El temps i l’espai del nostre ‘L’oncle Vània’ no estan
definits. No estem a Rússia, però tampoc a Catalunya.
No som al segle XIX, ni tampoc avui en dia. Anton
Txèkhov va crear un món que no existeix en el mapa
físic ni tampoc en el temps, però que perviu en el
nostre mapa espiritual.
‘L’oncle Vània’ és actual en el món contemporani d’una
manera única i sorprenent: parlem de temes com el
medi ambient, l’emancipació de la dona, la
confrontació entre el món tradicional i el món modern,
la construcció social on l’amor ja no és viable...
Sentirem els ecos de tots aquests temes en el nostre
espectacle.
Aquest mapa espiritual que va dibuixar Txèkhov és el
que trobem més important, ja que dins ell ens
busquem a nosaltres mateixos. De la mateixa manera
que l’Àstrov dibuixava els seus mapes amb la vida dels
boscos, els animals i els ocells, Txèkhov dibuixava el
mapa amb les nostres vides.
Per mi ‘L’oncle Vània’ és un mirall on m’hi puc
reconèixer. El mirall de la meva realitat espiritual és
terrible. D’aquí neix la necessitat de parlar amb els
pensaments de l’espectador i no amb les paraules. I
també sembla que hem entès la raó del perquè
Txèkhov li va donar el nom de ‘L’oncle Vània’ a l’obra i
no, per exemple, “Vània”, o algun altre nom. L’oncle
Vània no es suïcida per la Sònia, i aquí es revela un
amor autèntic que s’expressa mitjançant la
responsabilitat pel proper.
“Cal treballar”, sentim al final de l’obra, perquè l’amor
és equivalent a responsabilitat i a feina. Només així
podem construir el present i el futur, allò que, com diu
l’Astrov, passarà d’aquí a uns cent anys.
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