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DOLENTA

REBEKKA KRICHELDORF, VEU POTENT DE LA NOVA DRAMATÚRGIA ALEMANYA, FA UNA

VISITA DESACOMPLEXADA A LES GERMANETES DE TXÉKHOV A ‘ELS TRES ANIVERSARIS’

No, no són elles. Ni tampoc ell
és ell. Però sí, és veritat: Irina,
Masha, Olga i Andrei es diuen
igual que els quatre germans
deLes tres germanes. Capri-
cis d’uns pares lletraferits i
teatrers que van voler posar a
la seva descendència aquests
il·lustres noms. I comque els
nomsmarquen, resulta que
aquesta colla, i de retruc tots
els altres personatges que for-
men part del seu cercle, sen-
se estar protagonitzant l’obra
deTxékhov, acaben patint en
granmesura lamateixa sensa-
ció de fracàs vital que es res-
pira en aquesta. Ja sabeu, allò
de repetir-se “l’any que ve se-
rem aMoscou”, sabent perfec-

tament que l’any que ve conti-
nuarem exactament almateix
lloc on som enguany. Però una
micamés vells (com que a l’o-
bra tot passa al llarg de tres
festes d’aniversari, això es
fa encaramés evident) i més

desenganyats del que estem
enguany. Igual com li passa a
laVil·laDolorosa, la decrèpi-
tamansió familiar el nomde
la qual va servir aRebekka
Kricheldorf per posar títol a
aquesta txekhoviana comèdia

R. OLIVER

amb gotes de teatre de l’ab-
surd a lamanera de Ionesco.
Això, sense perdremai de

vista que Rebekka –que va es-
trenar el text el 2009, amb
trenta-cinc anys– ha volgut re-
flectir també en aquests perso-
natges –que quan van de festa
barregen el xampany amb la
música postpunk, i que, quan
celebren un aniversari, se’l pas-
sen parlant del passat en lloc de
fer plans realistes sobre el fu-
tur– les frustracions patides
per la gent de la seva pròpia
generació. Com assenyala una
ressenya del Goethe Institut,
aquesta és també una obra so-
bre l’autoparàlisi, la fatiga i l’a-
vortament de possibilitats patit
per una generació que ha cres-
cut creient tant en el pla A de
la prosperitat contínua que ara
s’ha quedat sense pla.

trista: les seves esquerdes són
comun bonmirall.

Tenim un pla B?
Però, comhe dit, Kricheldorf
(que d’aquí a uns dies condui-
rà un taller avançat de drama-
túrgia a la SalaBeckett) opta
per rebaixar l’amargor fent ús
força sovint de l’humor. De fet,
s’ha arribat a dir que l’estil de
l’obra té quelcomd’efervescent
–el xampany hi corre a dojo–,
vodevil de Feydeau barrejat

Aquesta vil·la és una dolorosa ruïna

Miranda Gas i Joan Negrié formen part del repartiment. FOTO: JORDI EGEA
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