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Més dramatúrgia que teatre

Juan Carlos Olivares

'Nits blanques', de Fiodor M. Dostoievski. Traducció: Ricard Altés. Dramatúrgia i direcció: Carlota
Subirós. Espai escènic: Anna Alcubierre. Il·luminació: Mingo Albir. Vestuari: Berta Riera.
Intèrprets: Joan Carreras, Gonzalo Cunill, Olalla Moreno, Kirsten Tinkler. Barcelona, Espai Lliure,
17 de març.

Un conte rus, un conte de Dostoievski. Nits blanques, un conte de joventut, il·luminat per la penombra
del sol de mitjanit. Carlota Subirós ha deconstruït una perfecta miniatura literària -com gairebé tots els
contes russos del XIX- per elaborar un interessant exercici d'estil.
Directora i dramaturga, una doble funció essencial per comprendre el desequilibri d'aquest muntatge i la
seva manca d'escalfor dramàtica. Aquest espectacle és interessant com a experiment dramàtic aplicat a
un gènere i a un esperit literari específic. Una proposta en què pesa tant la melangia irreal del text com
l'efecte que va tenir aquest relat sobre la directora, el seu descobriment de Nits blanques en les
diferents adaptacions cinematogràfiques (Bresson, Visconti) i el seu reencontre sobre una pàgina.
Una funció que parla més de la directora i la seva relació emocional i intel·lectual amb la història que
guarda l'obra que de la petita tragèdia d'un amor que neix i mor en les boires de les nits blanques de
Sant Petersburg. Un muntatge que excel·leix en els parlaments dels diferents actors -en les veus que es
dirigeixen directament al públic- i en la creació de desmaiades atmosferes musicals.
Però també un espectacle que perd força en els seus aspectes més teatrals, quan a la directora no li
queda cap més remei que ajustar-se a una certa convenció interpretativa per filar les quatre jornades
d'una fugaç relació amorosa entre un somiador solitari i una dona que espera un altre home amb la
desesperança com a àngel de la guarda. Aquí Nits blanques apareix com un muntatge d'interpretacions
artificioses, de personatges forçats i emocions arquetípiques. Una direcció d'actors perduda en la boira
de la dramatúrgia en què, malgrat tot, destaca la contenció de Joan Carreras

JOSEP LOSADA / Els actors Olalla Moreno i Joan Carreras
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