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Ivànov és la història d’un home atrapat entre la fi d’un món i la por de viure. Sol, 
desagradat de tot i de tothom, antipàtic i lúcid. La primera peça 'major' de Txékhov, 
el primer Txékhov d’Àlex Rigola.

 

L’any 1887, Anton Txékhov, a petició de 
l’empresari Fiódor Korx, en deu dies 
escriu Иванов (Ivànov), la seva primera 
obra teatral llarga. L’estrena a Moscou 
va ser accidentada, segons el mateix 
autor en una carta al seu germà “els 
actors no se saben el paper i diuen 
bajanades”. Tot i l’èxit obtingut, Txékhov 

la va refer i dos anys més tard, el 1889, es va tornar a estrenar a Sant Petersburg. 
Aquesta última versió ja conté les grans línies de la seva obra dramàtica. 

text original http://ilibrary.ru/text/964/index.html/index.html  
en obert http://www.gutenberg.org/ebooks/1755 

 

Aquest espectacle tanca el recorregut Individu i societat d’aquesta temporada. 
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MONTJUÏC DEL 27 D’ABRIL AL 28 DE MAIG 

Ivànov 

d’Anton Txékhov versió lliure i direcció Àlex Rigola 
 

intèrprets Nao Albet / Andreu Benito / Joan Carreras / Pep Cruz / Sara Espígul 
/ Vicky Luengo / Sandra Monclús / Àgata Roca / Pau Roca  
 

 

dramaturgista Ferran Dordal / espai escènic Max Glaenzel / disseny de personatge i 
màscara Sílvia Delagneau / il·luminació Carlos Marquerie / composició musical i espai 
sonor Nao Albet / so Igor Pinto 
 

 

ajudanta de direcció Alba Pujol / ajudant d'escenografia Josep Iglesias / ajudanta de 
vestuari Laura Garcia / preparació en tècnica viewpoints Carlota Subirós 
 

 

construcció de la màscara Juan Carlos Valdiviezo 
 

 

producció Teatre Lliure 
 

 

en aquest espectacle, els actors van vestits amb la seva roba personal 
 

 

espectacle en català 
durada aproximada 1h. 30' sense pausa 

sobretítols en castellà i anglès cada dissabte a partir del 6/05 
12/05 funció accessible per a persones amb discapacitat auditiva i/o visual 

07/05 col·loqui amb la companyia després de la funció. 
emissió EN DIRECTE! a través del web a partir de les 19:45h. aprox. 

espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 

 

seguiu #ivanov al twitter 

horaris de dimarts a divendres 20:30h. / dissabte 19h. / diumenge 18h. 

preus 29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte (excepte els dies de l’espectador) / 
22€ dimarts i dimecres (dies de l’espectador) / 18€ tarifa plana Abonament Espectador / 
15€ Carnet Jove i menors de 30 anys  



 

temporada 2016/17 www.teatrelliure.cat 4

 

Under Pressure 

Queen, 1981 (Hot Space) 

Mmm num ba de 
Dum bum ba be 
Doo buh dum ba beh beh 
 
Pressure pushing down on me 
Pressing down on you, no man ask for 
 
Under pressure that burns a building down 
Splits a family in two 
 
Puts people on streets 
 
Um ba ba be 
Um ba ba be 
De day da 
Ee day da - that's okay 
 
It's the terror of knowing what the world is about 
Watching some good friends screaming 
 
'Let me out' 
 
Pray tomorrow gets me higher 
 
Pressure on people, people on streets 
 
Day day de mm hm 
Da da da ba ba 
Okay 
Chipping around, kick my brains around the floor 

 
These are the days it never rains but it pours 
Ee do ba be 
Ee da ba ba ba 
Um bo bo 
Be lap 
 
People on streets 
 
Ee da de da de 
 
People on streets 
 
Ee da de da de da de da 
 
It's the terror of knowing what the world is about 
Watching some good friends screaming 
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'Let me out' 
 
Pray tomorrow gets me higher, higher, high 
 
Pressure on people, people on streets 
 
Turned away from it all like a blind man 
Sat on a fence but it don't work 
 
Keep coming up with love but it's so slashed and torn 
 
Why - why - why? 
 

Love, love, love, love, love 
Insanity laughs under pressure we're breaking 
 
Can't we give ourselves one more chance? 
Why can't we give love that one more chance? 
Why can't we give love, give love, give love, give love 
Give love, give love, give love, give love, give love? 
 
Because love's such an old fashioned word 
And love dares you to care for 
The people on the (people on streets) edge of the night 
And love (people on streets) dares you to change our way of 
Caring about ourselves 
This is our last dance 
This is our last dance 
This is ourselves under pressure 
Under pressure 
Pressure 

 
Mmm num ba de 
Dum bum ba be 
Doo buh dum ba beh beh 
 
La pressió m’està esclafant 
t’està esclafant, no la vam demanar 
 
Sota la pressió que esfondra un edifici 
parteix una família en dos 
llança la gent pels carrers 
 
Um ba ba be 
Um ba ba be 
De day da 
Ee day da – d’acord 
 
És el pànic de saber de què va el món 
mirant com alguns amics xisclen 
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"Deixeu-me sortir"  
 
Reso perquè demà em senti més bé 
 
Pressió sobre la gent, la gent pels carrers  
 
Day day de mm hm 
Da da da ba ba 
Ok 
 

Corrent en cercle, xutant-me el cervell per terra 
Són dies que no plou, diluvia  
 

Ee do ba be 
Ee da ba ba ba 
Um bo bo 
Be lap 
 
La gent pels carrers  
Ee da de da de 
La gent pels carrers  
Ee da de da de da de da 
 
És el pànic de saber de què va el món 
mirant com alguns amics xisclen 
"Deixeu-me sortir"  
 
Reso perquè demà em senti més bé, més bé 
 
Pressió sobre la gent, la gent pels carrers 
 
Em vaig girar d’esquena a tot com un cec  
Vaig seure en un tancat, però no va funcionar 
Continua apareixent l’amor, però està tan destrossat i esmicolat 
Per què, per què, per què?  
Amor, amor, amor, amor, amor  
La bogeria riu, sota pressió ens estem trencant  
 
No ens podem donar una altra oportunitat?  
Per què no podem donar a l’amor aquesta altra oportunitat?  
Per què no podem donar amor, donar amor, donar amor, donar amor  
donar amor, donar amor, donar amor, donar amor, donar amor?  
 
Perquè amor és una paraula tan passada de moda  
I l’amor et desafia a cuidar 
la gent (gent pels carrers) quan ve la nit 
I l’amor (gent pels carrers) ens desafia a 
canviar la nostra manera de 
cuidar-nos nosaltres mateixos 
Aquest és el nostre últim ball 
Aquest és el nostre últim ball 
Així som nosaltres mateixos sota pressió 
Sota pressió 
Pressió  
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l’ànima  

“Quan traduïm cada paraula d’una frase del rus a l’anglès, i per tant n’alterem una 
mica el sentit i completament el so, i el pes i l’accent de les paraules, l’un en 
relació amb l’altre, no queda res més que una versió crua i ordinària del significat 
original.” 

Així escriu Virgínia Woolf a propòsit de la difícil qüestió de traduir els grans 
clàssics de la literatura russa. Els crítics –que només de vegades s’han pogut 
confrontar amb el text original– s’han vist abocats a jutjar una literatura sencera 
‘despullada’ del seu estil, a tractar els grans escriptors russos com a persones 
sobtadament despullades no només de tots els ‘vestits’, sinó d’alguna cosa més 
subtil i important: els seus costums, la idiosincràcia dels seus personatges. I no 
només això. Hi ha una cosa amb la qual els anglesos, llegint els russos, toparan 
sempre de cara: el personatge principal de tota la seva literatura, l’ànima.  

L’ànima té poc a veure amb l’intel·lecte, no té forma, és confusa, tumultuosa, 
diríeu que incapaç de sotmetre’s al control de la lògica o a la disciplina de la 
poesia. És per tot arreu: els borratxos de Txékhov se’n serveixen a discreció, a 
Dostoievski és omnipresent. Tant és que es parli d’una princesa o d’un treballador 
de banc, el rus hi abocarà damunt, calenta, meravellosa, terrible, opressora, 
l’ànima humana.” 

 

sobre “L’ànima russa, Dostoievski, Txékhov, Tolstoi”, de Virgínia Woolf, 
dins The Common Reader, 1925. 

  



 

temporada 2016/17 www.teatrelliure.cat 8

l’autor 

Anton Pàvlovitx Txékhov 
Taganrog, 1860 – Badenweiler, 1904 

Neix a Taganrog, un port comercial del mar d’Azov. És el 
tercer fill d’una família de petits comerciants descendents, 
per via paterna, de serfs. El 1873 assisteix per primera 
vegada a una representació teatral al Teatre Municipal de 
Taganrog: La bella Helena, d’Offenbach. El 1876 tota la 
seva família fuig a Moscou a causa de la fallida del negoci 
del pare (una botiga taverna). Per enllestir els estudis 
secundaris, roman sol a Taganrog, on viu com a llogater a la 
mateixa casa familiar (paga l’estada amb les classes que fa 
al fill del nou propietari).  

Entre 1877 i 1878 fa els primers assaigs dramàtics escrits per a un grup amateur de 
l’institut on estudia. Acabat el batxillerat, el 1879 es reuneix amb els seus a Moscou i es 
matricula a la Facultat de Medicina. Escriu un drama que es descobreix quaranta anys 
després i que es publica amb el nom de Peça sense títol (actualment, Platònov). Entre 
1880 i 1887 col·labora en diverses revistes humorístiques i satíriques, que són la font 
principal d’ingressos de tota la família. Entre els temes preferits d’aquestes 
col·laboracions, hi figura també el món de la faràndula moscovita. Obtinguda la titulació de 
medicina, el 1884 comença a exercir de metge. Es publica el seu primer recull de contes, 
Rondalles de Melpòmene, i pateix els primers símptomes de tuberculosi. L’any següent la 
censura prohibeix la representació de Ran del camí.  

Els contes de Txékhov comencen a ser valorats molt positivament per alguns lletraferits 
petersburguesos. El 1886 coneix l’escriptor i periodista A. S. Suvorin, que li obre les 
columnes de Nous Temps, una publicació de tendència filogovernamental i reaccionària. 
Suvorin es converteix en el seu confident literari. Elabora la primera versió de Sobre els 
danys del tabac. El 1887 estrena amb polèmica Ivànov al teatre de Korx de Moscou, i 
l’any següent, El cant del cigne i L’ós.  

L’Acadèmia de Ciències li concedeix el premi Puixkin pel recull de contes Quan es fa fosc. 
El 1889 s’estrena amb èxit Ivànov a Sant Petersburg i fracassa amb El bruixot dels boscos 
al teatre Abràmova de Moscou. El 1890 fa una expedició a l’illa de Sakhalin. L’any 
següent, estrena El prometatge al teatre imperial Maly de Moscou. A la primavera, viatja 
amb Suvorin per diverses ciutats europees: Viena, Venècia, Bolonya, Florència, Roma, 
Nàpols, Niça i París, i participa en les campanyes de lluita contra la fam. El 1892 es 
trasllada a la finca de Mélikhovo, lluita activament contra l’epidèmia del còlera i comença a 
col·laborar amb L’aIdea Russa i abandona Nous Temps. L’any següent es dedica 
intensament a la medicina i contribueix a crear escoles.  
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Amb la salut més debilitada, el 1894 fa un segon viatge a l’estranger amb Suvorin per 
Viena, Abbazia, Venècia, Milà, Gènova, Niça i París. El 1895 coneix Lev Tolstoi a Iàsnaia 
Poliana. Escriu La gavina. Un any més tard fa un llarg viatge pel Caucas del Nord i 
Crimea. Estrena La gavina al teatre Aleksandriski de Sant Petersburg, amb un fracàs 
estrepitós. Llegeix Els cecs de Maeterlinck.  

El 1897 pateix una greu hemoptisi. Fa el tercer viatge a l’estranger, amb una estada llarga 
a Niça. Publica una selecció d’obres en què figura L’oncle Vània. Després de la mort del 
seu pare, s’instal·la a Ialta el 1898. Es representa amb gran èxit La gavina al Teatre d’Art 
de Moscou, dirigit per Konstantin Stanislavski i Nemiròvitx-Dàntxenko. Primeres trobades 
amb Olga Knipper, una jove actriu de la companyia de Stanislavski. Se solidaritza amb el 
manifest J’accuse, d’E. Zola, a propòsit del cas Dreyfus. El 1899 fa amistat amb Màksim 
Gorki. Llegeix La senyoreta Júlia, d’August Strindberg i estrena L’oncle Vània al Teatre 
d’Art.  

Amb el nou segle, és escollit membre honorífic de l’Acadèmia de Ciències de Rússia 
(secció de Belles Lletres). Escriu Les tres germanes per al Teatre d’Art. Fa un nou viatge 
a l’estranger. Passa l’hivern a Niça, a la Pensió Russa. L’obra s’estrena l’any següent, 
amb Olga Knipper al paper de Maixa. Al maig es casa amb ella. La tuberculosi s’agreuja. 
Fa diverses trobades amb Lev Tolstoi, Màksim Gorki, Aleksandre Kuprin. El 1902 elabora 
una segona versió de Sobre els danys del tabac. Renuncia a ser membre de l’Acadèmia 
com a protesta contra l’exclusió de Gorki per raons polítiques. El 1903 s’agreuja 
notablement el seu estat de salut. Enllesteix L’hort dels cirerers. El 1904 assisteix a 
l’estrena d’aquesta obra al Teatre d’Art, on rep un homenatge pel seu 25è aniversari 
d’activitat literària.  

En companyia d’Olga, viatja al balneari de Badenweiler (Alemanya), on mor el 2 de juliol. 
És enterrat al cementiri de Novodévitxie de Moscou. 
 
 
més informació 

http://openlibrary.org/authors/OL3156833A/Anton_Chekhov  
http://radioopensource.org/reading-chekhov/ 
http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/  
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el director 

Àlex Rigola 
Barcelona, 1969 

Director d’escena. Va ser director del Teatre Lliure entre 
el 2003 i el 2011. Del 2010 al 2016 va ser director de la 
secció de teatre de la Biennal de Venècia. Va ser director 
resident a EL CANAL, Centre d’Arts Escèniques 
Salt/Girona. Ha estat nomenat director dels Teatros del 
Canal de Madrid per al període 2017-2021 (inici al 
novembre del 2017. Co-direcció amb Natalia Álvarez 
Simó). 

Darrerament ha dirigit Who is Me. Pasolini (Poeta de las cenizas) de P. P. Pasolini 
Temporada Alta (2016); Giulio Cesare de W. Shakespeare, Teatro Stabile del Veneto 
(2016); El público, de F. G. Lorca. Teatro Abadia (2015); Marits i mullers, de Woody Allen. 
La Villarroel (2015); Incerta glòria, de Joan Sales. TNC (2015); Ein Sommernachtstraum, 
de W. Shakespeare. Düsseldorfer Schauspiel (2014); 2666, de Roberto Bolaño. 
Schaubühne Berlin (2014); Migranland, amb text propi. Temporada Alta (2013); El policía 
de las ratas, de Roberto Bolaño. Biennal de Venècia (2013). 

D’entre els seus muntatges teatrals, destaquem també Maridos y mujeres, de Woody 
Allen. Teatro de La Abadía (2013); MCBTH, de W. Shakespeare. TNC i El Canal; Coriolà, 
de W. Shakespeare. Teatre Lliure i El Canal (2012);  Labcanal Havanera: Argelès sur mer. 
Temporada Alta i El Canal (2011); Tragèdia. Festival Grec 2011; The End. Teatre Lliure 
(2011). Gata sobre teulada de zinc calenta de Tennessee Williams. Teatre Lliure i Centro 
Dramático Nacional (2010); Nixon-Frost de Peter Morgan. Teatre Lliure (2009); Días 
mejores de Richard Dresser. Teatro de La Abadía (2008); Rock’n’Roll de Tom Stoppard. 
Teatre Lliure (2008); El buñuelo de Hamlet de Luis Buñuel i Pepín Bello. Expo Zaragoza 
2008; 2666 de Roberto Bolaño. Teatre Lliure (2007). 

En l’àmbit de l’òpera ha estrena L’holandès errant, de Richard Wagner. Gran Teatre del 
Liceu i Teatro Real (2007/09); Madama Butterfly, de Giacomo Puccini. La Fenice (2013-
2016). 

Ha rebut, entre d’altres, els guardons següents: Premi Max 2009 al Millor Espectacle 
Teatral i a la Millor Escenografia per 2666. Premi Internacional Terenci Moix de las Arts 
Escèniques 2008 per 2666. Premi Qwerty 2008 a la Millor Adaptació d’una novel·la a un 
altre format per 2666. Premi de la Crítica 2007 al Millor Espectacle Teatral, Millor 
Dramatúrgia i Millor Escenografia per 2666. 
 
 

més informació  http://www.alexrigola.com/Alex_Rigola/Home.html 


