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El paisatge despullat
i teatral de Txèkhov
L’actriu Maria Stoyanova signa 22 sessions a cavall de la
intimitat i de la complicitat amb l’espectador actiu

xèkhov traça uns personatges pro-
funds en uns espais aparentment
circumstancials que acaben sent

protagonistes i conseqüència de la trama.
El fred, els jardins descuidats, l’aire provin-
cià allunyat de la metròpoli de Moscou...
Ara, l’actriu Maria Stoyanova
en fa una nova lectura per pro-
vocar amb les preguntes motor
(aquelles que han de fer reac-
cionar) de cada protagonista i
que valen també per a ella i per
a l’espectador més amagat de
la platea. Paisatges de Txèkhov
és un nou treball de profundi-
tat: S’ha traçat 22 accions a
l’entorn de les obres cabdals de
Txèkhov. Millor, de fet, a l’en-
torn dels personatges tràgics
d’aquest dramaturg que insis-
tia que ell feia comèdies però
que el seu director Stanislavsky
les transformava en drames
desesperants. Els paisatges per
on transita Stoyanova són els
de les obres Ivanov, La gavina,
Tres germanes, Oncle Vània i
L’hort dels cirerers.

Les sessions de Paisatges de
Txèkhov es fan cada dimarts
fins a l’1 de juliol. Son funcions
a cavall de la instal·lació artísti-
ca. Per això, Stoyanova suporta
funcions de set hores (des de les
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deu del matí fins a les cinc de la tarda) sense
dinar, sempre amatent al seu públic. O, en
tot cas, al seu espai i al seu equilibri perquè
pot estar transitant pel seu univers sense que
ni tan sols hi hagi espectadors.

Dimarts passat va fer el primer capítol
d’aquest estadi a la Sala Fènix,
on s’hi estarà fins al 25 de març.
La setmana anterior, havia fet
una funció-pròleg. En la de di-
marts, Stoyanova buscava res-
postes a la situació de Nina, la
jove actriu, protagonista de La
gavina: aquesta ha de suportar
la mirada envejosa (per la seva
joventut i la seva energia) de
l’amfitriona de la casa i actriu
consagrada. És un cataclisme.
Per això, Stoyanova es pregun-
ta “S’ha de resistir malgrat...?”
Una pregunta que ben bé po-
dria haver estat motor per con-
solar Nina. Stoyanova respon:
“El mèrit d’aquesta professió és
resistir”, diu.
En el passatge de dimarts, l’es-
pai buit es completava amb
una muntanya de glaçons.
Ella, puntualment, entrava, ho
envoltava. I premia un glaçó
fins a que gotegés aigua la seva
mà closa. Si, més tard, hi acce-
dia també algun espectador, el
gel es desfeia amb l’escalfor de

les quatre mans mentre sonava com un
xiuxiueig un Stand by me ben explícit. El
gel es fonia amb el temps per l’escalfor dels
focus. El cos provocava una escalfor afegi-
da, com si fos un element accelerador: en
Stoyanova, el cos és mesura de temps.

L’actuació de Stoyanova té molt d’expe-
riència catàrtica. Té un abans i un després
en el públic que vulgui escoltar. Ara el seu
univers s’ha anat buidant, essencialitzant. I
ara, queda ella despullada amb una mirada
blanca, que revela un equilibri interior i
que projecta pau a tots els que li agafen la
mà, o (més covards) li responen a la seva
complicitat des de les butaques. El seu
somriure és sincer, gens aparatós tot i la in-
comoditat de presentar-se despullada.

La dels 40
dies de
clausura
L’actriu Maria Stoyanova
mai no s’hi està per poc.
És una artista (més enllà
de les fronteres del
teatre) de fons, de llarg
recorregut. Va ser capaç
de treballar durant 40
dies dins de
l’Adrià-Antic, amb
l’única visita de la seva
mare (a qui feia anys
que ni veia, separada per
les fronteres) i amb
altres companys
d’escena per fer una
recerca en cinc vessants
del personatge de
Madama Butterfly. Per
això, ho signava com a
Madama(s) Butterfly(s).
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Dimarts passat,
El gel es fonia
amb el temps
per l’escalfor
dels focus. El
cos provocava
una escalfor
afegida, com si
fos un element
accelerador:
en Stoyanova,
el cos és
mesura de
temps

L’engany de
la rutina en
un escenari
El muntatge, de complexitat
tecnològica notable, manté
l’imprescindible alè humà

CRÍTICA JORDI BORDES

om es pot representar la rutina,
el treball mecànic, l’exercici per
conservar l’elasticitat i l’energia

dins d’un búnquer? Com fer-ho sense que
esdevingui rutinari per a l’espectador?

Aquest és el repte del muntatge Harket
[Protocolo] que aconsegueixen superar, no-
més a mitges, els de Panicmap.

La dictadura de la tecnologia a escena és
molt perillosa i, certament, en aquesta pro-
ducció (amb molt de risc que qualsevol
pantalla es pengi) la informàtica no tapa la
dramatúrgia. En part, perquè en forma
part (i això no és un error, sinó una solució
intel·ligent per no quedar ofegat de progra-
maris).

L’obra imagina com una voluntària a un

C programa pilot ha allargat la seva estada al
búnquer, amb l’única companyia d’un or-
dinador intel·ligent, perquè ell l’adverteix
que, durant el breu lapse de 30 dies, s’ha
produït una amenaça nuclear. Ella, doncs,
es manté protegida dins d’un espai que és
autosuficient i que li genera prou reptes fí-
sics i intel·lectuals perquè no es converteixi
en un ésser passiu. Així, treballa el que hau-
rà de ser una coreografia. La màquina li va-
lora la peça creativa a partir de condicions
científiques (la pulsació del cor, l’abús del
temps en què s’utilitza el terra...) Precisa-
ment, és en els matisos humans de la prota-
gonista que apareix la intensitat de l’obra.
És quan ella es pot rebel·lar i quan l’argu-
mentació és molt més complexa que el
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Stoyanova concep el seu viatge pels Pai-
satges de Txèkhov amb diverses fronteres
que pretén trencar. Però no és gens agressi-
va amb els que opten per un espai més con-
templatiu que d’acció a escena. El públic
pot seguir l’espectacle tranquil·lament (i
durant el temps que desitgi) a les butaques.
Si avança cap a la taula de les cartes (un es-
pai en què l’actriu desvela les convencions
teatrals) l’actriu li oferirà una sessió per-
suasiva a cau d’orella. Només per a l’espec-
tador actiu. Després, si aquest vol, entrarà
despullat a l’escenari i arrencarà el viatge.
L’obra transita per altres escenaris: Antic
Teatre (1 d’abril al 13 de maig); Espai 30 de
la Nau Ivanow 20 de maig a 24 de juny) i La
Seca (1 de juliol). ❋

Cos nu i un
element
Stoyanova ha
essencialitzat el
seu teatre. Busca
una connexió més
enllà del discurs i
del personatge, és
un recurs per
accedir a un món
comú per
descobrir amb el
públic valent i
curiós XAVIER
BASIANA

simple exercici de repetició d’elements bi-
naris. El treball és meritori però peca en
voler fer massa evident la teoria del gat
mort/viu dins de la caixa (El gat de Schrö-
dinger). Falten uns girs que superin la pre-
visibilitat. Es pot jugar amb el Siri (fins i
tot el Wyoming hi juga a la tele) però no
pot transmetre la contradicció humana
una màquina que només vigila per la su-
pervivència. Cal agrair el treball generós
de Cristina Fernández, d’absolut desgast
físic, però potser seria més efectiu crear
un monòleg a part, un refugi de pensa-
ments humans que marquin perfil a una
relació forçosament freda amb la màqui-
na. Falten records, desigs, fantasia per su-
perar la por de sentir-se desprevingut. ❋

HARKET
[PROTOCOLO]
Panicmap
Direcció:
Juan Pablo Mendiola
Intèrpret:
Cristina Fernández
Data i lloc:
Dijous, 7 de febrer
(fins al 16), a La Seca.

Reposició d’un mirall insultant
a Sala Beckett reposa durant unes quantes

setmanes, un dels èxits del Festival Grec de l’any
passat. Si amb El principi d’Arquimedes van poder
fer el salt a la Villarroel (amb major aforament),
ara opten a fer una nova estada a la mateixa Sala
Beckett. La peça mostra tres cares d’un mateix 
personatge: George Kaplan. Són tres històries, que
podrien confluir en una de sola, que parlen de les
implicacions polítiques dels mites contemporanis.
Miralls insultants per a la societat contemporània.

GEORGE KAPLAN
Frédéric Sonntag
Traducció: Carles Batlle
Direcció: Toni Casares
Intèrprets: Sara Espígul, Borja Espinosa, Francesc Ferrer,
Jordi Figueras, Sandra Monclús
Lloc i dia: A la Sala Beckett, fins al 7 de març.

En l’epíleg de la vida
uan se celebren els 70 anys de la publicació d’un

llibre tendre i implacable alhora escrit per Antoine
de Saint-Exupéry, es multipliquen les produccions
a l’escena. La peça, tinguda per a públic familiar, té
una mirada gens compassiva amb la vida. I és en
aquest prisma que mira d’aprofundir el muntatge
que durant unes quants dies s’allotjarà a Gràcia
amb José Luis Gómez com a cap de cartell.

EL PRINCIPITO
Antoine de Saint-Exupéry
Direcció i adaptació: Roberto Ciulli
Intèrprets: José Luis Gómez i Inma Nieto

Lloc i dies: Al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 2 de març

Un ciutadà de pega
na comèdia tan gore com tràgica i còmica. Xavier

Mestres recupera, amb Roger Conesa (clarinet,
guitarra, percussió i veu), Xavi Sánchez
(contrabaix i veu) i Tomás Alcaide (piano i violí)
un musical que ja va tenir molt bona resposta a la

Sala Muntaner el 2011 i que posteriorment
reposarien puntualment al Teatre Goya. La
producció s’ha aturat durant dos anys, el temps
que aquest quartet ha estat acompanyant Concha
Velasco amb el seu espectacle Yo lo que quiero es
bailar. Ara, la història d’un enamorat que té un
mal pas que el du a ser una persona temuda per la
gent, torna a amenaçar. De fresca sèrie B.

KILLER
Guillem Clua
Direcció: Joan Maria Segura
Intèrpret: Xavier Mestres

Lloc i dies: Al Teatre Almeria de Barcelona, a partir de les
20 hores, fins al 2 de març.
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DA CÁMERA
Teatre
Akadèmia

urant març i
abril es durà a
terme al teatre
Akadèmia una
programació
d’òpera de petit
format i joves
veus, anomenat
Da Cámera. Per
fer viable el
projecte, s’ha
engegat un
projecte de
Verkami, que a
hores d’ara ja ha
superat el 25%
del que aspira.
Per fer-lo viable,
Akadèmia no
disposa de cap
ajut institucional
però sí de la
complicitat
entusiasta dels
músics
participants.
Programa:
Il segretto di
Susanna  i Trouble
in Tahiti.
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Xavier Mestres a ‘Killer’ al 2011 / M. VESES FERRER


