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CRÍTICA // TEATRE

'NITS BLANQUES', xoc de sentiments 

Carlota Subirós aborda amb encert la història d'una relació sentimental

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECCIÓ: Carlota Subirós
TEATRE: Espai Lliure
ESTRENA: 12 de març

Carlota Subirós (L'oficiant del dol, de Wallace Shawn) torna a firmar un treball rigorós i molt meticulós.
La seva versió i direcció de Nits blanques, de Dostoievski, posa l'accent en l'amor i en la soledat, els
dos temes centrals del relat original. Subirós és fidel a aquestes dues presències però el seu muntatge
és absolutament lliure. L'únic precedent d'aquest text vist aquí data del 1963, en un muntatge de
Vicente Vila-Belda a partir d'una adaptació castellana de Víctor Andrés Catena.
La funció del Lliure explica a través de quatre nits (quatre trobades) la relació entre un home (Joan
Carreras) i la jove Nastenka (Olalla Moreno); una relació sentimental en què incideixen la il.lusió i la
desil.lusió. Una història que el muntatge de Subirós valora amb la paraula i la presència de l'actor. La
representació té lloc en un espai nu i s'estructura en escenes concebudes com a monòlegs. A
l'espectador se li demana una atenció total des del primer moment, donat que és un muntatge detallista
d'un text que barreja la realitat i la irrealitat i en què passen poques coses exteriors.
Subirós té com a referents (potser de manera excessiva) els respectius treballs cinematogràfics de
Lucchino Visconti i Robert Bresson a partir d'aquest relat. La directora juga amb els primers plans i la
distància curta i recrea amb precisió una atmosfera intimista que li va bé a un text molt lliure respecte a
l'original. Destaca el bon treball d'Olalla Moreno en una funció basada en un relat sentimental, que es
mou en el més profund dels sentiments.
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