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TEATRE // ESTRENA

García Valdés situa 'Les tres germanes' en el postcomunisme 

Emma Vilarasau, Laura Conejero i Nora Navas protagonitzen el clàssic de Txékhov

ELENA HEVIA

Fins a tres vegades ha portat Ariel García Valdés Les tres germanes, de Txékhov, als escenaris en
diferents moments de la seva carrera. L'última s'estrenarà dijous al Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), on s'instal.larà fins al 20 de març. Aquesta recurrència i el pas del temps ha provocat que
aquesta vegada hagi fet seu el clàssic d'una forma més "depurada i poètica" que en les anteriors.
"M'he situat en el lloc adequat perquè aflori la força artística de Txékhov", assegura.
El lloc és, naturalment, Rússia, però una Rússia profunda i oblidada, de ciutats destruïdes i ruïnoses, a
milers de verstes del somiat i anhelat Moscou. El temps original (1901), difuminat, però avançat en unes
quantes dècades fins a situar-se en els anys de la caiguda del Mur. "És una cosa que no he volgut
subratllar i només es fa evident en el vestuari, que fuig de l'elegància habitual en Txékhov",
explica García Valdés, que es declara gens partidari de les "modernors", i que amb somriure còmplice
tranquil.litza els puristes assegurant que al seu Txékhov hi haurà un samovar, com manen els cànons.

SENSE DRAMATISMES
En la seva primera incursió en la peça (1982), García Valdés es va inspirar en El desert dels tàrtars, de
l'escriptor italià Dino Buzzatti, amb una estètica molt pròxima a l'opereta, "tot molt brillant i bonic". En
la segona (1986), va voler aguditzar una certa sensació de claustrofòbia i inexorabilitat fent que un mur
anés acorralant els personatges "com un buldòzer" des del fons de l'escenari a mesura que
transcorrien els actes. El director s'alegra d'aquesta tercera oportunitat "desposseïda dels
dramatismes que en l'estrena li va imposar Stanislavski i que tan poc agradaven a Txékhov".
Aquestes Tres germanes també han fet tornar García Valdés a la feina de posada en escena, que havia
abandonat en els últims temps per la creació d'una escola de teatre a la ciutat de Montpeller "que té
com a motor els joves actors".
Emma Vilarasau, Laura Conejero i Nora Navas, les tres infelices germanes desposseïdes de casa seva
per la cunyada nouvinguda, són la punta de llança d'un repartiment que inclou també David Bagés,
Mercè Rovira, Francesc Albiol, Ramon Madaula i Ferran Rañé. "No són grans personatges sinó més
aviat éssers mediocres, però per aquesta mateixa raó ens resulten tan pròxims", estableix el
director.
"Hi ha autors que ens fan més intel.ligents i altres que ens fan més feliços: Txékhov ens fa
millors com a persones", pontifica García Valdés, que defineix el dramaturg, de qui l'any passat es va
complir el centenari, com "un amic que ens desespera i al mateix temps ens commou".
Amb escenografia i vestuari a càrrec de Jean-Pierre Vergier, "molt senzills, que busquen
l'aproximació amb l'espectador", el muntatge s'ha valgut de la versió realitzada per Narcís Comadira.
Seguint una antiga pràctica editorial, Comadira no ha traduït l'obra directament del rus sinó confrontant
la peça en diferents idiomes com ara el francès o l'anglès. "Em vaig quedar més tranquil --s'exculpa el
poeta i escriptor-- quan vaig saber que David Mamet havia fet el mateix a l'hora d'abordar el seu
Vània al carrer 42". Comadira va establir l'últim filtratge de la versió juntament amb la traductora
mexicana Selma Ancira --una de les més prestigioses en la seva especialitat--, que el va ajudar a fixar el
text definitiu.
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Nora Navas, Ariel García Valdés i Laura
Conejero, ahir davant el TNC.
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