegada més greu, Txékhov se-
guia treballant intensament,
tant en el camp del conte com
en el del teatre. Els seus contes,
que guanyaven reconeixement
a una velocitat vertiginosa, es
publicaven a Oskolki, Zapiski
sovremennikov, Moskva i Artist
–les revistes més prestigioses i
més llegides per l’elit intel·lec-
tual moscovita–. Els seus dra-
mes –sobretot La gavina i Les
tres germanes– van tenir un èxit
rotund entre el públic i els
crítics del país, i van ser repre-
sentats per la millor compa-
nyia teatral del moment, diri-

gida per Stanislavski. L’obra de
Txékhov era aclamada tant
pels literats més exigents i so-
fisticats de l’època com pels
lectors més senzills.

A banda d’una feina literària
constant, Txékhov no deixava
de dedicar-se a la medicina, a
més de portar a terme també
un gran nombre d’accions so-
cials amb objectius humanita-
ris. Administrava amb els seus
mitjans diverses escoles primà-
ries rurals, participava en cam-
panyes de lluita contra el còle-
ra, aconseguia beques per als
joves literats, ajudava a trobar
feina als professors de secun-
dària que, després d’una severa
reforma educativa, s’havien
quedat a l’atur i, finalment, es
va convertir en el curador de
l’Escola Superior del seu poble
natal. L’any 1890 va participar
en una expedició a Sakhalin, on
es va comunicar amb els exili-
ats i els presos, els va prestar
serveis mèdics i suport moral.
L’any següent es va publicar
L’illa de Sakhalin, la crònica del
viatge de Txékhov i la descrip-
ció crua de la vida quotidiana
dels condemnats.

CASAMENT I MALALTIA
L’any 1901 es va casar amb Olga
Knipper, actriu de la compa-
nyia del Teatre d’Art de Mos-
cou, després d’haver-hi man-
tingut una llarga correspon-
dència, la qual constitueix un
document rellevant per conèi-
xer tant la manera de pensar de
Txékhov com els costums de
l’època. La malaltia de Txékhov
anava empitjorant, cosa que en
els últims anys de vida el va
induir a evitar la societat i co-
municar-se només amb els
amics més íntims. “Faria nosa si
em morís entre estranys”, solia
dir a la seva esposa amb una
ganyota de dolor. Als 39 anys va
ser elegit membre de la insti-
tució més important de Rússia,
l’Acadèmia Russa, i al cap de
dos anys va aconseguir que el
seu amic Màxim Gorki també
obtingués el mateix càrrec. Al
cap de poc temps les autoritats
van censurar les opinions polí-
tiques de Gorki i l’Acadèmia va
anul·lar la seva elecció. A tall de
protesta contra el règim auto-
cràtic que regnava al país,
Txékhov va renunciar a ser
membre de l’Acadèmia. Aques-
ta decepció va contribuir a aca-
bar de fer malbé la seva salut.

A pesar de tot, continuava
escrivint: l’èxit de les seves
obres de teatre –L’oncle Vània i
L’hort dels cirerers van ser aplau-
dits amb deliri– el convertia en
un dels autors més admirats
pels contemporanis, però
Txékhov, per una modèstia in-
nata, semblava no fer-ne gaire
cas. S’adonava que li quedaven
pocs mesos de vida i, segons
recorda Olga Knipper, va adop-
tar una actitud humil, discreta
i resignada. Esperant que un
bon tractament encara pogués

Anècdotes curioses
➤ Les anècdotes més curioses de la vida de Txèkhov estan re-
copilades a l’assaig que li dedica Màxim Gorki en els seus Retrats
literaris. Segons Gorki, Txèkhov no volia parlar de política ni de
l’educació amb les persones que no estiguessin realment preo-
cupades per aquests temes. Una vegada el van visitar dues da-
mes elegants de l’alta societat, que volien complaure l’escriptor
reconegut amb una conversa intel·lectual i no feien més que
atabalar-lo amb preguntes que en realitat no els importaven:
“Qui guanyarà la guerra, Anton Pàvlovitx?”. Txèkhov, mirant-les
entre divertit i irritat, va contestar: “Suposo que els més forts”.
“I qui són més forts, els grecs o els turcs?”, insistien les dames.
“Suposo que els que mengen millor”. “Però a vostè, qui li agrada
més?”. Txèkhov, veient que a les seves visites, tant els grecs com
els turcs els eren indiferents, va dir: “El que m’agrada molt més
que tots ells és la confitura”. “A nosaltres també!”, van exclamar
les dames, contentes de descobrir en Txèkhov un interlocutor
tan comprensiu. A partir d’aquell moment, la conversa va girar
al voltant d’aquest menjar. Les dames se’n van anar eufòriques,
donant-li les gràcies a Txèkhov per una entrevista d’allò més
interessant i prometent-li que la propera vegada li portarien un
pot de la millor confitura. Txèkhov va dir a Gorki, que presen-
ciava l’escena: “Ja ho veus, amb les persones, cal parlar-hi només
de les coses que els agraden de debò i amb el llenguatge que els
és propi”. Gorki també cita una altra sentència de Txèkhov, jo-
cosa i il·lustrativa del seu tarannà: “Hi ha només dos gèneres
literaris que no he conreat mai: els versos i les denúncies”.


