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Ariel García Valdés: "Txékhov ens fa millors com a persones"
El director afronta 'Les tres germanes' amb una mirada a mig camí entre "la ironia i el

desencant"

Marta Monedero
L es tres germanes', el drama més perfecte escrit per Txékhov, segons diuen els entesos, arriba al Teatre Nacional de
la mà d'Ariel García Valdés, un director que ja l'ha muntat en dues ocasions. Per a la tercera, proposa una mirada que
fluctua "entre la ironia i el desencant" i la situa durant la caiguda del Mur de Berlín.

Coincidint amb el centenari de la mort d'Anton P. Txékhov, Ariel García Valdés es retroba amb les tres
germanes que viuen desconcertades davant un món canviant. "Tres germanes atrapades en una ciutat
de la Rússia profunda, molt llunyana, que volen recuperar un passat acabat, un present inconscient i un
futur incert; una situació molt semblant a l'actual", raona el director, que, al Teatre Nacional, ja hi ha
estrenat La Galatea, de Sagarra, i Plaça dels Herois, de Bernhard.
Emma Vilarasau -que ahir al migdia no era a la presentació a la premsa-, Laura Conejero i Nora Navas
són les tres germanes que encapçalen un repartiment en què també hi ha Ramon Madaula, David
Bagès, Ferran Rañé, Carme Fortuny, Alfred Lucchetti i Francesc Albiol, entre altres.
Situar-la més a prop
El director ha intentat acostar l'obra cronològicament situant-la durant la caiguda del Mur de Berlín.
"Sense que això tingui res de sensacional". Escrita el 1901, Les tres germanes és l'única de les quatre
obres de maduresa del dramaturg rus que ell va subtitular com a drama. És recurrent considerar la
història de Maixa, Olga i Irina com la més fosca de totes les peces txekhovianes. Va ser creada
especialment per al Teatre de l'Art de Moscou i discutida pas a pas per qui l'havia de dur a l'escenari:
Stanislavski, que hi va aportar la seva pròpia sensibilitat. Òbviament, ni Stanislavski ni tampoc els seus
espectadors no trobaven en aquesta obra una esperança per reviure un passat esplendorós. Txékhov
mirava al futur i apostava per adaptar-se a les circumstàncies del present.
"Si bé hi ha alguns autors que ens fan més intel·ligents i d'altres que ens fan més feliços, Txékhov ens
fa més bones persones", expressa Ariel García Valdés. L'autor rus "és com un amic que ens desespera
i ens consola, que retrata personatges, en el fons, mediocres". Però aquesta mediocritat no la mostra
"per condemnar-la, sinó per sentir-se'n germà". I continua, realment inspirat: "Txékhov és com la vida,
en què pots passar del sublim al ridícul en un moment. La vida i el teatre també són així". Tot i la
melancolia dels personatges, el director considera que, a l'hora d'interpretar-los, cal fer-ho "amb fluïdesa
i elegància, sense fatalismes", si no es cau en una artificiositat de la qual defuig. "El teatre m'agrada
molt, però de vegades no el suporto", clava.

'Les tres germanes'
Teatre Nacional
Del 27/01 al 20/03

El pecat mortal de Narcís Comadira

Quan li van proposar de traduir aquest drama de Txékhov sense saber rus, Narcís Comadira va pensar
que allò gairebé era "un pecat mortal". Amb tot, va temperar una miqueta els pensaments quan el
director del Teatre Nacional, Domènec Reixach, li va comentar que en el món del teatre això és habitual
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perquè es busca més una veu que no pas una fidelitat filològica i, sobretot, quan li va posar diferents
exemples "d'altres pecadors" com Feliu Formosa, "tot un model d'honestedat, que ha traduït Ibsen
sense saber noruec" o el nord-americà David Mamet, que també s'hi va posar amb el trio de germanes
perfilat per Txékhov. Només llavors Comadira es va adonar que potser el seu pecat seria més venial del
que es pensava. La clau de volta per sortir-se'n era, segons assegura, "captar-ne el to i l'esperit".
De les traducions que hi ha de Les tres germanes, en va prendre com a referència la de Joan Oliver,
feta del francès, que li va acabar sent la llengua de partida fonamental. Una d'italiana, l'espanyola i la
del mateix Mamet. Un cop enllestida la feina, Comadira es va assessorar amb la mexicana Selma
Ancira, considerada una de les millors traductores del rus, per polir-ne els detalls. Amb tots aquests
ingredients, va fer la seva proposta que, pel que fa a la llengua, no és "el català que ara es parla, seria
un horror, sinó una llengua fluida". Després de sospesar bé els adjectius, calibrar els registres i mesurar
els silencis, Comadira entén que Txékhov "és un autor fluvial, que corre com un riu, però que a sota hi té
el fang". "Com diem aquí -continua-, la processó va per dins i això ens l'acosta a la nostra manera de
ser".

Laura Conejero, Emma Vilarasau, David Bagès i Nora Navas al muntatge
del TNC de “Les tres germanes”
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