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‘Drei schwestern’, l’etern anhel de Moscou

El risc ha tornat al Lliure. La 
nova direcció de Juan Carlos 
Martel aposta en part de la se-
va programació per una sana 
obertura de les fronteres entre 
llenguatges escènics. El cicle 
d’espectacles Katharsis ha aug-
mentat l’ambició per uns dies 

presentant obres que porten 
la hibridació encara més 
lluny. És el cas de Drei schwes-
tern, una versió molt lliure de 
Les tres germanes de Txékhov de 
la pròspera directora Susanne 
Kennedy, plat fort internacio-
nal servit en col·laboració amb 
el festival Sâlmon, una altra ci-
ta en curs on la creació més 
transgressora treu pit. 

A meitat de camí entre la 
instal·lació performativa i la re-

presentació teatral, la peça de 
Kennedy va defraudar els que 
esperaven tornar a trobar el re-
trat naturalista de l’etern anhel 
de Moscou de Maixa, Olga i Iri-
na. Precisament la versió juga a 
la seva manera amb aquest ri-
tual de la reiteració, burxant en 
la possibilitat d’un temps cíclic 
que, com en el teatre de reper-
tori, es repeteix una vegada i 
una altra. La dramatúrgia gai-
rebé conceptual d’Helena 

Eckert escull fragments solts 
del text com a punt d’ancorat-
ge, l’esquelet bàsic perquè ens 
arribi, a força de reincidir en 
els mateixos conceptes i frases, 
tota l’angoixa txekhoviana de 
l’original, aquell desassossec 
punyent de la inacció i el pas 
del temps. 

 
ENIGMÀTICS FRAGMENTS / Deixant 
a part el pla conceptual, és a 
nivell tècnic i plàstic on l’es-

CRÒNICA  Una versió conceptual de ‘Les tres germanes’ de Txékhov impacta al Lliure

pectacle revela les seves capa-
citats de gran producció de 
l’escena alemanya. Una plata-
forma elevada central juga 
com a escenari al voltant del 
qual s’articulen projeccions 
de mapping en 3D, efectes es-
troboscòpics i tota un seguit 
d’impactants recursos visuals 
i sonors que vesteixen la pro-
posta en clau surrealista. Per 
moments sembla que l’obra 
de Magritte hagi pres vida di-
gital, i fins i tot com en la seva 
pintura Els amants, els intèr-
prets gairebé anul·lats aparei-
xen amb la cara tapada per te-
les o màscares. Una sensació 
com de malson constant que 
avança com una piconadora, 
que polvoritza al seu pas la 
raó i els sentits.  

MANUEL 

Pérez i Muñoz

CITA DEL TEATRE FRANCÈS A BCN

El Festival 
Oui! explora 
el drama de 
la immigració
3 Experiències reals nodreixen el 
muntatge inaugural, ‘Gibraltar’

MARTA CERVERA 
BARCELONA

H
i ha una dita a l’Àfrica: 
«A França la pluja no fa 
malbé la farina». Cada 
any, milers de perso-

nes es juguen la vida per arribar a 
Europa a la recerca del paradís 
que per a molts és Europa. D’això 
i de les seves conseqüències en 
parlen dues obres basades en tes-
timonis i fets reals que ocupen 
un lloc destacat al Festival Oui! 
de teatre en francès, que alça 
avui el teló a l’Institut Français 
de Barcelona: el muntatge inau-
gural, Gibraltar, creat per la com-
panyia Marbayassa de Burkina 
Faso, que narra a través de la dan-
sa i el teatre un viatge d’anada i 
tornada d’un jove africà. I Mon 
livre de la jungle (My Calais story), 
creació de Céline Brunelle, auto-
ra i actriu, en la qual relata les se-
ves experiències amb migrants 
com a impulsora d’una platafor-
ma ciutadana per donar-los aco-
llida. Un muntatge que arribarà 
el dia 11 a l’Institut del Teatre. 

 Gibraltar, dirigida pel francès 
Guy Giroud, es basa en la 
història d’un home a qui els ac-
tors protagonistes –Jules Gou-
ba i Bachir Tassembedo– van 
co nèixer a Burkina Fasso. Expli-
ca l’experiència d’algú que, des-
prés de molt sofriment, quan 
havia aconseguit arribar a Eu-
ropa, va decidir abandonar 
aquell somni per tornar amb 
els seus. «Teatre i dansa con-
temporània es mesclen en la 
peça. Hi ha sentiments com la 
por que arriben de manera més 
directa i pun xant a través de la 
dansa que amb la paraula», afir-
ma Giroud, veterà director, que 
treballa entre França i l’Àfrica 
des de fa 10 anys. 
 «Al principi, quan em van de-
manar que m’encarregués de la 
companyia, em pensava que se-
ria complicat, perquè ni soc ne-
gre ni visc allà», admet. Però el 
temps ha demostrat que la con-
nexió entre ells funciona i cele-
braran el seu desè aniversari al 
pròxim festival d’Avinyó amb 

33 Un moment de la representació de ‘Gibraltar’, de la companyia Marbayassa.

ARMEL

33 Céline Brunelle, en el muntatge de ‘Mon livre de la jungle (My Calais story)’.

CORINNE MARIANNE PONTOIR
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Com que no s’explica cap 
història però la història es dona 
per coneguda, s’han d’anar om-
plint els buits o abismes a través 
dels breus quadros vivents, els 
enigmàtics fragments textuals i 
les situacions refetes una vega-
da i una altra. El discurs hi-
perfragmentat va obrint portes 
que no tanca mai, com aquestes 
enigmàtiques tres germanes ja 
molt grans que apareixen de 
tant en tant, com atrapades en 
un bucle de temps circular en 
què el passat, el present i el fu-
tur es confonen, l’etern retorn. 
Teatre en el sentit ampli o bé 
simplement art en viu. Escena-
ris inèdits, en tot cas, que espe-
rem que el nou Lliure ens conti-
nuï presentant amb una desitja-
ble regularitat. H

Candide, de Molière, una nova 
versió del muntatge amb què 
aquesta companyia es va donar a 
conèixer. Respecte a Gibraltar, as-
senyala: «Hi ha molts joves a 
l’Àfrica que somien amb un pa-
radís anomenat Europa. Però el 
nostre protagonista descobreix 
la història de la seva família, del 
seu pare, i això el fa canviar. Tor-
nar és un acte d’heroïcitat».  

 
EXPERIÈNCIA TRANSFORMADORA /  Mon 
livre de la jungle (My Calais story) es 
nodreix de l’experiència perso-
nal de Céline Brunelle, que es va 
convertir en activista quan, des-
prés d’haver vist les imatges de 
Calais el 2014, va decidir anar a 
ajudar. Ho va fer abans i després 
del desmantellament del campa-
ment il·legal de migrants. Allò va 
canviar la seva vida i la va portar 
a impulsar una plataforma ciuta-
dana per donar refugi als qui ar-
ribaven a la seva regió a la recerca 
d’un futur millor. Ha descobert 
com treballa l’administració i ha 
lluitat en diferents fronts per 
canviar les coses. 

«He tingut gent a casa du-
rant dos anys i he descobert 
moltes històries. Són en la base 
d’aquest espectacle, que refle-
xiona sobre el que significa ser 
solidari». En escena, ella sola de-
fensa l’espectacle amb una gran 
pantalla al darrere, en què 
imatges poètiques i fotografies 
es barregen. El teatre és per a 
ella una manera més de donar 
veu a un problema que Europa 
prefereix ignorar. «A la Comu-
nitat Europea la divergència po-
lítica entre països ho complica 
tot. En diuen crisi migratòria 
quan només un 3% arriba a Eu-
ropa. El 97% es queda en països 
veïns», critica. 

El Festival Oui! oferirà fins al 
16 de febrer cinc espectacles 
més, activitats i taules rodones. 
Entre aquestes destaca la versió 
en francès de Sé de un lugar, un 
èxit de l’autor i director Iván Mo-
rales a càrrec de la Plateforme 
Moutarde, i Né quelque part, que 
es podrà veure a la Nau Iwanov 
el 15 de febrer. H

«L’humor i el terror 

són similars»

JUAN MANUEL FREIRE 
BARCELONA

Sense Steve Pemberton, la tele-
visió britànica d’aquest segle 
hauria sigut molt més avorri-
da i, sens dubte, menys perver-
sa. Revelat com a part de la trou-
pe còmica The League of Gen -
tlemen (de la qual també va 
sortir Mark Gatiss, cocreador 
de Sherlock o Drácula), Pember-
ton va passar a cocrear sèries 
com The league of gentlemen, Psy-
choville i l’especialment memo-
rable Inside No. 9, antologia 
d’històries foscament còmi-
ques la cinquena temporada 
de les quals arriba avui a Fil-
min. L’entrevista es va fer en el 
marc del Serializados Fest. 

— Moltes històries d’Inside No. 9 

abracen amb convicció el terror. 
Veient el seu cas o el de Jordan 
Peele, es diria que els còmics 
entenen molt bé aquest gènere. 
¿Quina és la connexió entre hu-
mor i terror? 
— En una pel·lícula de terror, 
vas construint la tensió i des-
prés fas que s’alliberi amb un 
ensurt. La comèdia funciona 
igual: vas construint alguna co-
sa fins a arribar a una gran ria-
llada. Calcules temps perquè 
aquest alliberament sigui com 
més espectacular millor. L’hu-
mor i el terror semblen opo-
sats, però són similars.  

— La seva manera de combinar-
los pot desestabilitzar. Per exem-

STEVE PEMBERTON Actor i cocreador de la sèrie ‘Inside No. 9’

ple, el clàssic Sardinas no és tant 
una comèdia de terror com una 
comèdia amb final genuïnament 
terrorífic. 
— Sempre m’han agradat les 
pel·lícules que et deixen real-
ment tocat, en lloc d’espantar-
te només tèbiament, o fer-te 
riure amb una cosa terrorífica. 
Entre les meves pel·lícules de 
terror favorites hi ha Amenaza 
en la sombra i El hombre de mimbre 
els finals de les quals em van 
deixar en blanc durant dies. Po-
sats a acabar de forma terrorífi-
ca, com a Sardinas o El diablo de 
la Navidad, acabem de forma 
realment terrorífica. Hem creat 
el nostre propi gènere, en certa 
manera. Tenim les nostres 
pròpies regles.  

— I precisament això és el que ha 
creat el culte al voltant d’Inside 

No. 9: la sensació de no saber on 
començaràs ni acabaràs.  
— Sens dubte, el públic respon a 
això. Un cas interessant, crec, és 
El enigma de la esfinge. Comença 
com una comèdia costumista 
sobre un home que ensenya 
una dona com fer un crucigra-
ma críptic, però acaba com una 
terrible tragèdia grega.  

— Quan van començar a disse-
nyar Inside No. 9, ¿tenien alguna 
antologia en particular al cap? De 
vegades sembla una versió, si 
és possible, més juganera i irò-
nica de Misterio, de la Hammer.  
— Misterio va ser una gran influ-

ència; m’encanta, aquesta sè-
rie. També Tales of the unexpec-
ted. Però Inside No. 9 va ser, so-
bretot, una reacció a Psychoville, 
una sèrie que explicava una 
història complicada i tenia 
molts personatges. 

— Els episodis són de mitja hora 
i no de 50 minuts o una hora. ¿De-
vots de la depuració? 
— Absolutament. Vam tenir 
l’oportunitat de fer episodis 
més llargs i no vam voler. 
M’atreu molt la disciplina que 
comporta fer episodis de mitja 
hora. Quan he de veure sis epi-
sodis d’una hora sobre una sola 
història, tendeixo a cansar-me. 
Al quart episodi comencen a 
omplir, a omplir.  

— Hi ha un director català, Gui-
llem Morales, que porta ja diri-
gits set capítols d’Inside No. 9. 
¿Com el van conèixer? 
— Després de la primera tempo-
rada, no vam poder treballar 
amb David Kerr, que s’havia en-
carregat de la sèrie per complet. 
Així que vam decidir fer servir 
nous talents. Morales va ser un 
d’ells. Jo acabava de veure Los 
ojos de Julia i m’havia agradat, 
però tampoc sabia si encaixaria 
en aquest projecte: ¿sabria con-
nectar amb aquests guions tan 
anglesos? Però quan comencem 
a parlar ens vam caure bé i vam 
veure que entenia completa-
ment el nostre humor, el nostre 
drama o el nostre terror. H

33 Steve Pemberton, fotografiat a Barcelona en ocasió del Serializados Fest.

MARTÍ FRADERA

ÒBIT

Mor als  
90 anys 
l’humanista 
George 
Steiner

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

L’assagista, professor i crític lite-
rari George Steiner va morir ahir 
a casa seva, a Cambridge, Angla-
terra, a l’edat de 90 anys, segons 
va informar en un comunicat el 
seu fill. Steiner és considerat un 
dels grans intel·lectuals del segle 
XX i de principis del XXI, d’una 
enorme erudició i capacitat ana-
lítica. Les seves posicions sobre li-
teratura comparada en ocasions 
van ser molt polèmiques, així 
com les seves actituds polítiques, 
molt vinculades al judaisme i a 
l’espectre de l’Holocaust. 

Nascut el 1929 a París fill de 
jueus austríacs, Steiner (trilin-
güe, dominava l’alemany, el 
francès i l’anglès) va ser abans 

que res un humanista que de-
fensava una idea de la construc-
ció d’Europa basada en la cultu-
ra per construir una identitat 
cultural rica i tolerant amb la 
diferència. Amb la seva mort, 
just després del brexit, desapa-
reix una veu indispensable so-
bre un concepte europeu que va 
més enllà del joc polític, eco -
nòmic i comercial. La cultura, 
segons el seu parer, era una de 
les formes més elevades de ri-
quesa i de civilització. 

Autor molt prolífic, deixa un 
ingent llegat de centenars d’as-
sajos, poemes i llibres de pensa-
ment i literatura. Entre les seves 
obres més destacades es troben 
Después de Babel, La muerte de la 
tragedia i La poesia del pensament. 
A les obres traslluïa una cons-
tant de la seva tasca intel·lec-
tual: la passió per l’escriptura i 
els clàssics. H

33 George Steiner.
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