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Les tres germanes més conegudes del teatre, arriben a Barcelona de la mà
d'una nova producció dins del projecte d'Escena Digital d'Atrium.
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El projecte Atrium-Escena Digital proposa explorar i consumar en el treball de la companyia la idea original que Méliès va perseguir en les creacions
cinematogràfiques que va fer i on ja va incloure processos d’intermèdia. Un dels conceptes essencials en el projecte és la idea d’il·lusionisme. El joc amb la il·lusió, la
sensació d’impossible i de noves realitats virtuals a través del que anomenarem un Teatre Visual del segle XXI. És obvi que el llenguatge i la gramàtica cinematogràfica
hi té una incidència clara, així com les noves narratives que provenen dels vídeo jocs, sèries televisives, programes de televisió i de la pròpia evolució heretada de les
avantguardes del segle XX en totes les seves expressions artístiques, també escèniques. Una nova poètica, una nova gramàtica que avarca totes les tècniques
provinents dels diferents llenguatges escènics i relatius a la imatge i al so sota el paraigües de les arts escèniques. Aquest Teatre Visual és un teatre fet de múltiples
llenguatges, fruit de la hibridació i amb l’objectiu d’explorar la mitologia de l’ésser humà.L’Escena Digital ens porta a una multiplicitat de materials, punts de vista i
estils, particularment focalitzat en la creació i la relació entre la imatge virtual i la relació de la mateixa en els agents en viu que intervenen en el llenguatge escènic en
una simultaneïtat, tot incrementant la reflexió i l’estimulació en el públic.

Durant la temporada 2016-2017, Atrium (la companyia, productora i Sala) decideix embarcar-se en un projecte que conforma una trilogia. Escull, en aquest cas i
seguint una vegada més el seu catàleg, tres autors de tombants del segle XIX-XX que parlen sobre les relacions de gènere en la nostra societat i alhora posen en
pràctica el que anomenaran un nou teatre.

Fruit d’aquesta primera provocació artística, Atrium comença un gir cap al que anomenem Escena Digital. Les experiències amb llenguatges digitals o audiovisuals ja
havien estat presents al llarg de les produccions de la companyia però sempre com a complements narratius i visuals de la història, mai com a part integrant de la
dramatúrgia. Les primeres proves van començar amb l'espectacle Huis Clos de Jean-Paul Sartre (audio), Jaz de Koffi Kwahulé (vídeo), Litoral de Wajdi Mouawad
(directes de càmera i vídeo com a atmosfera), Himmelweg de Juan Mayorga (vídeo com a suport documental), etc.Va ser amb Hamlet on el vídeo (càmera en directe i
tractament d’imatges per ordinador) comença a tenir una incidència dramatúrgica clara i contundent. La proposta escènica, sense les part de digital no podria ser feta.
Aquest fet obre un reconeixement a l’eina digital i una clara intenció de fer un pas més per tal d’explorar les possibilitats no només com a complement d’una posada
en escena al segle XXI sinó com una eina més d’expressió, de signe i dramatúrgica en les creacions d’Atrium.

PROJECTE ESCENA-DIGITAL



Autoria: José Sanchis Sinisterra a partir de l’obra d’Anton Txèkhov.

Direcció: Raimon Molins

Creació Digital: Joan Rodón

Direcció de moviment: Claudia Manini

Disseny i construcció de maqueta i grua: Kike Blanco

Escenografia i vestuari: Yaiza Ares

Disseny de llums: Dani Gener

Espai sonor: Raimon Molins

Disseny de so i programació: Efrén Bellostes

Operador i tècnic: Marcel Ferrer

Ajudantia de direcció: Claudia Manini

Construcció finestra: Antonio Garcia Arts-cènics

Foto de cartell: Jofre Blesa

Producció executiva: Judit Ferrer

Intèrprets: Anna Roy (Olga), Júlia Genís (Irina), Ona Borràs (Maixa)

Operador càmera i Andrei: Carles Roig

Un espectacle d’Atrium produccions

F I T X A  A R T Í S T I C A
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"Arribarà un dia en el que ja no hi haurà misteris...Passarà el temps i nosaltres
també ens n'anirem, i ens oblidaran. S'ha de viure. Hem de seguir vivint i
treballant. Oblidaran les nostres cares, les nostres veus...i fins i tot quantes
érem. Érem tres. Tres Germanes."
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Érem tres germanes, és la reescriptura de Les Tres Germanes de Txèkhov feta pel José Sanchis Sinisterra. Les tres germanes s’enfronten a la seva història
completament soles, trencant barreres, deslliurant-se d’artificis i reduint l’obra de Txèkhov a la seva essència. Atrapades en l’espai-temps, les germanes es veuen
obligades a reviure el passat de forma gairebé obsessiva.

L'actual producció segueix travessant els grans temes de la societat moderna a principis del segle XX i que encara ressonen insistentment al nostre segle XXI.
Temes que ens persegueixen de manera obsessiva. En aquest cas però, la casa dels Prózorov de les tres germanes més conegudes del teatre, esdevé un plató
per als records a través de l'ús de les eines digitals i visuals en una experiència feta de la humanitat del teatre i la il·lusió de la tecnologia.

S I N O P S I
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Aquest projecte és la revisió de la famosa obra de Txèkhov, Les Tres Germanes, de la mà del prestigiós dramaturg José Sanchis Sinisterra. L’obra de Sanchis
Sinisterra sempre presenta una dinàmica entre la tradició i les línies dramàtiques contemporànies. L’experimentació i la investigació són constants. Aquesta
investigació comprèn, entre altres aspectes:
 
• Les fronteres de la teatralitat (la intertextualitat, la implicació de l’espectador en la ficció, la meta teatralitat, el qüestionament de la faula i el personatge
tradicional, el no-dit, allò enigmàtic, etc.).
 
• L’eliminació dels elements constitutius de la teatralitat tradicional.
 
• La modificació dels mecanismes perceptius de l’espectador.
 
A partir dels anys 80 Sanchis Sinisterra creua amb freqüència les fronteres entre els gèneres narratiu i teatral creant dramatúrgies a partir d’obres d’autors del
segle XX com James Joyce, Julio Cortázar i Franz Kafka; però també a partir d’ autors del Segle d’or espanyol. Sanchis Sinisterra defensa la necessitat d’acostar
el teatre a altres arts o a la ciència i participa de la defensa del que aquest autor denomina una teatralitat menor: un tipus de teatre molt diferent de
l’espectacular i comercial. Les Tres Germanes és una obra que gira a l'entorn de la desil·lusió i la decadència de la classe benestant, dotant-la d’una intel·ligent
i dinàmica combinació entre tradició i contemporaneïtat. El text original d’ Anton Txèkhov va ser escrit l’any 1900 i l’argument es centra en una família
insatisfeta i frustrada que passa els anys amarrada a les obligacions d’un present desencantat, a l’irònic i nostàlgic record del passat i a la fràgil esperança d’un
futur cada cop més inabastable.

José Sanchis Sinisterra redueix l’obra a la seva essència, amb només tres actrius, els altres personatges de l’obra apareixen a través d’un joc de salts: entre el
present, el record i la imaginació, entre el relat i la vivència d’aquestes tres dones. Pels qui coneixen l’obra original, resulta una reescriptura sorprenent,
polièdrica i plena de musicalitat, un exercici de funambulista que connecta l’època de l’autor rus amb el nostre món d’avui, mentre que l’espectador que
encara no estigui familiaritzat amb ella descobrirà Tres germanes des del batec íntim de les protagonistes. 

ADAPTANT LES TRES GERMANES DE TXÈKHOV
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JOSÉ SANCHIS SINISTERRA - Dramaturg
José Sanchis Sinisterra (València, 1940) és un dels dramaturgs i
directors d’escena més important de les últimes dècades. Autor d'obres
com ¡Ay, Carmela!, El cerco de Leningrado o Terror y miseria en el primer
franquismo, va fundar la Sala Beckett de Barcelona l’any 1989 on va
desenvolupar el seu Teatro Fronterizo fins l’any 1997. Va continuar la
seva activitat teatral a la Corsetería de Madrid seu del Nuevo Teatro
Fronterizo. Actualment continua investigant, escrivint i la seva tasca
pedagògica amb les noves generacions. Sanchis Sinisterra defineix
d’aquesta manera alguns elements del teatre: 

“Una obra teatral és el registre verbal, literari de mil possibles
esdeveniments escènics, entenent per esdeveniment escènic el
trobada d'uns actors i uns espectadors en un temps i en un espai
concrets. Llegir un text teatral consisteix en assistir a una representació
imaginària. Tots els nivells del discurs dramàtic remeten a un referent
teatral, escènic, tot i espectacle que encara no (o ja no) té lloc. Per tant,
llegir teatre és posar en escena: el lector és un lector virtual. Hi ha bons
i mals lectors de teatre, de la mateixa manera que hi ha bons i dolents
directors d'escena. El mal lector, com el mal director, és aquell que
només és capaç d'imaginar. de posar en escena, la superfície i la
linealitat de el text. El bon lector de teatre, en canvi, és aquell que
configura la seva representació imaginària en un espai escènic precís,
delimitat, sòlid i altament sensorial, encara que no respongui a les
convencions i límits vigents.”
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RAIMON MOLINS FORCADELL - Traducció i direcció
Actor i Director. Llicenciat en Filologia per la UB (beca ERASMUS d’estudis en
literatura a la Universitat La Sorbonne de París). Format com actor a Barcelona, al
Col·legi de Teatre de Barcelona. El 1993-94 complementa la seva formació a Paris.
Com a actor ha treballat al Teatre Lliure en produccions com Enemic de classe,
Fashion, Feeling, Music, Els Bandits, Salvats, L’hort dels cirerers o Backlot Sessions.
També ha treballat al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en les produccions:
Solness, el constructor, La filla del mar i Món Brossa, amb la companyia Anglesa
Heightened Reality a Londres a la producció Anglesa d’ Ay! Carmela. En el teatre
privat ha treballat a produccions com el Somni d’una nit d’estiu de Shakespeare,
Les Precioses Ridícules de Molière, IQ-100, Hamlet-Laforgue de Jules Laforgue,
Quartett de Heiner Müller, Coses nostres de Ramon Madaula, Himmelweg de Juan
Mayorga, Hamlet de W. Shakespeare. Obre la Sala Atrium, n’és el director artístic i
hi dirigeix A Porta tancada/Huis Clos de Sartre, Jaz de Koffi Kwahulé per al Festival
Grec 2011, Tres Germanes (deconstructing Txhèkhov) de Sanchis Sinisterra.
Himmelweg, de Juan Mayorga, Hamlet de W. Shakespeare, Nora a partir d’Ibsen,
Júlia a partir de Strindberg i Nina a partir de Txèkhov. També ha dirigit Litoral de
Wajdi Mouawad al Teatre Romea, Perdida en los Apalaches de Sinisterra a
l’Artenbrut o La veu dels poetes morts a la Muntaner, Ricard III a la Seca, Alba (o el
Jardí de les delícies) al Teatre Nacional de Catalunya, entre d’altres. És professor del
departament d’interpretació i ho ha estat del de direcció a l’Institut de Teatre de
Barcelona així com el Cap d’especialitat d’interpretació de l’equip directiu de l’ESAD.
Ha estat professor al Col·legi de Teatre de Barcelona, Estudis de Teatre i Atrium
Estudi. Ha publicat a edicions del Periscopi i a l’editorial Pòrtic. És soci fundador
d’Atrium.
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JOAN RODON - Creació Digital
Va cursar estudis de realització i edició de vídeo i retoc fotogràfic. L’any 2000 ingressa com a responsable de vídeo de la companyia La Fura dels Baus, on
du a terme nombrosos projectes amb ampli contingut audiovisual. Entre els més destacats figuren “La Metamorfosi” de Franz Kafka estrenada a Japó en
2005, “La Simfonia Fantàstica de Hector Berlioz” en el “Teatre Massimo vaig donar Palerm”, “Naumaquia I”, “Naumaquia II” i “Mátria”, representades en el
vaixell-teatre Naumon pel mar Mediterrani, “La Filla del Cel”, òpera estrenada a Las Palmas de Gran Canaria en 2007 i “Boris Godunov” estrenada en el
Teatre Nacional de Catalunya en 2008. Al 2009 va presentar l’òpera “L’Arbore vaig donar Diana”, dirigida per Francisco Negrín al Gran Teatre del Liceu.
També amb Francisco Negrín va dirigir el contingut audiovisual de les òperes “Una Cosa Rara” de Vicente Martín i Soler i “Salomé” de Richard Strauss,
estrenades les dues al Palau dels Arts de València. El mateix any va presentar l’espectacle “Dunes” codirigit per la “bailadora” María Pagès i el ballarí i
coreògraf Sidi Larbi Cherkaoui. Al 2010 col·labora amb l’artista multidisciplinari Frederic Amat a l’oratori “Maddalena ai Piedi vaig donar Crist” de Caldara,
presentat al teatre Arriaga de Bilbao i a l’espectacle “Ki” dirigit per Amat i coreografiat per Cesc Gelabert. Torna a treballar amb María Pagès a
l’espectacle “Mirada”, estrenat a Tòquio. En 2011 segueix el seu treball al costat d’Amat en el projecte “Forja”, pel·lícula inspirada a l’edifici de la Pedrera
d’Antoni Gaudí i realitza les projeccions de l’espectacle “El Comte Arnau” al Teatre Nacional de Catalunya. Al 2012 estrena el musical “My Fair Lady”,
producció de Stage Entertaintment Auditori de Tenerife, la producció de “Naturalesa Morta en una Cuneta” al Centre Dramàtic Nacional i “Babel” al
teatre Marquina de Madrid. Al 2013 presenta l’òpera “Iolanta”, dirigida per David Hermann, coproducció del Teatre de l’òpera de Metz i l’Opéra National
de Lorraine a Nance i els espectacles “Desitjo” i “Misantrop” del director Miguel del Arco. Al 2014 estrena, també amb Miguel del Arco i al Teatre Lliure
“Un Enemic del Poble” reestrenat el 2015 després del seu èxit, el musical “Mar i Cel” de la companyia Dagoll Dagom, l’espectacle L’Idiota de Jordi
Casanovas. Al 2015 realitza el contingut audiovisual del concert en gira del grup Sopa de Cabra així com l’adreça del mapping de la cerimònia de
lliurament de premis de publicitat. Actualment ha participat a l’òpera Jerusalem de Verdi pel Bonn Theater, Hamlet pel Teatro Clasico de Madrid.
Últimament ha treballat a Inframón pel Teatre Lliure de Barcelona, l’espectacle Gente Bien de la companyia La Cubana. Amb atrium ha treballat a la
Trilogia de la Imperfecció (Nora, Júlia i Nina) dirigides per Raimon Molins.
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ONA BORRÀS - Actriu
Graduada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre en
l’especialitat d’Interpretació (2020). També es forma com a
actriu a l’ Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
(2011) i al Barrow Group Theater de Nova York (2013-
2014). Te formació musical en piano, clarinet i cant i ha
estat membre del cor juvenil del Teatre Principal de Palma.
En teatre, participa en muntatges com: Descripció d’un
paisatge escrit J.M Benet i Jornet dirigit per Toni Casares a
la Sala Beckett (2021), Amarg escrit per Rafel Gallego i
dirigit per Josep  Ramon Cerdà (2019-2022) o Ricard III
amb la Cia Nomiart, dirigit per Raimon Molins a l’Espai
Brossa (2019). També participa en la lectura dramatizada
de Nosaltres Mortals escrita per Sara Sors  i primer projete
de La Galga (2022), companyia de la qual n’es membre
fundadora. En televisió, apareix en series com Amor de
Cans d’IB3 i Nova Televisió (2019), i Com si fos ahir de TV3
(2022). En diverses ocasions treballa com a actriu de veu
per a falques publicitàries de ràdio. També ha treballat per
Òmnium Cultural en una de les seves campanyes d’àmbit
internacional (2017).
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ANNA ROY - Actriu
Berga, 1993. Graduada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de
Barcelona en l’especialitat d’Interpretació. També s’ha format en teatre
performatiu a la DAMU de Praga. Ha treballat amb professionals com,
Txiqui Berraondo, Moreno Bernardi i Ramón Vila. En televisió, forma part
del repartiment de la micro sèrie La Supercol de TV3.
Ha format part del repartiment de "Júlia" a Sala Àtrium dirigida per
Raimón Molins i de "Pornografia" a la Sala Valle Inclán de Madrid dirigida
per Miguel Deblas i George Marinov. Ha treballat per a companyies com
Transeduca, amb qui ha fet gires estatals. Forma part de la companyia
La Galga, amb qui han creat i  representat el projecte "Nosotras,
Mortales". Esta graduada en Dret per la universitat de Barcelona.

DOSSIER  ÉREM TRES GERMANES -  ATR IUM PRODUCCIONS



2 6  G e n e r  -  2 8  F e b r e r  ' 2 1

JÚLIA GENÍS - Actriu
Graduada en interpretació a l’Escola Superior
d’Art Dramàtic de l’Institut del teatre de
Barcelona. També s’ha format al Col·legi del
Teatre, Eòlia i Estudi per l’actor de Laura Jou. Té
el títol professional de música en piano i ha fet
diversos cursos de cant amb diferents
professores, actualment amb Gemma Pedrós.
En teatre ha protagonitzat La Casa del Dolor
(dir. Víctor Sánchez, 2022) i El Futur (dir. Helena
Tornero, 2019) al Teatre Nacional de Catalunya.
També ha format part de projectes com
Romeu i Julieta (Parking Shakespeare, 2021),
Ariadna i el minotaure (dir. Anna Estrada, 2022)
i Kabarett Protokoll (dir. Ester Nadal, 2018). Ha
treballat amb directors/es com Sílvia Munt,
Jordi Oriol, Michael de Cock, etc. Forma part de
la companyia La Cremosa amb la que han
estrenat Salomé d’Oscar Wilde (2021) i amb la
que estan preparant Purificats de Sarah Kane
que s’estrenerà el juny del 2022, les dues sota
la direcció de Mia Parcerisa. Actualment també
està actuant a la producció de la Sala Atrium
Érem tres germanes.
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CARLES ROIG
Operador de càmera i Andrei
Graduat en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre.
Paral·lelament també ha cursat interpretació d’escenes
a l’Atelier de Barcelona dirigida per l’Agustí Estadella
any rere any. (2011-2017). Amplia la seva formació amb
el curs de l’Estudi Laura Jou: La responsabilitat de l’actor
en escenes contemporànies impartit per Lluís Sellarés i
Toni Vidal. En teatre ha participat en La fiesta del
hombre de Begoña Moral (2014). Beautiful boys,
producció de la companyia La Bondage, dirigit per
Dobrin Plamenov (2016). Amb la mateixa companyia
repeteix l’any següent amb l’espectacle Nina a partir de
l’obra Mi muñequita de Gabriel Calderón (2017); i
també ho fa amb Titus Andrònic (2018).  També actua a
One arm, de la companyia One Arm Grup, estrenada al
Teatre Akadèmia i dirigida per Agustí Estadella (2017).
Al 2021 estrena l'Art de desaparèixer lentament al
Teatre Tantarantana dirigit per Roger Vila. Al 2020/2021
actua a l'obra M'hauríeu de pagar, dirigida per Prat i
Coll, la qual li va valdre una nominació a millor
interpretació als premis Butaca.  En l’apartat
audiovisual treballa com a actor i imitador al Polònia i al
Crackòvia de TV3 de la productora Minoria Absoluta
(2014-2020). També ha treballat a l’Homozzaping
produït pel Terrat. Ha format part de l’equip del
Suplement i el Tot Gira, tots dos programes de
Catalunya Ràdio, com a actor de veu. És actor i
fundador de la Cia. IN/OFF.
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On som
Sala Atrium
C/ Consell de cent 435 baixos
08009 Barcelona

Com arribar-hi:
Metro: L2 Tetuan, L4 Girona i L5 Verdaguer. Bus: 6, 19, 20, 50, 51 i 55

Contacte
T. [00 34] 93 182 46 06 / 661 981 799
www.atrium.cat / atrium@atrium.cat

Direcció artística: Raimon Molins. 
Producció, comunicació i premsa: Judit Ferrer. produccio@atrium.cat / comunicacio@atrium.cat

CONTACTE
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