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Una versió robòtica i monòtona
de Les tres germanes. R. JUSTAMANTE

Jo,
Txékhov

FESTIVAL GREC

Ficció, poder i revolució

Indignats, guionistes i poderosos:
tots tenen una història per vendre.
Toni Casares dirigeix George Ka-
plan, un espectacle de llenguatge
contemporani sobre com la ficció
influeix el poder i la societat.

Grec. “És un text interessant, diver-
tit i emocionant i que no té comple-
xos a l’hora de fer servir el gènere
per connectar amb el públic”, diu.
L’estructura fragmentada de l’obra
fa que l’espectador es generi pre-
guntes constants: fins a quin punt la
ficció és una eina de poder?, pot fer-
se servir per donar instruccions mo-
rals?, hi ha algú que mou els fils en
secret?, podria ser que fins i tot la
revolta social estigui planificada?
“Fins a quin punt a vegades la teoria
de la conspiració és una excusa per
no intentar canviar les coses?”,
apunta Casares.

Sara Espígul, Borja Espinosa,
Francesc Ferrer, Jordi Figueras i
Sandra Monclús protagonitzen
aquesta comèdia revolucionària
amb una narrativa no convencional
en què l’autor assegura que hi ha in-
troduït més humor que mai. La co-
produeix la Sala Beckett amb el

Theater Konstanz alemany, mostra
del bon ull de la sala catalana. De fet,
fins i tot Frédéric Sonntag assegu-
rava que va ser després de participar
com a autor a l’Obrador d’estiu que
les seves obres es van començar a
traduir a altres llengües. “Hi ha un
abans i un després”, afirma.

La Beckett no tanca Gràcia
Toni Casares també va confirmar
que, malgrat que l’Obrador i les ofi-
cines de la Sala Beckett ja s’ha tras-
lladat a la seu del Poblenou, el tea-
tre no tancarà. Va assegurar que, de
moment, l’espai d’exhibició té asse-
gurada una temporada més a l’his-
tòric espai del carrer Alegre de Dalt,
on es va fundar El Teatro Fronteri-
zo el 1989. El teatre va perdre el li-
tigi que mantenia amb el propieta-
ri de l’edifici, Núñez y Navarro, pe-
rò ha arribat a un acord per no haver
de marxar immediatament.e

LAURA SERRA
BARCELONA. Tres reunions secre-
tes tenen lloc al mateix temps. En
una, un grup d’antisistema estudien
emprendre accions clandestines
per denunciar la deriva dels mitjans
de comunicació i la cultura occiden-
tal. Volen muntar una campanya
perquè artistes de tot el món signin
amb el mateix nom. En una altra re-
unió, un grup selecte de guionistes
elabora una ficció, per encàrrec de
no se sap qui, que doni respostes a la
crisi de valors de la societat. I la ter-
cera reunió la protagonitza una me-
na de Club Bilderberg ultrasecret
que ha de resoldre un conflicte que
podria fer trontollar el sistema. To-
tes tres reunions tenen alguns ele-
ments comuns, un dels quals és el
nom enigmàtic de George Kaplan.
Aquest personatge, que s’inventa la
CIA a la pel·lícula Perseguit per la
mort de Hitchcock, és un dels es-
quers de les teories conspiratòries.

L’espectacle analitza “el lloc de la
ficció al nostre món”, explica el dra-
maturg francès Frédéric Sonntag
(Nancy, 1978). “La ficció és domi-
nant, no només per la indústria de
Hollywood i les famoses sèries de
televisió, sinó que genera un imagi-
nari col·lectiu, influencia la nostra
manera d’entendre el món, els mit-
jans i els poders i condiciona la nos-
tra actuació”, diu l’autor, un dels jo-
ves valors de la dramatúrgia euro-
pea que apadrina l’Obrador de la Sa-
la Beckett. George Kaplan s’estrena
avui a Catalunya, fins i tot abans que
ell la dirigeixi a França.

Sonntag tracta “problemes de ra-
biosa actualitat”– diu Toni Casa-
res– “fa teatre polític però no de te-
si moral”, destaca el director de
l’adaptació –traduïda per Carles
Batlle– que farà temporada tot el
mes a la Sala Beckett, dins el festival

George Kaplan és el nom que connecta tres reunions que tenen lloc paral·lelament a la
Sala Beckett: una d’indignats, una altra de guionistes i una altra de poderosos. DAVID RUANO

La Sala Beckett estrena la comèdia de teories conspiratòries ‘George Kaplan’

‘Les tres germanes, versió androide’
MERCAT DE LES FLORS
9 de juliol

JUAN CARLOS OLIVARES

Des que es van creuar els
camins del director de
teatre Oriza Hirata i
l’expert en robòtica Hi-
roshi Ishiguro –el pri-

mer científic a posseir un geminoide,
una rèplica teledirigida–, la compa-
nyia japonesa Seinendan reuneix a
l’escenari robots i androides. Actors
i actroides interactuen per crear un
nou llenguatge dramàtic que persis-
teix en l’objectiu de recuperar certa
idiosincràsia japonesa. A Les tres ger-
manes, versió androide (versió lliure
de Les tres germanes de Txékhov)
mantenen les seves habituals senyes
d’identitat (diàlegs simultanis, to de
veu baix, àton i sense evitar donar
l’esquena al públic), incorporant la
interacció amb els robots.

Amb sinceritat, Hirata no ho po-
sa fàcil. L’espectador sense caracte-
rístiques poliglotes està obligat a
concentrar-se en la pantalla per se-
guir el text, i tot i així res li garanteix
que no perdi el fil. Els intèrprets no
hi ajuden, amb la seva estudiada
prosòdia monòtona i acció mínima,
com si busquessin aproximar-se a
les limitacions dels seus companys
androides més que al temps simbò-
lic de Txékhov. De l’autor rus se’n
manté el marc de la situació (una
ciutat de províncies tocada per la
depressió econòmica) però sostreu
als personatges el conflicte entre
l’anhel d’un futur diferent i una re-
alitat que amb la tossuda persistèn-
cia dels lligams quotidians anuncia
el fracàs d’aquest futur alternatiu.

Hirata només proposa l’opció de
la conformitat, eliminant la tensió.
Fins i tot transforma la personalitat
de la germana menor en una hikiko-
mori oblidada pel món i substituï-
da per una rèplica robotitzada. En
definitiva, una obra tan interessant
com a lectura de la deriva de la so-
cietat nipona com inútil per expli-
car l’univers txekhovià.e

Crítica

Actualitat
Hi ha algú que
mou el fils en
secret? La
revolta social
pot estar
planificada?

Les pròximes estrenes del Grec
Cartellera

‘Tragèdies romanes’
El Lliure acull de divendres a diu-
menge tres Shakespeares compri-
mits en una sessió maratoniana si-
tuada en un Parlament i on els es-
pectadors són convidats a moure’s
i fer servir les xarxes socials.

‘Utopies’
Tres escoles de teatre europees
(alemanya, francesa i la catalana
Eòlia) s’uneixen al Teatre Grec el 9
de juliol en una proposta interna-
cional. Uneixen tres obres d’autors
i actors joves sobre el futur.

‘L’ADN de l’ànima’
Ramon Giménez (Ojos de Brujo) i
Mudit Grau (Color Dansa) dirigei-
xen al Teatre Grec un espectacle
de fusió de hip-hop i flamenc que
mostra tots els estats anímics a
través de 8 ballarins i 6 músics.

‘Subterrànies’
Un viatge al passat. Un viatge a la història. Una obra
de teatre documental sobre com van viure les barce-
lonines els bombardejos de la Guerra Civil que té lloc
en un escenari real, dins d’un dels refugis antiaeris
que es van construir, el 307 del Poble-sec. L’obra es
reestrena demà i es representarà tot el mes.

‘Perduts a la Viquipèdia’
Un dels espectacles del cicle Mini-
Grec i l’única coproducció familiar
del festival. El Poliorama acull els
dies 6 i 7 aquest muntatge sobre ci-
ència en què dos nens es troben
Einstein perseguint un neutrí.


