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Un Txékhov 
essencialista
La versió de ‘Tres germanes’ de Carlota Subirós  
exposa amb senzillesa el rerefons de la peça

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

De les moltes versions que s’han fet 
de Tres germanes de Txékhov, aquesta 
és una de les més essencialistes. Car-
lota Subirós ha deixat que el text flu-
eixi amb fidelitat a l’autor i ha des-
carregat tot el pes del muntatge en 
la força de la tasca col·lectiva dels ac-
tors. Per evitar que aquesta crònica 
del fracàs vital ensopegui amb l’ex-
cés d’obstacles ha eliminat tot arti-
fici que pugui distreure l’atenció de 
l’espectador del fons de les qüesti-
ons que planteja el clàssic rus pre-
sentat al Lliure.
        Al principi costa acostumar-se a 
aquella senzillesa esquemàtica del 
muntatge gairebé a l’estil Verone-
se. I hi ha, d’entrada, una falta de rit-
me. Però a poc a poc i a mesura que 
el focus va centrant els personatges, 
tot el que no sigui l’esperit del mun-
tatge queda en un segon pla, tot i 
que són xocants recursos com el de 
la neu caient sobre el saló de la casa 
–únic marc per acollir tota l’acció–i 
que simbolitza, en aquest cas, la cru-
esa de l’hivern i del pas del temps. 
        Carlota Subirós ha situat l’ambi-
entació de la peça a Rússia i en l’èpo-

ca que coincideix amb el canvi so-
cial que hi va haver entre els dos se-
gles. I ha aprofitat el simbolisme del 
pas del segle XX al nou mil·lenni per 
projectar-la ara amb tota la seva vi-
gència. Aquí hi ha ben patent tota 
l’atmosfera de frustració i desespe-
rança d’uns personatges tancats en 
l’avorrida vida provinciana i que 
enyoren tornar al Moscou de la seva 
procedència com a única sortida a la 
seva falta d’expectatives.

PÒSIT AMARG / L’assumpció del fra-
càs per part dels protagonistes 
deixa certament un pòsit amarg 
que només es compensa amb la il-
lusió de seguir somiant amb un 
món millor, encara que sigui per-
què l’habitin futures generacions.  
 L’eix del muntatge se centra en la 
peripècia de les tres germanes, Olga 
(Roser Camí), Maixa (Mia Esteve) i Iri-
na (Alba Pujol), però també té molt 
protagonisme el personatge del ma-
nipulat germà (Jordi Collet) i el de 
la seva dona Natàlia (Anna Sahun). 
Eduard Farelo dóna vida a un sòlid 
tinent coronel Verxinin i la resta del 
repartiment s’adapta a la visió co-
ral que la directora té de l’obra de 
Txékhov, en què tots són debutants, 
cosa que beneficia clarament el re-
sultat de la funció. H

33 Mia Esteve (esquerra), Alba Pujol i Eduard Farelo, en un moment de la representació.
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CRÒNICA

Duato veta que 
es ballin les seves 
peces a Espanya
DANSA 3 Nacho Duato, exdirector 
de la CND, ha prohibit ballar les se-
ves coreografies a Espanya des del 
juliol. En declaracions al portal d’in-
ternet Ociogay.com, el ballarí ha as-
segurat que va oferir al Ministeri de 
Cultura que el contractessin com a 
assessor artístic i li van respondre  
que no. «Va ser una cosa personal (...). 
Així que els he prohibit ballar les me-
ves coreografies», ha manifestat.

ÍTEMS

Josep Soler, premi 
Tomás Luis de 
Victoria de música
MÚSICA 3 El compositor català 
Josep Soler (Vilafranca del Penedès, 
1935) ha estat guardonat amb el pre-
mi SGAE de la Música Iberoameri-
cana Tomás Luis de Victoria, dotat 
amb 60.000 euros, al considerar el 
jurat l’extraordinària qualitat de la 
seva «àmplia i profunda» obra, fruit 
de la seva «rara i fascinant personali-
tat». Figura de la Generació del 51, és 
autor de més de 200 partitures.


