
Estrena de ‘Desclassificats’
La Villarroel estrena dissabte Des-
classificats, obra creada i dirigida 
per Pere Riera. Desclassificats expo-
sa el cara a cara d’una prestigiosa 
periodista amb el president del 
govern, presumptament impli-

Proposta: entrades per a l’obra Desclassificats. Preu: 10 euros per als socis del TR3SC. 
Data: dissabte 12 (18.30 h i 21.30 h), diumenge 13 (18.30 h), dimecres 16 (21 h), dijous 17 
(21 h) i divendres 18 de març (21.30 h). Espai: La Villarroel (C/ Villarroel, 87, Barcelona). For-
ma de participació: a Tel-Entrada, 902.10.12.12 o www.telentrada.com.

COMPRA D’ENTRADES

33Abel Folk, Emma Vilarasau i Toni Sevilla, protagonistes de l’obra.

cat en un delicte. El seu hàbil cap de 
premsa fa tot el possible perquè la 
periodista arribi a dubtar de si ma-
teixa i els seus valors. Desclassificats 
es representarà a La Villarroel fins 
al 8 de maig.

   DAVID RUANO

Proposta: viatge a Florència, inclou vols d’anada i tornada i quatre nits en hotel de quatre 
estrelles. Preu: a partir de 680 euros per a socis TR3SC. Data: sortida el 21 d’abril (18.20 h) 
i tornada el 25 d’abril (13.25 h). Forma de participació: reserva a través de www.tresc.cat, 
amb un cost de 24 €. Més informació a Viatges Catai, 932 088 903.

COMPRA

Viatge de quatre dies a Florència
El TR3SC proposa als seus socis 
un viatge a Florència, bressol del 
Renaixement, entre el 21 i el 25 
d’abril, els dos dies inclosos. A la 
vora del riu Arno, la capital de la 
Toscana és mundialment cone-
guda per la riquesa cultural dels 
seus monuments, el seu patrimo-

33 Vistes de Florència des del mirador de Miquel Àngel.

ni pictòric i escultòric, museus, pa-
laus, però també per la seva rique-
sa arquitectònica i gastronòmica. El 
preu especial del viatge, organitzat 
per Catai Tours, inclou vols d’ana-
da i tornada, i quatre nits en règim 
d’allotjament i esmorzar en un ho-
tel de quatre estrelles.

   

CONCERTS
SANJOSEX ACTUA A L’HOSPITALET
Sanjosex (foto) presentarà a Barna-
sants les cançons d’Al marge d’un 
camí, el seu nou disc. L’àlbum ha es-
tat produït per Ricky Falkner.
Centre Cultural Barradas. Rambla Just 
Oliveras, 56, Hospitalet de Llobregat.
Diumenge 13 de març, a les 19 h.
50% de descompte per a socis TR3SC.
Compra de localitats a Tel-Entrada, 
902.10.12.12 i www.telentrada.com.

Per fer-vos socis del TR3SC o sol·licitar més informació sobre les ofertes 
podeu trucar al 902.33.90.33 o entrar a la pàgina web www.tresc.cat

ARTS ESCÈNIQUES
LA NOVA GENEVIÈVE DE BRABANT
Tot Festival programa Geneviève, si 
chaste, si pure, versió del clàssic de 
Geneviève de Brabant en la qual dos 
personatges interpreten una òpera 
per a marionetes d’Erik Satie.
Poble Espanyol. Av. Francesc de Ferrer i 
Guàrdia, 13, Barcelona. Dies 18 (21.30 h), 
19 (21.30 h) i 20 de març (20 h).
50% de descompte per a socis TR3SC.
Compra d’entrades a www.tresc.cat.
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J La Casa de la premsa ubicada 
a Montjuïc, molt a prop de la 
Fira de Barcelona, serà la seu on 
s’ubicarà la col·lecció permanent 
del Museu de les Arts Escèniques 
(MAE). L’alcalde, Jordi Hereu, 
va firmar ahir un conveni amb 
Antoni Fogué, president de la 
Diputació, per iniciar els tràmits 
per a la cessió de l’equipament 
per 50 anys. La Diputació és 
responsable de l’Institut del 
Teatre, on s’ubica el valuós fons 
del MAE. 

J La Diputació farà un 
estudi econòmic i museístic per 
adequar el recinte amb vista 
a inaugurar el museu el 2013 
coincidint amb l’Any del Teatre i el 
centenari de l’Institut del Teatre. 
Ajuntament i Diputació volen 
que la Generalitat hi col·labori 
econòmicament.

FUTUR MUSEU 
DEL TEATRE

EQUIPAMENT

TEATRE 3 ESTRENA

El Lliure acull una versió de 
‘Les tres germanes’ «curativa»

MARTA CERVERA
BARCELONA

C
arlota Subirós ha estre-
nat diversos muntatges 
al Teatre Lliure des que 
Àlex Rigola va agafar les 

regnes de l’equipament, que aques-
ta temporada dirigeix per última ve-
gada. Conscient d’això, la directora  
ha triat per dir adéu al seu mentor 
un clàssic rus, Les tres germanes, d’An-
ton Txékhov (1860-1904). S’estrena 
avui al Lliure de Montjuïc.
 La directora d’Après moi, le déluge, 
de Lluïsa Cunillé, i Els estiuejants, de 
Maksim Gorki, entre altres peces, 
buscava un gran títol, una peça on 
penetrar a fons en el treball actoral. 
I Les tres germanes té tots els ingredi-
ents per endinsar-se en un altre món, 
un univers ric i ple de subtileses amb 
uns personatges que es mouen en-
tre la desesperança i la utopia. «Tot i 
que es va escriure fa més de 100 anys,  
inaugurant el segle XX, aquesta pe-
ça és plenament vigent», va declarar 
ahir Subirós. «Conté moltes preocu-
pacions que formen part de la cons-
ciència contemporània, en especial 
sobre com assumir el fracàs propi i 
transcendir els nostres desitjos, am-
bicions i somnis», va afegir.  «Aques-
ta obra va ser escrita en un moment 
de canvi profund i això també és el 
que estem vivint al Lliure i que hem 
viscut la gent de la nostra generació 
amb el canvi de mil·lenni. Potser per 
això Txékhov ens és tan pròxim», va 
concloure Subirós.
  Igual que Nabokov, ella conside-
ra que els personatges txekhovians 
ensopeguen perquè miren les estre-
lles, perquè són altruistes. «Txékhov 

era metge. En lloc de recrear-se en el 
dolor, el travessa per buscar la salut. 
Les seves obres són curatives. Una 
altra cosa és que aconseguim trans-
metre-ho o no», va reflexionar la di-
rectora. 
 La trama de Les tres germanes se 
centra en tres germanes i un ger-
mà, els Prózorov, que 11 anys enrere 
van deixar Moscou i es van instal·lar 
en una ciutat provinciana seguint 

el seu pare, un general de l’exèrcit. 
La família ha anat a menys des que 
va morir el progenitor i empitjora-
rà amb l’addicció de l’únic home de 
la família a l’alcohol i les apostes. 
L’egoisme de la dona del germà i la 
rutinària vida de províncies faran 
replantejar la vida d’aquesta famí-
lia, cada vegada més pobra, que veu 
com tot s’ensorra al seu voltant. 

RETRAT D’ÈPOCA/ A diferència de la se-
va adaptació d’Els estiuejants, Carlo-
ta Subirós ha optat ara per no tras-
lladar l’obra als nostres dies. «El text 
està molt vinculat a una època con-
creta», va explicar la directora. «L’en-
torn dóna sentit a l’obra», va afegir 
Subirós, la versió de la qual no ar-
riba a les dues hores i s’ofereix sen-
se entreactes. Aprofita la diferèn-
cia d’època per projectar les inquie-
tuds d’uns personatges que intuïen 
el gran canvi social que s’acostava. 
«M’ha semblat interessant donar va-
lor a unes preguntes que avui ja te-
nen resposta», va dir Subirós.
 El que sí que ha canviat és l’esce-
nari on transcorre la peça. En lloc 
de recrear els diferents espais on 
transcorre l’acció, Subirós concen-
tra els quatre actes en un únic espai: 
el saló de la família Prózorov. «L’es-
cenografia acosta els actors a la sa-
la. És molt senzilla i austera perquè 
vull que tot el protagonisme recai-
gui en els actors, en el que teixeixen 
els personatges».
 Un repartiment amb 11 actors 
encapçalat per Roser Camí, Mia Es-
teve, Alba Pujol (les tres germanes), 
Jordi Collet (el germà), amb altres 
noms coneguts com Eduard Farelo 
i Anna Sahun, entre d’altres, inter-
preten aquesta obra coral on tots els 
detalls compten. «Està escrita com 
si fos música de cambra. Cada acte 
té un color diferent i, tot i la fama de 
lent de Txékhov, tot passa molt de 
pressa», va ressaltar Subirós. H

La directora, Carlota 
Subirós, diu que «les 
obres de Txékhov no 
es recreen en el dolor»

Roser Camí, 
Mia Esteve, Alba 
Pujol i Jordi Collet 
encapçalen el cartell

33 Alba Pujol (esquerra), Roser Camí i Mia Esteve, en una escena de ‘Les tres germanes’, de Txékhov.

ROS RIBAS


