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L’espectacle, protagonitzat per Rubén Ametllé, s’estrena al Japó i arribarà al Lliure dins la programació del Grec 2006

La Fura i Javier Daulte, units
per ‘La metamorfosi’ de Kafka

La negra història de Gregor
Samsa torna a l’escenari. No és
la primera vegada que La meta-
morfosi té una versió teatral,
però l’espectacle que s’estrena
al Japó la setmana que ve té al-
guna cosa d’especial. És espe-
cial perquè no és habitual que
La Fura dels Baus faci un es-
pectacle basat primordialment
en el text sinó que la imatge,
l’estètica i el moviment acos-
tumen a ser els eixos vertebra-
dors dels seus espectacles. És es-
pecial perquè la seva estrena
mundial serà a la ciutat japo-
nesa de Nagoya amb motiu de
l’Exposició Universal que se ce-
lebra al país del sol naixent. I
és especial, en fi, perquè La me-
tamorfosi suposa la fusió dels fe-
cunds talents del grup català
i del dramaturg i director ar-
gentí Javier Daulte.

El creador d’espectacles com
Ets aquí? –ara mateix a l’esce-
nari del Borràs– i 4D Òptic és el
responsable dels textos de l’es-
pectacle i signa amb Àlex Ollé
la dramatúrgia i la direcció es-
cènica.

El comportament humà
Ollé, director artístic del mun-
tatge, explica els orígens de la
idea: “Ja feia temps que tenia al
cap fer un espectacle basat en
el text i en la dramatúrgia, i
m’interessava molt fer alguna

cosa que em permetés mullar-
me, posar la lupa sobre el com-
portament de l’ésser humà i re-
flectir els processos d’indivi-
dualització que ens porten al
tancament. La metamorfosi era
el material literari ideal”. En
aquest sentit, Ollé explica que
necessitava la mirada d’algú
que treballés el text del mun-
tatge: “Javier Daulte era la per-
sona ideal per fer-se’n càrrec
perquè, entre altres coses, és

un creador que fa conviure
amb molta desimboltura en els
seus textos allò quotidià amb
allò extraordinari”.

Daulte explica que la pro-
posta d’Ollé el va “desconcer-
tar i fascinar” a la vegada: “La
Fura dels Baus acostuma a uti-
litzar un llenguatge oposat al
que jo desenvolupo en les
meves obres i La metamorfosi és
una història molt íntima, quasi
un contrasentit amb l’univers

quotidià de La Fura”. Daulte
concreta que el gran problema
que van tenir a l’hora de donar
cos al muntatge va ser que van
haver d’oblidar-se de Kafka i fer
possible que tot el seu univers
transcendís l’univers pura-
ment literari i en pogués tenir
sobre l’escenari: “En cap mo-
ment vam voler fer una adap-
tació de la novel·la, sinó treba-
llar amb profunditat la com-
binació de diversos

A ‘La metamorfosi’ Rubén Ametllé dóna vida al protagonista Gregor Samsa
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Luisa Martín i Isabel Aboy obren la
Villarroel amb un duel interpretatiu

Luisa Martín és una escripto-
ra superba que viu aïllada al
seu pis, segura d’ella mateixa i
del seu èxit, fins que apareix
una jove i ambiciosa estudiant,
Isabel Aboy, que s’instal·la a
viure amb ella. Al llarg de sis
anys, aquestes dues dones ani-

ran traient el millor i el pitjor
d’elles mateixes, inclosa la tra-
ïció. Aquesta és la base del
drama escrit per Donald Mar-
gulies, una obra basada en la
força interpretativa de les dues
actrius que, segons Luisa Mar-
tín, “no dóna treva”. “És un di-
àleg intel·ligent en boca de
dues dones, amb uns diàlegs de
ritme frenètic i tocs d’humor i
que va directe a l’emoció”, as-
segura Martín.

Desacord amb la directora
Luisa Martín i Isabel Aboy, que
havien treballat juntes a la sè-
rie televisiva Médico de familia,
es retroben ara gràcies a Mar-
tín, que després d’un centenar
de funcions a Madrid coprota-
gonitzant l’obra amb Silvia
Abascal va triar aquesta jove
com a partenaire quan Abascal
va deixar l’escenari per anar-

se’n a fer cinema. El fet ha creat
un bon conflicte amb la direc-
tora de l’obra, Tamzin Town-
send, que no reconeix aquesta
segona versió com a seva.
“Tamzin Townsend és víctima
del procés de producció, igual
com ho hem estat nosaltres
–explicava ahir Martín–. Quan
Silvia Abascal va marxar, vam
haver de substituir-la. En aquell
moment Tamzin estava assa-
jant una altra obra que ara s’es-
trena a les Canàries i va dir que
no es podia fer càrrec d’una
nova actriu. O sigui que vam
contractar Isabel Aloy i jo vaig
assumir la direcció”. Segons
Martín, aquesta segona versió
“és idèntica a l’original”, en
què “Townsend va fer una di-
recció intel·ligent, directa,
plena d’emocions i amb tocs
d’humor”, i va convidar la di-
rectora a venir a veure l’obra i

la seva coprotagonista per com-
provar-ho. Isabel Aboy ho va
confirmar a l’assegurar que per
fer-se al personatge i a la di-
recció de Townsend va veure
l’obra en directe dues vegades
i “un centenar de cops en
DVD”.

Avanç de temporada
Els responsables de la Villarro-
el van aprofitar la roda de
premsa de presentació d’Histo-
ria de una vida per presentar
també part de la programació
d’aquesta temporada. Així, des-
prés d’aquesta obra es podrà
veure Tenim un problema, una
comèdia de Frank Vickery di-
rigida per Àngel Llácer; El pre-
soner de la Segona Avinguda, de
Neil Simon, dirigida per Ma-
nuel Dueso i amb Toni Sevilla
i Lluïsa Mallol en els papers
protagonistes; Besos, de Carles
Alberola, dirigida per ell ma-
teix, i un monòleg d’Ortegalde
i Andreu Martín titulat La Ka-
bra y mis yoes, interpretat per
Karra Elejalde.
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El proper dia
14 s’estrena a
Nagoya
(Japó) ‘La

metamorfosi’,
espectacle basat en
la immortal obra de
Franz Kafka, que ha
servit per unir els
talents de La Fura
dels Baus i Javier
Daulte.
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Luisa Martín i
Isabel Aboy
inauguren la
temporada de

la Villarroel amb
‘Historia de una vida’,
un duel interpretatiu
escrit per Donald
Margulies.

llenguatges: el text, el movi-
ment, el vídeo...”.

Tant Daulte com Ollé coinci-
deixen a destacar que un dels
aspectes fonamentals del seu
espectacle és la variació que
s’han permès en relació amb el
protagonista. A la novel·la la
transformació en escarabat que
experimenta Gregor Samsa no
té explicació i és completa-
ment involuntària; en canvi en
el muntatge teatral la trans-
formació és conscient i volun-
tària per part del protagonista.
A més a més, s’hi ha afegit el
personatge d’un amic del per-
sonatge central, que actua com
a contrapunt. Rubén Ametllé
interpreta Gregor, Angelina
Llongueras i Artur Trias els
pares, Isak Férriz assumeix el
paper de l’amic i Sara Rosa
dóna vida a Grete.

Un espectacle oportú
Els dos creadors tornen a coin-
cidir quan assenyalen que el fet
d’estrenar el muntatge al Japó
és molt oportú, perquè en
aquest país hi ha força preo-
cupació pel que es coneix com
a hikikomori. Aquest fenomen
assenyala que un 10% de joves
japonesos viuen reclosos a l’ha-
bitació, connectats a Internet,
i no es comuniquen amb l’en-
torn.

Després de l’estrena al Japó,
La metamorfosi passarà a l’octu-
bre pel festival Temporada Alta
i encetarà una gira per l’Estat
espanyol i per alguns països eu-
ropeus, fins arribar a l’escena-
ri del Teatre Lliure amb motiu
del festival Grec.


