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L’autor Anton Pàvlovitx Txékhov (1860 - 1904)
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salvar-lo, la seva esposa el va
convèncer de passar una tem-
porada al sanatori per a tuber-
culosos de la ciutat alemanya
de Badenweiler, on va morir
l’any 1904.

Txékhov era partidari de la
política d’esquerres, i es decla-
rava agnòstic. “Entre «Déu
existeix» i «Déu no existeix» hi
ha un llarg camí que l’home ha
de recórrer tot sol”, deia en una
carta privada. Tots els contem-
poranis de Txékhov que el van
conèixer coincidien a afirmar
que era un home summament
cordial, sincer, honest i senzill,
que semblava no prendre’s se-
riosament el seu talent i la seva
intel·ligència excepcional. Te-
nia una relació amistosa amb
tots els escriptors de l’època, i
mai no negava ajuda i protec-
ció als innombrables autors jo-
ves que se li adreçaven. No
acostumava a malparlar de
ningú, sabia escoltar i es mos-
trava afable i tolerant amb totes
les persones que tractava. Fins i
tot dels crítics que en deien
penjaments, no en parlava amb
hostilitat sinó amb un riure
despreocupat i indulgent.

LA NARRATIVA DE TXÈKHOV
L’obra de Txékhov, com ja hem
dit, ocupa dos gèneres: la nar-
rativa i el teatre. Els seus relats
més famosos –La dama del gosset,
El duel, La coqueta, La casa del so-
tabanc, Ionytx, L’estepa, La meva
vida i El pavelló núm. 6, entre
d’altres– tenen com a perso-
natges els intel·lectuals russos
de finals del segle XIX, avorrits

per la mediocritat de l’ambient
o fatigats per la inutilitat de la
vida. Intenten trobar-hi un sen-
tit, lluiten per obtenir un im-
puls vital, però sempre fracas-
sen o se senten irritats i dece-
buts de si mateixos i de la gent
que els envolta. Reflexionen i
conversen infinitament sobre
les anomenades qüestions eter-
nes, així com de les que fan re-
ferència a l’actualitat històrica i
social del país, malden per re-
soldre els problemes d’una so-
cietat hipòcrita i corrupta, però
les seves divagacions mai no
porten enlloc. Txékhov els des-
criu amb tendresa i ironia al-
hora, mostrant-se al mateix
temps compassiu i crític.
Adoptant un to aparentment
neutre i un estil sobri i trans-
parent, Txékhov, en els seus
relats, alterna l’humor i la me-
langia, la rialla i la desespera-
ció. Mostra la condició lamen-
table de l’aristòcrata rus enca-
llat en la misèria espiritual amb
una vivesa dramàtica que mai
no cau en el patetisme; al ma-
teix temps, observa els perso-
natges amb un somriure, sense
ser sarcàstic o irrespectuós. Les
descripcions de Txékhov abun-
den en detalls quotidians, sub-
tilment remarcats, i en obser-
vacions agudes i encertades.
Entre les traduccions catalanes
dels relats txekhovians desta-
quen: L’estepa i altres narracions
(Edicions 62, 1982), en versió
d’Andreu Nin, Maria Antònia
Oliver i Ricard Sanvicente, Con-
tes (Diari de Barcelona, 1990),
traduïts per Josep Maria Güell i
Victòria Izquierdo, i Contes

(Quaderns Crema, 1995) en tra-
ducció d’Anna Estopà. Les ver-
sions castellanes més remarca-
bles són Cuentos imprescindibles
(Lumen, 2001), a càrrec de Ri-
card Sanvicente, La dama del
perrito y otros relatos (Círculo de
Lectores, 2000), del mateix tra-
ductor, i Cuentos (Alba, 2004), en
versió de Víctor Gallego Ba-

llestero. Però encara falta per
traduir tota una sèrie de relats
tardans, en els quals no queda
ni rastre de l’optimisme i
l’humor típics de l’autor, sinó
que el to és greu i els temes
són tètrics.

Pel que fa al teatre de Txé-
khov, és tan conegut i tan so-
vint representat arreu del món

que gairebé no cal fer-ne co-
mentaris. La crítica russa actual
considera els drames txekhovi-
ans, en la mateixa mesura que
els de Maeterlink, com a pre-
cursors del teatre de l’absurd:
tots els personatges del drama
de Txékhov, com per exemple
L’hort dels cirerers, tenen la ma-
teixa importància, i cadascun
parla d’allò que l’afecta, d’una
manera distreta i obsessiva al-
hora, sense escoltar els altres.
Això fa que cadascun dels per-
sonatges visqui en un món
propi i independent. El que els
uneix a tots és el mateix que
turmenta els personatges dels
contes: la recerca del sentit
d’una existència absurda i la
consciència pessimista del fra-
càs inevitable. De les obres tea-
trals de Txékhov, les traducci-
ons al català més reeixides són
Les tres germanes (Pòrtic, 1990) i
L’hort dels cirerers (Fundació del
Teatre Lliure, 2000), en versió
de Joan Oliver, i Teatre complet
(Institut del Teatre, 1998-99),
traduït per Nina Avrova, Joan
Casas i Feliu Formosa. En cas-
tellà el més notable és Teatro
completo y relatos (Planeta, 1963),
en traducció d’August Vidal.

Anton Pàvlovitx Txékhov,
un dels contistes i dramaturgs
més grans de la literatura
universal, mostra en les seves
obres la condició humana
amb una subtilesa i una pro-
funditat que pocs autors han
pogut assolir. Per tant, els seus
contes, així com els drames,
són dignes d’atenció i d’admi-
ració per part d’un nombre
il·limitat de lectors.

Clàssics d’ara
T E A T R E

P A U D I T O T U B A U

Anton P. Txékhov, Les tres germanes.
Pròleg de Diana González.

Traducció de Narcís Comadira.
Proa. Barcelona, 2004.

E
n la detallada manera de mi-
rar de Txékhov no només hi
ha una conquesta de la im-
parcialitat a través de l’obser-
vació sense partit pres, sinó

una aposta d’arriscada igualació de les
coses i de respecte absolut a la llibertat
interpretativa del lector i de l’espectador
que gairebé no té precedents en la his-
tòria de la literatura moderna. No és es-
trany que un vuitcentista moralitzant
com era Tolstoi el considerés un im-
pressionista: de Víctor Hugo a Sarama-
go, diversos novel·listes han preferit
promoure les seves opinions sobre el
món abans que encarar les dificultats de
fer-lo emergir tal com és.

D’aquesta aparent absència d’ideolo-
gia, que no és altra cosa que el testimoni
filantròpic d’algú que no tracta d’evitar
ni d’abaratir la fragilitat, l’estranyesa i la
incomprensió del que és real, sinó que fa
aflorar tant la llum com la tristesa in-
herent a les coses, prové bona part de la
capacitat de Txékhov per ser un dels
clàssics que més i millor reflecteixen el
que ens és contemporani, un miraculós
mirall multiforme en què encabeix tots
els girs anodins de la petita i estreta vida
ordinària: l’angoixa que contenen les
esperes massa denses o massa esparses,
el buit que sobrevé als desigs llargament
perseguits quan esdevenen satisfets, els
interrogants sense resposta, les il·lusions
il·lusòries, els autoenganys, les malen-

conies i les marrades, res no escapa a la
mirada del metge que vivia la medicina
com si fos la seva senyora i la literatura
com si en fos l’amant.

En el retrat de les vacil·lacions i les
inconsistències dels seus personatges
Txékhov és d’una sinceritat tan impla-
cable com insubstituïble. El resultat és
demolidor: intentem conèixer, i fracas-
sem; coincidim a voler transcendir els
fets, les idees, els conceptes, i no anem
mai més enllà de l’experiència; tractem
d’imposar un ordre a les coses o d’esco-
llir un rumb que n’acomodi les tempta-
tives, i la realitat s’imposa sempre, amb
el seu desordre, a tot intent de respon-
dre amb sensatesa a la insignificança.
Aquest soroll sord que palpita com a
rerefons de les seves obres dramàtiques
no correspon a cap concepció de la vida
mes enllà de la vida mateixa, no conté
cap visió decadent o desesperada de les
coses ni cap utopia més o menys conce-
buda i perseguida, per bé que la mirada
és d’una pietat extrema i omnipresent.

En aquesta representació de la realitat
no hi ha justos ni justiciers perquè una
ullada honesta a la banalitat dels anhels
quotidians permet observar que, més
enllà de les diferències d’educació, de
caràcter i de costums, la vida tendeix a
no tenir ideologia ni a instaurar una
trama moral estable, potser perquè allò
que predomina en nosaltres és la dol-
guda inconstància dels estats d’ànim i la

variabilitat de les circumstàncies, les in-
suficiències i les mancances.

Empès per la difícil inclusió en l’obra
de l’element coral, Txékhov va confessar
a Màxim Gorki que la redacció de Les tres
germanes li havia provocat bastants mal-
decaps. “Heu de saber que hi ha tres
heroïnes i cadascuna té una línia pròpia
a la qual ha de romandre fidel. L’acció es
desenvolupa en una ciutat de província
i l’ambient és militar”. Un dels grans
encerts de l’obra és que arrenca amb
l’evocació del passat familiar a Moscou,
feliç i florent, abans que morissin uns
pares, absències presents de la peça que
atorguen complexitat als protagonistes i
carreguen d’ambigüitat cada personatge
que hi tenia alguna relació.

És perquè no podem deixar de ser
memòria que l’evolució de les emocions
i els pensaments d’Olga, Irina i Maixa
està estretament vinculada amb els re-
cords dels predecessors que conserven o
convoquen. Maixa està casada amb un
mestre d’escola al qual idolatrava quan
era jove i a qui ja fa temps que ha deixat
d’estimar. Passada la joventut, es bres-
sola amb la malenconia i s’enamora
d’un militar passavolant que l’arrossega
cap a una infància vinculada a l’amor
pel pare, que l’ajuda a recobrar la il·lusió
enmig del dol per la decadència provin-
ciana de la família i l’aparta de la rutina
i la insatisfacció. L’amant, Verxinin, és
militar com el pare, l’estament que ella

més respecta. De la mare, en canvi, ar-
riba a dir-ne que gairebé n’ha oblidat la
cara, i el vell metge de caserna Ivan Ro-
mànovitx, que l’havia estimada tota la
vida –les possibilitats d’adulteri són
impossibles de comprovar, les el·lipsis i
els silencis són en Txékhov magistrals–
no és el personatge a qui més aprecia...

Les pensades de Verxinin –en l’in-
confusible català dolç de Comadira, que
ha comptat per al rus amb una especia-
lista de molt prestigi com és Selma An-
cira– són perfectament aplicables a la
humilitat amb què Txékhov avaluava les
ambicions humanes, de la mateixa ma-
nera que li podrien ser atribuïdes l’e-
xaltació progressista del treball, la sen-
sació que tot és caduc i enganyós com
un miratge i la projecció de la felicitat
cap a un futur llunyà que justifiqui els
treballs del present, però són els perso-
natges els que les encarnen com a ele-
ments definitoris de si mateixos.

La posada en escena de l’obra que ha
fet el Teatre Nacional de Catalunya, de la
mà de Jean-Pierre Vergier i sota la di-
recció d’Ariel Garcia Valdés, recull d’al-
guna manera fidel la tirada gairebé afo-
rística de l’incomparable Txékhov. Jus-
tament a l’última escena, en què apa-
reixen juntes les tres germanes, cadas-
cuna fa un comentari sobre la vida i la
vida que l’espera. La jugada trenca a tot
risc i en favor de les opinions normatives
les unitats d’espai i de temps, en relació
amb l’espectador, sense que el fil n’acabi
ressentit. Observar còmicament i sentir
tristament era la màxima amb què
Txékhov encarava els drames i comèdies
sobre la intranscendència de la subjec-
tivitat, mentre feia la foto fixa dels rus-
sos del seu temps, sense preveure que
aconseguiria que ens hi emmiralléssim
més d’un un segle després.


