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L’any 1887, Anton Txèkhov, a petició de l’empresari Korx, 
escriu “Ivànov”, la seva primera obra teatral llarga. 
L’estrena suposa tota una commoció a l’època a Moscú  i 
Txèkhov pateix fortes crisis a causa de la seva acollida. 
L’obra no arriba a ser ben  acceptada fins que l’any 1889, 
Txèkhov la refé i esdevé l’èxit que tots ara coneixem. 

 

Nikolai Alexèievitx Ivànov és un home enfadat, deprimit, 
que no troba sentit a la seva vida. No estima la seva dona ni 
la seva amant, ni gaudeix ja de la companyia dels seus  
amics. El tedi, el cansament, la desesperança, l’angúnia 
poden dur Ivànov a l’extrem. Ivànov és el reflex d’una 
societat decadent que s’acaba. La fi d’una era. Potser la 
història es repeteix, i avui tots som Ivànov. 
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REPARTIMENT 

IVÀNOV: RODO GENER 

ÀNIA: ALÍCIA GARAU 

MIXA: XIM VIDAL 

PAIXA: PEDRO MAS 

ZINAÏDA: MARGA LÓPEZ 

SAIXA: NEUS CORTÈS 

LVOV: ALBERT MÈLICH 

 

EQUIP ARTÍSTIC 

DISSENY GRÀFIC: ACCENT GRÀFIC 

FOTOS:  TÒFOL QUETGLAS 

ADAPTACIÓ I DIRECCIÓ: SERGI BAOS 

 

EQUIP  TÈCNIC 
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AUTOR 

Anton Txèkhov  va néixer en Taganrog , el port principal del Mar d'Azov.  Era 

el tercer de sis germans. El seu pare els va impartir una disciplina estricta i molt 

religiosa, el qual va començar a tenir serioses dificultats econòmiques en 1875; 

el seu negoci va trencar i es va veure forçat a escapar a Moscou per a evitar que 

l’empresonessin. Va començar a estudiar Medicina en la Universitat de Moscou. 

Es va fer metge en 1884. En 1885 va començar a col·laborar amb la 

Peterbúrgskaya gazeta i també al  Nóvoye vremia. En 1886  s'havia convertit ja 

en un escriptor de renom. Aquest mateix any va publicar el seu primer llibre de 

relats, Contes de Melpómene; a l'any següent va guanyar el Premi Pushkin 

gràcies a la col·lecció de relats curts Al Fosquejar. En 1887 a causa d'una 

debilitación de la seva salut (primers 

símptomes de la tuberculosis que 

acabaria amb la seva vida). Va viatjar fins a 

Ucraïna. Al seu retorn es va estrenar 

la seva obra La Gaviota, un èxit que 

va interpretar la companyia del Teatre 

d'Art de Moscou, després d'una 

primera interpretació absolutament 

desastrosa en el teatre Alexandrinski de San 

Petersburgo un any abans. L'èxit que va 

collir va ser hagut d'en gran mesura a la 

companyia del Teatre de l'Art de Moscou, 

anteriorment citada, que dirigida per 

Konstantín Stanislavski havia 

vist la necessitat de crear un nou mig 

artístic basat en la naturalitat de l'actor 

per a expressar de manera adient les tribulaciones i els sentiments dels seus 

personatges Va escriure tres obres més per a aquesta companyia: Oncle Vania 

(1897), Les Tres Germanes (1901) i El Jardí dels Cerezos (1904). En 1901 va 

contreure matrimoni amb Olga Leonárdovna Knípper, una actriu que havia 

actuat en les seves obres. Va passar gran part de les seves 44 anys greument 

malalt a causa de la tuberculosis que va contreure dels seus pacients a la fi de 

1880. La malaltia el va obligar a passar llargues temporades a Niça (França) i 

posteriorment en Yalta (Crimea), ja que el clima temperat d'aquestes zones era 

preferible als cruels hiverns russos. Va morir a causa de les complicacions 

provocades per la tuberculosis en Badenweiler (Alemanya), lloc en el qual es 

trobava per a rebre tractament en una clínica especialitzada. Està enterrat en el 

cementiri Novodévichy a Moscou. 
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CURRÍCULUMS 

SERGI BAOS 

Va nèixer dia 21 de març de 1976, a Palma de Mallorca. Es va formar 

a la Universitat de les Illes Balears i és llicenciat en filologia 

hispànica. Realitzant també estudis musicals: Solfeig (grau 

elemental) i piano (grau elemental i fins a 7é de piano) per el 

conservatori de les Illes Balears. 

Ha realitzat els següents cursos: de dramatització per Leo Bassi; 

d’improvisació, per Carles Moline;, d’improvisació, per Carles 

Castillo; de dramatització, per Pere Fullana; de clown i bufó, per 

Berty Tobies; màscara neutra, per Philip Pechaud; de creació 

d’espectacle, per Stefan Metz; de Shakespeare, per Lilo Baur; de 

creació d’espectacle, “Teatro desde el blanco”, per Jorge Sánchez; 

d’improvisació, per Joan Carles Bellviure; de dramatúrgia, per 

Alfredo Sanzol. 

Com a actor de teatre a participat a “Peter Pan”, a “Històries de la 

botiga encantada”, a “L’experiència Verne”, a “Fum”, a “L’estrany 

estrany cas de Theo Winterbottom”, a  “Des de l’obscur”, a 

“Fotocòpies”, a “Amb una petita ajuda dels amics”, a “El malalt 

imaginari”, a “Feroe”, a “Seqüències”, a “Siau Benvingut”, a “La 

capsa de Mu”, a “Camarada K”, a “Però com cony s’escriu 

Txèkhov”, a “Cel•la 8”,  a “L’actor en desequilibri”, a “La rara 

anatomia dels centaures”, a “Amadeus”. 

Ha escrit i a dirigit “Horroris causa”, “Domènech i Domènech” I 

“Plata no es”. 

Ha adaptat i a dirigit “Ivànov, ja no hi ha mosques” per “El somni 

produccions”. 

Ha fet la direcció de “Welataschauung II”, “Confessió o la picada 

d’una puça”, “El temps fugit” i “Alícia i Lola” per diverses edicions 

de Microteatre. 
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A la televisió ha participat com a actor capitular a la sèrie de ficció 

“Laberint de passions” per IB3 televisió. Producció de “Boca boca” i 

“Nova televisió”. Com a actor protagonista de la sèrie de ficció “Ous 

amb caragols” per IB3 televisió. Producció de “Nova televisió”. Com 

a actor capitular a la sèrie de ficció “Mossèn Capellà” per IB3 

televisió. Producció de “Nova televisió”. 

Com a guoinista de sèries de televisió ha treballat a “Llàgrima de 

sang” per IB3 televisió. Producció de “Boca boca” i “Nova televisió” 

i a “Mossèn Capellà” per IB3 televisió. Producció de “Nova 

televisió”.  

 

 

 

Sergi Baos dirigint “ Ivànov, ja no hi ha mosques” a Can Alcover. (Palma de Mallorca) 
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RODO GENER 

Va nèixer el 18 de setembre de 1973.  Ha fet cursos amb Neil LaBute, 

Carla Calparsoro, Tom Bentley, Cacu Prat, Lilo Baur, Roger Pera, 

Sophie Kasser, Stephane Levy, Maria Codinachs, Christian 

Atanasiu, Carles Castillo i Pep Sanchís. 

Ha participat com actor a Ivanov, de Anton Txéjov (com a Ivànov), 

dir Sergio Baos; Les veus de bellver, de Mariona Forteza, dir. Carlos 

Garrido i Dominick Hull; Ma perché Pirandello, de Salvador Oliva i 

Luiggi Pirandello, Dir. Pitus Fernandez; L'etern Mecanoscrit , de 

Mauel de Pedrolo i Salvador Oliva, dir Salvador Oliva.; Jo, Odisseo, 

de Carlos Garrido, Dir. Dominick Hull; Lucrècia o Roma Libre de 

Joan Ramis, Dir. Sergi Marí; Algú Que Miri Per Mi de Frank 

McGuiness, dir. Alex Tejedor; La Marató de Salvador Oliva, dir. 

Jordi Cumellas; La Partida escrita i dirigida per Óscar Sanz Cabrera; 

La Disputa de l’Ase d’Asnelm turmeda, dir. Albert Mestres; El 

Solitari Oest de Martin McDonaght, dir. Pitus Fernandez; Mort de 

Dama de Llorenç Villalonga, dir. Rafel Duran; Molts records per 

Ivanov de Pep Tosar i Albert Tola ,dir. Pep Tosar; Tape (La Cinta), 

de Stephen Belber, dir. Alex Tejedor; Radiografies d'Albert Herranz, 

dir. Luca Bonadei; Un Dia D'Estiu de Slawomir Mrozeck, dir. 

Màrius Hernández; L'estranya parella de Neil Simon, dir. Pitus 

Fernández; Amics de Antoni Oliver, dir. Biel Jordà; Molt Soroll per 

no Res de W. Shakespeare, dir. Konrad Zschiedrich; Sa Pesta de 

Pere Capellà. dir. Salvador Oliva; Patera de Juan Pablo Vallejo, dir. 

Pitus Fernández; Una Tragèdia grega. Espectale clown, dir. Enric de 

las Heras; Llegendes d'altres mons, dir. Salvador Oliva; Nit de Reis 

(o el que vulgueu) de W. Shakespeare, dir. Pitus Fernández; El 

Somni d'una nit d'Estiu de W. Shakespeare, dir. Pitus Fernández. 

Ha participat al MICROTEATRE a Que venen els americans 

d'Albert Herranz, Dir Rodo Gener; Rates, de Marta Barceló, Dir. 

Joan Fullana; Astigmatisme escrita i dirigida per Josep Mercadal; 

Desitjos, de Rodo Gener, Dir, Joan Fullana; C-098767 de Irene 
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NIubo, dir. Ivo Erasmo i Llengua amb tàperes de David Mataró, dir. 

David Mataró. 

Ha participat a Televisió i audiovisuals a Palma Pam a Pam. Sèrie 

documental (Presentador),La Perifèrica Produccions. Per a IB3 

televisió; Migjorn. (Temporada 2) C.E.F. ; Como todas las mañanas, 

llargmetratge de Toni Nievas; La Maleta curtmetratge de Lluis 

Ortas; Plenamar curtmetratge De Joan Carles Martorell; Llàgrima 

de Sang. (temp 1 i 2) Nova Televisió; Mossen Capellà, Boca a Boca i 

Nova Televisió. IB3; Sa Balada d’en Lucas Videoclip 

deTremendamente; Ventdelplà, Diagonal TV . TV3; Domingueros, 

Migmetratge . De Toni Nievas ; Ous Amb Caragols, Nova Televisió. 

48 episodis; Sin previo aviso curtmetratje, de Marian Vilata, 

Dir.Juan Ortega; Deshielo Llargmetratge De Toni Nievas; Creo que 

estoy curando Videoclip de Tremendamente; Laberint de Passions, 

(temp 1)Boca a Boca i Nova Televisió. IB3; Laberint de Passions, 

(temp 2)Boca a Boca i Nova Televisió. IB3; Bosteza. Migmetratge De 

Toni Nievas; Punt de Trobada, Magacine, Singular audiovisuals. 

IB3; Vallterra, Boca i Nova Televisió. IB3. 100 episodis; Viva la vida 

que llevo Videoclip de Tremendamente; Bellpuig, primera pedra, 

Documental de La Perifèrica Produccions i Animales de dirección. 

Curtmetratge De Toni Nievas. 

 

Rodo Gener assajant “ Ivànov, ja no hi ha mosques” a Can Alcover. (Palma de Mallorca) 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Aquest espectacle està concebut per ser representat en una casa amb 

quatre espais diferents com un jardí, una sala, un despatx i una 

terrassa, ja que els quatre actes es desenvolupen, cada un d’ells, en 

un d’aquets llocs. El públic es desplaça seguint als actors. 

No hi ha ni escenografia, ni disseny de llums. S’aprofiten els 

elements i la iluminació pròpia de la casa. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos d’assaig als quatre espais ded Can Alcover. 
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PREMSA 
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