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L’home d’aire
U

n dia minuts
abans de de-
clinar. Una
habitació bui-
da, immersa

en un llarg abandó. La
imatge del temps detingut.
Una presència inesperada
mou l’aire. Les partícules
inertes es fan visibles, sus-
peses en el no-res, tretes de
la seva quietud per una res-
piració aliena. Un moment
i un espai es transformen
en una sensació. Com
l’obra de Txékhov, un mes-
tre a l’hora de construir
universos amb l’invisible,
l’insignificant. L’especta-
dor l’acompanya en la seva
tasca de remoure amb un
lleu gest l’aire carregat de
pols i contemplar com per
una fracció de temps nei-
xen personatges i històries.
Vides aposentades per la
gravetat de la seva abúlia,
sols animades per una
ratxa de ficció.

Reproduir aquesta at-
mosfera en escena no és
tasca gens fàcil. Molts han
fracassat en l’intent, fins i
tot tenint molt present la
fragilitat de la substància
dramàtica de Txékhov.
Només alguns –com Dani-
el Veronese— han tocat la
medul·la de l’autor rus vio-
lentant la seva particular
cadència dramàtica. Pep
Tosar ha preferit mantenir-
se en les files de l’ortodòxia
en la seva adaptació d’Iva-
nov. Amb el títol de Molts
records per a Ivanov,
Tosar, en col·laboració amb
Albert Tola, recupera el
personatge per convocar
un dilema entre el món real
i l’abstracte.

Un nou personatge
Tosar –en qualitat de coau-
tor, director i actor— no es
limita a transportar l’aban-
donament vital del prota-
gonista al present. La re-
lectura és més que un sim-
ple salt temporal o
l’actualització de la malal-
tia (el càncer substitueix la
tuberculosi) perquè el pú-
blic comprengui la magni-
tud de la paràlisi emocio-
nal que domina el perso-
natge. Aquí, en la tensa
proximitat del saló del Cír-
col Maldà, es representa la
tragèdia d’un nou perso-
natge, com si Tosar hagués
partit del material genètic
dels éssers txekhovians
per crear de la mateixa
vinya una nova criatura.

Xavi Frau i Laura Aubert interpreten els dos protagonistes de l’obra quan eren joves ■ MARTA PÉREZ

Quadern de Teatre.Pep Tosar refà l’‘Ivanov’ de Txékhov al Círcol Maldà per
convertir-lo en un espectacle estrany, desconcertant, hipnòtic, amb la
intimitat oberta en canal Juan Carlos Olivares

■Anton P. Txékhov va mantenir
fins al final una relació conflicti-

va amb Ivanov, un text pensat per
mostrar-se finalment al món com un
autor madur. Obra escrita en només
deu dies, durant anys es va dedicar a
reescriure-la, a reforçar-ne el prota-
gonista perquè estigués a l’altura de
la resta de les seves criatures dramà-
tiques. Sempre va considerar l’estre-
na a Moscou un absolut fracàs mal-
grat la càlida acollida que va tenir de
part del públic. Els actors li van sem-
blar pèssims i les paraules –les seves
paraules–, insubstancials. Un regust
de decepció que mai no el va aban-
donar.

Tot i que l’obra no compti amb la
popularitat d’altres títols, el seu pro-
tagonista, Nikolai Ivanov, ja guarda
alguns dels principals trets de l’ésser
txekhovià, principalment aquesta pa-
radoxal convivència psicològica entre
una dolorosa lucidesa i una no menys
punyent apatia vital. Un personatge
ja més depurat que el nihilista Pla-
tónov. Una suma que molts han aca-
bat per identificar com a pròpia de
l’ànima eslava. Txèkhov –metge de
professió– va crear un arxiu dramàtic
de casos patològics relacionats amb
aquesta “disfunció” russa.

Ivanov, un terratinent arruïnat, al-

coholitzat, casat amb una jueva greu-
ment malalta de tuberculosi –el ma-
teix mal que va matar Anton
Txèkhov–, només troba en el suïcidi
l’única sortida a una existència mar-
cada per la desídia, l’escepticisme, la
covardia emocional i la inacció. Un
apartar-se de la vida d’un egoisme

extrem i alhora d’una consciència
terrible, amb la culpa sempre pre-
sent. No serà l’últim personatge de
l’autor de La gavina o Tres germanes
que tria el suïcidi per expiar la vida,
però Ivanov és el primer, i el més ra-
dical, en aquesta estranya mancança
d’impuls vital.

El primer entre tots

Lina Lambert i Pep Tosar, protagonistes de ‘Molts records per a Ivanov’ ■ M. PÉREZ

La mutació és impor-
tant. El protagonista és
despullat de la seva condi-
ció de propietari per con-
vertir-se en un pensador,
en un home de lletres. Sufi-
cient per mirar la tragèdia
d’Ivanov des d’un altre
punt de vista: observar la
catàstrofe emocional d’un
home que es creia segur en
la dimensió del pensament,
l’abstracció, l’art. Un espe-
rit unit a la terra pel con-
trapès tel·lúric de la seva
dona. Quan la malaltia ir-
romp en aquest fràgil equi-
libri, Ivan(ov) es desco-
breix com un ésser incapaç
d’assumir el pes de la reali-
tat. L’últim vincle amb el
sòl, amb la realitat, ha des-
aparegut i ell comença a
qüestionar-se el valor abso-
lut de les idees, insuficients
per mitigar la seva amargor
existencial, la soledat. Un
home que fuig de la vida

per no haver d’enfrontar-se
a la mort. I en aquesta fugi-
da no es deixa acompanyar
per ningú.

Explotant a fons l’íntima
relació física amb el públic,
el quintet protagonista
(Pep Tosar, Lina Lambert,
Blai Llopis, Xavi Frau i
Laura Aubert) converteix
la contenció interpretativa
en una demolidora ona ex-
pansiva d’emocions. Infec-
tats pel creixent malestar
que embarga els personat-
ges, l’espectador no troba
una altra sortida que ren-
dir-se –encara que se senti
manipulat i desarmat– a la
batzegada de sentiments
sense esperança que mar-
quen el to d’aquest muntat-
ge. Només s’ha d’afegir un
curós exercici de nostàlgia
fílmica perquè caigui l’últi-
ma barrera de defensa
emocional. Un espectacle
estrany, desconcertant,
hipnòtic, amb la intimitat
oberta en canal. ■

El quintet
protagonista
de l’obra
converteix la
contenció
interpretativa
en una
demolidora
ona expansiva
d’emocions


