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David Guetta publica nou 
disc el 24 de novembre
David Guetta ha anunciat que la data de llan-
çament del seu nou disc serà el 24 de novem-
bre. Tindrà el repte d’igualar l’èxit de One lo-
ve (2009) i Nothing but the beat (2011), que li 
han fet vendre 15 milions de singles al món. 
El DJ francès diu que el nou treball serà “del 
tot diferent” del que ha fet fins ara.

Mor Iuri Liubimov, 
renovador del teatre rus
Iuri Liubimov, que va morir ahir als 97 anys, 
era considerat l’artífex del teatre modern a 
Rússia a través del Teatre Taganka, fundat el 
1964. Crític amb la política de l’URSS, li van 
retirar la ciutadania el 1984 i l’exili li va valer 
el reconeixement internacional. Encara va 
tornar a dirigir el seu teatre del 1989 al 2011. 

Txékhov, convidat de pedra 
d’un extraordinari experiment

actrius que assumeixen els rols 
d’Olga (Isabel Teixera), Maria (Ste-
lla Rabello) i Irina (Julia Bernat). 
Cadascuna de les seves emocions 
redibuixa els conflictes interiors es-
crits fa més de cent anys, immunes 
al context. Transmeten la seva prò-
pia veritat. És el que necessita Ja-
tahy –assegurar la sinceritat i inten-
sitat dels sentiments– per centrar-
se en l’èxit de la seva recerca. 
Txékhov hi és: encapsulat en les ac-
trius. Més enllà d’aquest límit, el seu 
protagonisme és intranscendent, 
fins i tot en el subtext –el desig de 
canvi, de buscar nous horitzons–, si-
lenciat per la mateixa potència de la 
posada en escena de l’experiment. 

Dues obres en paral·lel 
La filosofia de I si elles marxessin 
a Moscou? és feble davant de la for-
ça de la situació. L’espectador –que 
en aquest projecte es duplica, da-
vant d’un escenari i una pantalla de 
cinema– només té la seguretat de 
l’excel·lència interpretativa. La 
resta és una nova aventura com a 

públic. ¿Assisteix a una obra de 
teatre, a un rodatge, a un assaig, 
a una pel·lícula? Potser són totes 
aquestes situacions simultània-
ment. Els que miren l’escenari 
estan convidats a compartir una 
realitat imperfecta, oberta i can-
viant, sotmesa alhora a les regles 
del teatre i a les d’una filmació 
destinada a un producte del qual 
gaudeixen altres espectadors en 
una sala veïna. Un caos contro-
lat que, com a contrapartida, 
ofereix l’experiència de l’emoció 
en directe (el temps s’atura quan 
les tres germanes s’abracen en 
una cançó compartida, encara 
que la seva mirada es dirigeixi a 
la càmera). Per als asseguts da-
vant la pantalla, la història que 
reben és neta, basada en plans 
curts, en rostres que inter-
pel·len l’objectiu. En aquest 
marc, els altres espectadors no 
existeixen, desapareixen en el 
fora de pla. Només en el comiat 
es trobaran cara a cara per co-
mençar-se a fer preguntes.e

Les tres germanes txekhovianes, un excusa dramatúrgica per a un 
experiment teatral que ha passat pel Temporada Alta. MARCELO LIPIANI

Christiane Jatahy redefineix el paper del públic i de la ficció

Sobre el paper podria exis-
tir certa germanor entre 
Daniel Veronese i Christi-
ane Jatahy. Units pel revi-
sionisme de Txékhov, tots 

dos comencen la seva heterodòxia 
pel títol. L’argentí converteix Les 
tres germanes en El hombre que se 
ahoga; la brasilera, en I si elles mar-
xessin a Moscou? Fi. Aquí s’acaben 
les concomitàncies. Fi fins i tot de la 
implicació de Jatahy en el món dra-
màtic de Txékhov. 

El clàssic que inspira el seu últim 
experiment de juxtaposició de dra-
matúrgies és un impuls irreconeixi-
ble, com les postals de platja de la 
sèrie People de Richard Hamilton. 
L’artista pop augmenta la imatge fo-
togràfica fins a fer-hi aflorar l’abs-
tracció per intervenir lliurement 
sobre aquesta nova imatge i desen-
volupar un concepte previ indepen-
dent del discurs que podria aportar 
la imatge original. Jatahy treballa 
igual amb l’obra txekhoviana. 

¿Aquest allunyament radical in-
valida el resultat final? En absolut. 
I si elles marxessin a Moscou? –que 
s’ha pogut veure aquest cap de set-
mana al festival Temporada Alta de 
Girona– és un muntatge fascinant 
sense que importi quant hi ha de 
Txékhov en la seva proposta. La 
connexió amb l’espectador es pro-
dueix sense necessitat de conèixer 
el text ni les penes d’aquestes tres 
germanes atrapades en una ciutat 
provinciana. El seu gran valor rau 
en l’interessant joc cinema-teatre 
que s’estableix davant de l’especta-
dor. Des del 2004 l’equip que envol-
ta Jatahy ha anat incorporant noves 
variants sobre la interrelació dels 
dos imaginaris i com generen noves 
percepcions del que és la ficció, la 
realitat, el temps i el mateix procés 
creatiu. Explora les interseccions 
per trencar fronteres. El públic no 
té cap altra sortida que qüestionar 
el paper de la seva mirada. 

Tampoc és en sentit estricte una 
traïció a Txékhov. L’anàlisi psicolò-
gica de cadascuna de les tres germa-
nes és profunda i fidel als perfils di-
buixats per l’autor, projectats impe-
cablement per les tres formidables 

Anàlisi

CRÍTIC TEATRAL

JUAN CARLOS 
OLIVARES

El paraíso de los pobres ha sigut 
un autèntic èxit editorial a Holanda. 
Se n’han venut 250.000 exemplars. 
Una de les primeres lectores va ser 
la mare de Jansen. “Era complicat 
perquè ella sempre se n’ha avergo-
nyit, de venir d’una família pobra. 
Vaig escriure sobre coses de les 
quals ella no volia sentir a parlar. Li 
vaig deixar llegir el llibre dues set-
manes abans que s’imprimís. I lla-
vors va entendre molt bé per què 
l’havia escrit. Tenia por que l’asse-
nyalessin i diguessin que era culpa 
seva, ser pobra. Jo li volia demostrar 
que no era així”.e

Descoberta  
El llibre de 
Jansen ha 
sigut un èxit 
editorial 
a Holanda 

LES BONES INTENCIONS DE VEENHUIZEN 
01. L’asil per a avis de l’Hospici Número Tres de 

Veenhuizen el 1925. 02. Les gàbies per dormir de 
l’hospici. 03. L’autora del llibre, Suzanna Jansen.  
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