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Txékhov futurista a la japonesa
CRÒNICA La lentitud de ‘Les tres germanes’ ofega el recurs robòtic

J. C. S.
BARCELONA

D’un festival com el Grec es pot es·
perar, sempre, que ofereixi propos·
tes com Les tres germanes, versió androi-
de, del japonès Oriza Hirata. Encara 
que el resultat sigui controvertit i la 
majoria del públic del Mercat de les 
Flors, el dia de l’estrena, el rebés no·
més amb un aplaudiment protocol·
lari. El ritme monòton, una interpre·
tació del mateix perfil (i en japonès) 
i haver de llegir sobretítols van ser 

una llosa igual de gran que el buit 
existencial dels personatges del dra·
ma de Txékhov. Però, alerta, no es·
tem davant d’una de les versions fla·
mígeres de Veronese i el seu equip 
sobre una obra del geni rus. En la 
molt més estàtica d’Oriza Hirata se 
sent el rumor subterrani de l’origi·
nal, però el Japó és un altre món i 
també en l’escena. Els seus particu·
lars codis interpretatius poden arri·
bar a ser exasperants per la seva mo·
notonia narcotitzant.

 És tan persistent que acaba ofe·
gant l’efecte de l’experiment tecno·
lògic d’Hirata i la universitat d’Osa·
ka de posar un androide en el paper 
de la germana petita, Irina (Ikumi 
aquí) i un robot, hereu del mític 
R2D2 de La guerra de les galàxies, com 
el servent de la família. L’androide 
funciona fins al punt que els espec·
tadors més allunyats poden trigar a 
adonar·se que no hi ha una actriu de 
carn i ossos asseguda a la cadira de 
rodes. Després de la sorpresa, l’an·

droide és un personatge més, el que 
inspira més tendresa pel seu aire 
melancòlic.
 La versió d’Hirata és txekhoviana, 
per exemple, perquè si les germanes 
viuen amb enyorança el record de la 
seva vida a la capital Moscou, aquí 
ho és de Tòquio i de les seves desapa·
regudes grans superfícies comerci·
als. Si es parla sobre la decadència de 
l’aristocràcia russa en un final d’èpo·
ca, aquí s’aborda la crua desesperan·
ça d’una societat avançada en crisi, 
amb els joves hikikomori capaços de 
tancar·se a la seva habitació i aïllar·
se completament del món. Perquè, 
com diu la Ikumi real, els robots no 
evolucionaran si cada dia s’assem·
blen més als humans. I els androi·
des, que pateixen perquè «no es mo·
riran», són tan ingenus que sempre 
diuen la veritat. H

La frontera 
entre el poder 
i la ficció
3Toni Casares dirigeix a la Beckett 
la comèdia política ‘George Kaplan’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

q
ue la ficció és un instru·
ment més per construir 
el discurs del poder és 
una vella màxima dels 

sociòlegs i teòrics de la cultura de 
masses a la qual convé tornar de for·
ma freqüent. ¿Com condiciona la 
nostra visió del món? ¿Com es creen 
les estructures de l’imaginari col·
lectiu? ¿Quin és el paper dels mit·
jans i de la comunicació política? 
Són preguntes que es planteja, sense 
la intenció de donar·hi resposta, Ge-
orge Kaplan, la comèdia política del 
dramaturg francès Frédéric Sonn·
tag (Nancy, 1978) que estrena avui la 
Sala Beckett sota la tutela del seu di·
rector, Toni Casares.
 Casares adverteix de seguida que 

estem davant d’una obra de «tea·
tre polític, però no de tesi». A partir 
d’una tècnica narrativa no lineal ni 
convencional, Sonntag firma una 
obra «divertida, emocionant i inte·
ressant», diu. George Kaplan presenta 
tres reunions que, en principi, no te·
nen res a veure.

D’ACTIVISTES A PODEROSOS / En la pri·
mera reunió, un grup d’activistes, 
sense líder com passa en el movi·
ment 15·M, es reuneixen per iniciar 
un projecte sobre la deriva del siste·
ma cultural i mediàtic. En la segona, 
un equip de guionistes treballa un 
relat sobre l’enfonsament dels va·
lors occidentals. En la tercera, un 
grup de poderosos, a l’estil del Club 
Bildelberg, estudia com afrontar 
una amenaça contra el sistema.

 Sara Espígul, Borja Espinosa, 
Francesc Ferrer, Jordi Figueras i San·
dra Monclús es multipliquen en els 
tres actes d’una peça amb punt de 
partida cinematogràfic: Perseguit per 
la mort, de Hitchcock, i que li serveix 
a Sonntag per batejar el seu text. 

El personatge de George Kaplan és 
l’ham del film, la identitat fictícia 
inventada per la CIA. «Cary Grant 
acaba encarnant·lo contra la seva vo·
luntat. Em va fascinar el pas de la pu·
ra ficció a la pura realitat. És com el 
teatre, on un personatge adquireix 
vida perquè un actor l’interpreta», 
diu Sonntag, que juga amb l’humor 
per parlar de política. Com a la pel·
lícula, la figura de Kaplan també so·
brevola (i no a bord d’una avioneta) 
en les tres reunions. H

El títol de l’obra de 
l’autor francès Frédéric 
Sonntag remet a 
‘Perseguit per lamort’

33 Sandra Monclús, Francesc Ferrer i Borja Espinosa, en una escena.
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Mascarell es 
desmarca de 
la proposta  
de cobrar per 
veure TV-3

El PERIÓDICO 
BARCELONA

El conseller de Cultura de la Ge·
neralitat, Ferran Mascarell, va re·
conèixer ahir que estan estudi·
ant diverses maneres de finançar 
la malmesa indústria cinemato·
gràfica, però «no hi ha res deci·
dit», desmarcant·se així de les pa·
raules de dimarts d’Isona Passo·
la, directora de l’Acadèmia del 
Cinema Català, que va avançar 
la possibilitat d’introduir un re·
càrrec per veure la televisió públi·
ca, TV·3. Als passadissos del Par·
lament, el conseller va remarcar 
que es tracta d’una idea de Passo·
la, no seva, i que quan es pronun·
ciï sobre aquest tema no serà per 
parlar d’«una simple possibilitat, 

sinó perquè ja haurà estat estudi·
ada i aprofundida, cosa que enca·
ra no passa». 
 La cineasta i productora cata·
lana havia suggerit la possibilitat 
d’establir, com passa en altres pa·
ïsos, una taxa per aparell televi·
siu o per l’accés a internet, que es·
taria entre 6 i 10 euros a l’any per 
família.   
 Mascarell va admetre que s’es·
tà estudiant implantar taxes, pe·
rò va afegir que també s’investiga 
quins sistemes de finançament 
s’estan portant a terme a nivell 
internacional per finançar la cul·
tura, que està patint molt per 
les retallades de l’Administració 
i per l’augment de l’IVA al 21%. 
«Aquesta pujada és una mesura 
molt perjudicial per al nostre pa·
ís que agreuja la crisi del sector, i 
el sector té clar que no podem es·
perar més temps sense reaccio·
nar», va apuntar. H
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El conseller diu  
que la idea de la taxa 
és d’Isona Passola i 
que només es tracta 
d’una possibilitat  


