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La Villarroel estrena ‘Els tres aniversaris’, una versió
contemporània i més cínica de ‘Les tres germanes’ de Txékhov

Tresgermanessensesomni
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Txékhov no s’acaba mai.
Les noves generacions
decreadorsteatralscon
necten amb força amb

l’autordeLagavinaoL’hortdelsci
rerers. Amb uns personatges pro
fundament humans i insatisfets
que viuen i moren de desig, inca
paçosdemobilitzarsepermateri
alitzar els seus somnis. Ara és el
torn de Les tres germanes, d’Irina,
Olga i Maixa, aquelles tres dones
que somiaven a tornar aMoscou i
deixar la seva vida de províncies,
tot iqueesvanhaverdeconformar
ambunaltredestí.LaVillarroeles
trena avuiEls tres aniversaris, una
versió contemporània de la peça
de Txékhov escrita per l’autora
alemanyaRebekkaKricheldorf.
Una comèdia negra ambientada

a l’Alemanya actual que dirigeix
Jordi Prat i Coll i en què la deca
dènciaquepujaal’escenarinoésja
lad’unaclassesocial, l’aristocràcia
russadefinalsdelXIX,sinólad’un
món, l’Europa occidental d’avui. I
en què les germanes, encarnades
perVictòriaPagès,AnnaAlarcón i
Rosa Boladeras, tenen ara un pro
blemaafegit: “A l’obradeTxékhov
–diu Prat i Coll– les germanes so
mien amb Moscou, hi han estat i
queda la reminiscència d’aquell
espai mític en què, quan hi vagin,

se sentiranrealitzades.Enaquesta
peçaencanvinoquedaniMoscou,
vacapalnihilisme,elspersonatges
són molt cínics, individualistes i
egoistes. Això fa que el públic es
parteixi de riure perquè van pas
satsdevoltesenelcinisme.Lacon
trapartida és una solitudmés bès
tia. Txékhov escriu sobre el final
d’un temps, ésgentquenos’adona
d’uncanvid’època.Aquíelsperso
natges són tan individualistes que

el temps no els importa, i sónmolt
pocempàtics.Aixòelsvabéalsque
venende forade la família i tensen
lacordaper lasevamaneradeveu
re el mónmés prosaica respecte a
la més poètica que tenen ells però
quenoportaenlloc”.
La idea demuntar l’obra va par

tirdeJoanNegrié, quedonavidaa
Andrei, el germà d’Irina, Maixa i
Olgaiquevaveureunalecturadra
matitzada de la peça a Itàlia. De
mica en mica es va configurar un
equip en què els dos personatges
quevenende forade la família són
Albert Triola i Miranda Gas, que
donavida a lapràctica i inculta Ja
nine, “una choni”, diu el director,
quehacreatunaescenografiamolt
kitschper a la representació. I que
explica que l’obra s’estructura al
voltant de tres aniversaris conse
cutius de la Irina, dels 38 als 40
anys. “Té una dècada més que
l’originalpelsactorsque tenia, i ai
xò augmenta el patetisme en
aquests personatges instal∙lats en
el tedi, que no avancen, que diuen
que faran coses i no les fan mai.
Gent intel∙lectualment molt pre
parada però emocionalment inca
paçd’escoltarbé l’altrede tantque
s’escolten a ells. Un retratmolt in
tel∙ligent que combina cinisme,
humor, unamica de vodevil i con
tingut existencialista sense la sen
sació que t’alliçonen filosòfica
ment,”diu.c

JORDI EGEA

Pagès, Boladeras i Alarcón

Gaudird’ungranpoeta
Laspersonasdelverbo

Textos:JaimeGildeBiedma
Creacióidirecció:JoanOllé
Llocidata:TeatreLliuredeGràcia.
Finsal 28/V/2017

JOANANTON BENACH

Espresentacomunhomenatgedel
director Joan Ollé a Jaime Gil de
Biedma, “un dels seus sants parti
culars”. Es titula Las personas del
verbo, com un llibre del sant, i tant
deboque l’homenatge serveixiper
multiplicar el nombre de devots
que hauria d’aplegar aquest im
menspoetaarrelataBarcelonapels
segles dels segles. Demoment ser
veix perquè els assistents al Lliure
gaudeixind’unespectacleenquèla
vida i les paraules del protagonista
absent dibuixen una biografia lite
rària d’una qualitat excepcional i
d’unasinceritat apassionada.
LaconeixençapersonaldeGilde

Biedma (19291990) per part del
creador idirectorde lapropostaha
contribuït a l’articulació eficient
dels materials reunits, ja que
aquestsconstrueixenundiscursbi
ogràfic que no estava a l’abast dels
qui només havíem seguit el prota
gonista a través de la seva obra.
L’aportació d’Ollé contribueix a
bastirambclaredatelsperfilsd’una
aventura humana viscuda intensa
ment i a situar, en cadascunade les
seves cantonades, el poema més
idoni. I només un expert coneixe

dor de Gil de Biedma podia saber
queaquesta idoneïtat erad’unana
turalesamolt fonda, tant,queesde
vé aliena a la pura experiència. Per
l’autor de Las personas del verbo,
“la poesía de la experiencia (...) es
hacer que el poema sea un simula
crode lapropiaexperiencia real”.
Tres actors i una actriudiuenels

textos seleccionats per Ollé. Ells
són Ivan Benet, Mario Gas i Pep
Munné. Aquest últim confessava,
anys enrere, la il∙lusió que li hauria
fetcrearunespectacleenelmateix
despatxde l’edifici queTabacosde
Filipinas va tenir durant anys a la
Rambla i on Gil de Biedma, advo
cat,exerciafuncionsd’altexecutiu.
Els compromisos professionals de
Munné i la conversióde l’edifici en
hotel frustrà aquesta il∙lusió, i ara
l’actor participa, m’ha semblat,
ambunpunt d’emoció freqüent en
la dicció i recitació dels textos amb
Benet i Gas. L’actriu Judit Farrés
interpretaambexquisidasensibili
tat cançons que evoquenmoments
viscuts intensamentpelpoeta.
Ollé ha previst un espai escènic

on els fragments literaris troben
una ambientació adequada, la del
referit despatx, la d’un llit misera
ble, desordenat, que pot acollir les
al∙lusions a l’homosexualitat del
protagonista. Cap imatge, però, és
mésfascinantqueelquebrollaamb
laveudetresactorsdeprimera,des
d’unmón interior literalment cap
tivador.Unapoesiadel gruixque li
donà Gil de Biedma és molt cara
d’oir.Valmolt lapenagaudirla.c
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Dimecres, 17 de maig, a les 21 h
a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm. C/ Rosselló, 515.
Entra a rac105.cat per saber com aconseguir invitacions.

rac105.cat

Amb el patrocini de:
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Presentant el seu nou disc ‘UN ESTRANY PODER’
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