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Picar l’ullet
a Txhèkov

L’espectacle Germanes
arriba a la Sala Villarroel amb

una llarga cua que arrossega

referències del dramaturg rus

Anton Txhèkov, però també de

Woody Allen, i de ‘Hapiness’, 

de Todd Solondz, i ‘Wonderland’, 

de Michael Winterbottom. 

(Text: Adriana Clivillé)

icar l’ullet a Anton Txèkhov.
Ni que sigui lleugerament. Per buscar complici-
tat amb un dels originals del teatre universal
més sovint portats a escena arreu del món, el
text rus Les tres germanes (1901). Això es pro-
posa la dramaturga i directora Carol López amb
Germanes, l’espectacle teatral que ha escrit i di-
rigit tenint en l’horitzó el títol del dramaturg
rus i que es veurà a la Sala Villarroel de
Barcelona fins al 4 de maig. La jove directora
ha tingut sempre com a referència també títols
de pel·lícules on un triangle familiar suporta el
pes de les relacions humanes que s’expliquen:
Hannah i les seves germanes, de Woody Allen
(1986); Hapiness, de Todd Solondz (1998) i
Wonderland, de Michael Winterbottom (1999).
I, com és habitual al seu treball, ha portat el re-
lat al seu entorn més personal a l’hora d’escriure
i muntar aquesta història d’una família expli-
cada mitjançant tres veus. “Com a directora
procuraré no fer mai res que no pugui traslladar
al meu terreny”, explica López, “sempre explico
històries quotidianes i petites... però demà puc
fer un Shakespeare”. I aclareix la fascinació i
l’atracció que li genera el triangle com a forma
de relació humana: “el número tres m’interessa
des del punt de vista dramatúrgic, perquè el
triangle funciona sobre l’escenari. I cada vèrtex
del triangle per separat també té entitat per si
mateix”.

Les tres germanes de la versió catalana són
Maria Lanau, Montse German i Aina Clotet,

“tres personatges femenins molt potents” en pa-
raules de la directora. La terna d’actrius —jun-
tament amb la resta d’intèrprets— ha acceptat la
proposta de Carol López d’experimentar i anar
descobrint en què consistirà el seu muntatge
sense partir d’un text previ. La directora explica
la seva metodologia de treball, basada en bastir
conjuntament un espectacle, i que compta amb
una bona dosi de confiança per part de la com-
panyia: “Germanes és una obra de creació, par-
teixo d’una història que només conec jo i assa-
gem sense text. Els actors van construint els seus
personatges a partir de situacions que els pro-
poso durant el procés d’assaig. Coneixen el que
va passant als seus personatges a mesura que els
van creant”. Per tant, als assajos és on la direc-
tora d’escena veu què pot obtenir del relat i els
individus que ha preconcebut mentalment:
“Escric a partir de les improvisacions dels actors
a la sala d’assaig. Durant aquest procés va sor-
tint material que primer intento guiar i, més en-
davant, reconstrueixo”.

ÀNIMA RUSSA. Tan sols són una referència
més, però és inevitable que les tres dones que va
dibuixar Txèkhov pesin sobre el muntatge que
es veurà a la Sala Villarroel. La mateixa direc-
tora afirma que les seves tres criatures tenen
ànima russa, perquè transmeten “una melangia
crònica habitual en moltes persones, una mena
d’insatisfacció que no se supera per bé que s’as-
soleixin objectius que un pensa que el faran fe-

liç”. L’esperit que la directora vol transmetre des
d’aquest muntatge teatral sí que entronca amb la
tradició russa: “M’agradaria mantenir de
Txèkhov l’esperit que aparentment no passa res,
però està passant la vida”, afirma. En aquest
transcurs, les tres dones van a la recerca sempre
d’alguna cosa millor, d’alguna realitat millor en
un entorn en què conviuen amb una mare molt
mediterrània, un fill adolescent, un marit que és
exmarit i un autèntic príncep blau. La família
que formen s’amaga sota l’aparença d’una certa
normalitat, però tots els seus membres oculten
secrets i, fins i tot, alguna perversitat. Sota
aquesta estructura, Germanes tracta de l’esfon-
drament de les il·lusions, de la impossibilitat de
complir els desigs més profunds.

En contra del que pot semblar, a l’espectacle
de Carol López hi plana un sentit de l’humor
també molt txekhovià. Segons els seus estudio-
sos, Anton Txèkhov era un humorista despietat
que no es podia resistir al plaer de somriure da-
vant de qualsevol efusió de sentiments i de veure
el costat còmic, i a vegades grotesc, de les situa-
cions patètiques de l’existència. Arran de la ver-
sió que Ariel García Valdés va dirigir del text
rus al Teatre Nacional de Catalunya la tempo-
rada 2004-2005, el sentit de l’humor de l’autor
va ser una constant. Una de les explicacions d’a-
quest muntatge que és un drama va ser: té el va-
lor suficient per defugir la por a l’absurd, és a
dir, no té por de la manca de sentit que regula la
nostra existència.//
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