
La mouette (La gavina)
Thomas Ostermeier – Anton Txèkhov
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La programació de Temporada Alta en 
aquest espai compta amb la col·laboració de:

Autor: Anton Txèkhov
Direcció: Thomas Ostermeier
Traducció: Olivier Cadiot
Adaptació: Thomas Ostermeier
Intèrprets: Bénédicte Cerutti, Valérie Dréville, Cédric 
Eeckhout, Jean-Pierre Gos, François Loriquet, Sébastien 
Pouderoux (de la Comédie-Française), Mélodie Richard, 
Matthieu Sampeur i Marine Dillard (pintora)
 Música: Nils Ostendorf
Escenografia: Jan Pappelbaum
Ajudant d'escenografia Jeanne Wéry
Dramatúrgia: Peter Kleinert
Il·luminació: Marie-Christine Soma
Vestuari: Nina Wetzel
Ajudant de vestuari: Maïlys Leung Cheng Soo
Pintura: Katharina Ziemke
Ajudant de direcció: Elisa Leroy, Christèle Ortu, Maxine 
Reys (becària) 

Entrenador físic: Heike Krömer
Construcció del decorat: Atelier du Théâtre de Vidy

EQUIP DE GIRA
Coordinador de gira: Stéphane Sagon 
Regidor: Philippe Puglierini i Fabio Gaggetta
Tècnic d'il·luminació: Christophe Kehrli 
Tècnic de so: Denis Hartmann
Vestuari: Sarah Bruchet
Coordinador de gira: Sylvain Didry
Sobretítols: Eulàlia Morros
Producció delegada: Théâtre de Vidy
Coproducció: Odéon Théâtre de l’Europe, Théâtre 
National de Strasbourg (França), Teatro Stabile, Turin 
(Itàlia), La Filature, Scène nationale à Mulhouse, TAP 
- Théâtre Auditorium de Poitiers, Théâtre de Caen 
(França)
Amb el suport de: Fondation Suisse pour la culture

Teatre Municipal de Girona
Dimarts 25 d'octubre a les 21 h
Durada: 2 h 30 min
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Enquaderna els espectacles que has vist

Un festival de Bitò amb la col·laboració de:

Si t’ha agradat 
aquest espectacle 
et recomanem

Vània (Moma Teatre)
27 nov. El Canal

L'obra cabdal de Txèkhov

Anton Txèkhov resumeix l’obra 
d’aquesta manera: “La Mouette (La 
gavina) és una comèdia amb tres 
personatges femenins i sis masculins. 
Quatre actes, un paisatge (vista d’un 
llac), molts discursos sobre literatura, 
poca acció i cinc tones d’amor”. I afe-
geix: “No cal un tema. La vida no parla 
de temes, tot hi està barrejat, tant allò 
profund com allò insignificant, allò 
sublim i allò ridícul.”

La primera representació de La Mouet-
te (La gavina) a Sant Petersburg, el 18 
d’octubre de 1896, és un fracàs. Vera 
Komissarjevskaïa és Nina. La millor 
actriu de comèdia russa d’aleshores 
queda tan intimidada pel públic hostil 
que perd la veu. Cal esperar deu anys 
perquè es torni a representar l’espec-
tacle de la mà de Konstantin Stanis-
lavskij i Vladimir Nemirovitch-Dantc-
henko, al Teatre Artístic de Moscou, 
però aquesta vegada amb èxit. Avui en 
dia és una de les peces més conegu-
des i més representades de Txèkhov. 
Qualsevol director desitja enfrontar-se 
a un text com aquest en un moment 
o altre. I La Mouette (La gavina) ens 
arriba com el símbol del Teatre Artístic 
de Moscou fins a l’actualitat. 

A La Mouette (La gavina), Treplev 
s’enfronta a la seva mare, Arkadina, 
una actriu de renom que busca en va el 

reconeixement. Desitja transformar el 
món i per aconseguir-ho cal reinventar 
l’escenari, el teatre. Alhora vol seduir 
Nina, una actriu jove a qui confia el 
paper principal de l’espectacle. L’art és 
el terreny minat en el qual es du a ter-
me aquesta obra, plena de passions, 
conflictes i il·lusions.

I si la funció redemptora de la creació 
no acaba de funcionar, l’amor també 
resulta ser una gran font de patiment: 
el mestre estima Macha, que estima 
Treplev, que estima Nina, que estima 
Trigorine, que no estima ningú però 
que és estimat per Nina i Arkadina, la 
qual rep els elogis de Dorn, que al seu 
torn Paulina estima, atès que s’ha se-
parat de Charmaïev. Un conjunt de fra-
cassos, malentesos i dolor. La paraula 
russa tchaïka (mouette (gavina))  inclou 
el verb “esperar vagament”. Potser per 
l’ambient que embolcalla l’obra cada 
personatge mira cap al futur, espera un 
canvi, una transformació. Una espera 
irreal.

Antoine Vitez va escriure: “La Mouette 
(La gavina) és una paràfrasi àmplia de 
Hamlet, en el qual Treplev és Hamlet, 
Arkadina és Gertrude, Trigorine és 
Claudius i Nina (molt atreta per l’aigua) 
és Ophelia a punt de caure en la 
bogeria.” 

Material 
complementari

Crítica de l'espectacle (en 
francès) - Libération

Descripció de l'espectacle

Troba'ns a...

Brindem amb...

després de la funció per 
celebrar l'arribada d'aquest 
espectacle internacional
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