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Unes magnífiques 
‘tres germanes’ 

‘Les tres germanes’ TEATRE LLIURE 110 DE DESEMBRE 

L’
adaptació de Les tres germanes de 
Txékhov que signen Marc Artigau, 
Cristina Genebat i Julio Manrique 
és de les millors coses que ha dirigit 
Julio Manrique. I ho és perquè 

aconsegueix reviure amb l’imaginari visual del 
segle XXI les inquietuds i esperances d’aquells 
personatges ancorats al segle XIX i fer palès que 
el que albiren ells per d’aquí 100 o 200 anys nos-
altres ho seguim albirant per a les futures gene-
racions (amb l’afegit d’una crisi climàtica galo-
pant). Vaja, que la vida moderna no ha apaivagat 
la insatisfacció del món ni la difícil recerca de la 
felicitat. L’última escena d’aquesta versió, que no 
els desvelarem del tot, és un afegitó que és al ma-
teix temps conseqüent amb la seva mirada con-
temporània i inconseqüent amb el contingut me-
tafòric de la frase més famosa de l’obra: “Anirem 
a Moscou”. Un final qüestionable, però argumen-
talment assumible, que no malmet un espectacle 
excel·lent.   

Certament es tracta d’una versió tan lliure com 
es vulgui, d’una contundent manipulació que treu 
d’aquí i afegeix allà, que retalla monòlegs, que do-
na una dimensió encara més coral a tota l’obra, i 
que potencia l’element de comèdia. Però també és 
cert que, al meu entendre, conserva l’esperit de 
Txékhov en el transvasament de la vida de la famí-
lia Prózorov als nostres dies sense perdre l’àni-
ma dels personatges. Molt al contrari, sorprèn 
descobrir l’actualitat, la modernitat dels senti-
ments amb què el gran Txékhov va dotar-los, per 
més que la profunditat de la paraula de l’autor es 
dilueixi una mica en el tractament escènic. 

Cal assenyalar el concepte escenogràfic de Lluc 
Castells (una gran peixera), la impressionant ban-
da sonora de Damien Bazin i el vestuari de Maria 
Armengol, i caldria revisar el joc lumínic que en-
fosqueix els rostres dels intèrprets a mesura que 
avança la funció. Magnífica direcció d’actors. Bri-
llen les tres germanes (Cristina Genebat, Elena 
Tarrats i Maria Rodríguez), fantàstic el disseny i 
la interpretació de la Natàlia (Mireia Aixalà), fas-
cinant el vell oncle de Lluís Soler, i una troballa 
el Víctor de Jordi Rico. No se la perdin.e
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El Teatre Lliure començarà l’any 
abordant els “errors del sistema”

Tiago Rodrigues, una coproducció 
internacional del Lliure que es basa 
en la història real d’una camperola 
símbol feminista i antifeixista. 
L’Agrupación Señor Serrano inten-
tarà posar llum sobre el tema de la 
veritat i els mass media a The moun-
tain, amb un artefacte escènic més 
complex que mai que inclou fins i 
tot un dron. I l’explotació del Tercer 
Món s’aborda a la Trilogia Pacífico 
de la companyia Azcona&Toloza, 
que tracta els lligams entre el capi-
talisme, el colonialisme i la cultura 
contemporània. 

El Lliure manté un gruix de pro-
gramació dedicada no a l’exhibició 
teatral sinó al pensament, amb l’Es-
cola de Pensament i la participativa 
La Taula. També insisteix en eixam-
plar la seva aposta per l’educació. A 
més d’arribar a les escoles, busca el 
públic familiar amb propostes com 

Geologia d’una faula, de la libanesa 
Collectif Kahraba, que arriba per 
Nadal, o bé donant entrada als gra-
duats de l’Institut del Teatre amb el 
Viaje a la luna, un guió de cinema 
obra de García Lorca. 

Entre les propostes menys con-
vencionals destaca RRR, la col·labo-
ració de Frederic Amat amb la dan-
sa de La Veronal i la música de Cabo-
SanRoque. El muntatge forma part 
de la Quinzena Metropolitana de 
Dansa, com  Criaturas del desorden 
d’Elena Cordoba. També hi haurà 
un cicle de conferències performati-
ves, Katharsis. A més, es mantindrà 
la “quarta sala del teatre”, la digital, 
on destaquen la reposició dels clàs-
sics per a infants, el teatre radiofònic 
amb Maria lapidada, dirigida per 
Jordi Prat i Coll, i fins i tot la parti-
cipació en un festival internacional 
de teatre online.e

Elena Martín serà una de les actrius de La malaltia, amb sis intèrprets 
menors de 30 anys més escollits entre 755 candidats. SÍLVIA POCH / TEATRE LLIURE

Frederic Amat, Agrupación Señor Serrano, Martel i Lorca, al cartell

TEATRE

Feixisme, colonialisme, els mals de 
la joventut, la veritat i la llibertat. 
Aquests són alguns dels temes que 
abordarà el Teatre Lliure en el pri-
mer trimestre del 2020. Tot just 
l’endemà de l’estrena de Les tres 
germanes, l’aposta per passar les 
festes nadalenques amb la compa-
nyia de Julio Manrique, el director 
del teatre, Juan Carlos Martel, pre-
sentava el següent tram de progra-
mació, que redobla l’aposta per un 
teatre amb una gran càrrega políti-
ca i pocs noms que puguin atreure 
d’entrada el gran públic. “Al Lliure 
persistim en la defensa de la cultu-
ra no com un motor econòmic, sinó 
com a motor social, educatiu, iden-
titari, de cohesió de la comunitat i 
com un motor sanitari”, deia el di-
rector. Això, però, s’haurà de fer el 
2021 amb 1,2 milions menys de 
pressupost, una caiguda que deixa el 
teatre amb 7,2 milions, una xifra 
“malauradament” com la del 2004.  

El fil conductor del cartell és “el 
qüestionament dels errors del siste-
ma que estem vivint”, diu Martel. 
Entre els espectacles que hi fan re-
ferència des de diferents perspec-
tives hi ha Turba, de la companyia 
Mos Maiorum, que parla de violèn-
cia i desobediència, o La malaltia, 
que dirigirà el mateix Martel i serà 
un documental escènic –a l’estil 
dels que ha dirigit amb persones 
sense sostre o amb àvies de 80 anys– 
sobre la joventut d’avui a partir d’El 
mal de la joventut de Ferdinand 
Bruckner i amb un repartiment jo-
ve encapçalat per Elena Martín. La 
violència de gènere s’abordarà des 
de la provocadora Caterina i la belle-
sa de matar feixistes, del portuguès 
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