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TEATREb
‘ELS GERMANS
KARAMÀZOV’, vuit
hores de gran teatre

DIRECTOR Krystian Lupa
LOCAL Teatre Lliure
ESTRENA 30 de juny

Una dura mirada sobre
la violència de les
grans passions

Crítica 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 84 a 90

33 MÚSICA

El duo barceloní de pop electrònic
Astrud (a la foto), transformat fa poc en
banda de rock, encapçala el festival de
pop-rock independent Faraday que
aquesta nit celebra una nova edició a
Vilanova i la Geltrú. La Costa Brava, The
Pinker Tones, Les Philippes, The
Movidas, Veracruz i Sibyl Vane són
altres dels grups espanyols d’aquesta
cita en què el ‘dj’ Keb Darge és l’únic
artista estranger convidat.
Molí de Mar. Vilanova i la Geltrú.
22.00 hores. 20 euros.

FESTIVAL DE POP-ROCK
INDIE A VILANOVA

33 MÚSICA
TRIO AURORA
Una trobada de tres mestres: Agustí
Fernández (piano), Ramón López
(percussió) i Barry Guy (contrabaix).
Mercat de les Flors (Lleida, 59).
21.30 hores. 20 euros.

33 MÚSICA
FESTIVAL EMERGENZA
La mostra italiana descobreix noves
bandes: Alterego, Carcharodon
Carcharias i Hathor, entre altres.
Razzmatazz 1 (Almogàvers, 122).
19.30 hores. 9 euros.

33 MÚSICA
‘EL RITME DE LA PARAULA’
Les músiques de tradició oral de l’Iran,
l’Índia i Mali s’uneixen en un concert
liderat per Keyvan Chemirani (foto).
Escales de la Catedral de Girona.
22.30 hores. 5 a 20 euros.

33 MÚSICA
THE BEATLES SHOW
Abbey Road i The Bootleg Beatles
homenatgen el grup que va actuar a
BCN en ‘Una nit com la d’aquell dia’.
Poble Espanyol (Av. Marquès de
Comillas, 13) 21.00 h. 30-40 euros.

Les cites d’avui 33

33 Una imatge de l’espectacle de Krystian Lupa.

Les característiques de l’especta-
cle del polonès Krystian Lupa, ar-
mat a partir de la immensa no-
vel.la de Fiodor Dostoievski Els
germans Karamàzov, confereixen a
les representacions del Teatre
Lliure una notable excepcionali-
tat. La té el muntatge, la durada
de la funció, que supera les vuit
hores, i la interpretació d’un
equip de prop de 30 actors, sense
la més mínima fissura, d’una
qualitat i força extraordinàries.
Un espectacle dur, per a aficio-
nats al teatre de gran resistència,
en què Lupa no fa la menor con-
cessió.

La majoria de les escenes són
violents diàlegs entre dos o tres
personatges i tan sols en ocasions
molt comptades l’escenari és una

festa coral, amb música, balls i
cançons. La funció vista d’una
tirada –amb els seus correspo-
nents descansos– és de les que
no s’obliden i la nit de dijous
passat va ser acollida amb ova-
cions i bravos. Avui es represen-
ta la segona part i demà, una al-
tra vegada la integral; en po-
lonès amb subtítols en català.
Vostès mateixos.

Lupa representa la trama
central de la novel.la original
(1880), amb atenció gairebé ex-
clusiva a les escenes protagonit-
zades pels germans Karamàzov.
Aquests odien i menyspreen el
seu pare i en desitgen la mort.
Tots tenen els seus motius parti-
culars per desitjar-l’hi, però
quan el pare apareix assassinat,
no sabem qui ha estat l’execu-
tor.

Lupa reflecteix les fortes riva-
litats familiars que exploten en-
tre el cerebral Ivan, l’apassionat
Dimitri i l’espiritual Alioixa, els
tres germans sobre els quals re-
cau la sospita d’haver comès el
crim. El muntatge teatral
d’aquesta monumental no-
vel.la, concebuda com un fresc
dramàtic familiar, posa l’accent

en les contraposades opinions
que defensen cada germà sobre
Déu, la mort, el sentiment de cul-
pa i el sofriment.

Lupa va deixant molt lental-
ment a l’escenari les marques de
la violència de les passions i dels

racons de l’ànima humana.
L’obra avança teixint una trama
novel.lesca situada en uns com-
portaments radicals que parlen
dels extrems de la condició hu-
mana.

La representació d’Els germans

Karamàzov situa en el llistó més
alt el nivell interpretatiu dels ac-
tors de l’Stary Teatre de Cracòvia,
amb un poder de seducció i un ri-
gor en la composició dels seus
respectius personatges que asso-
leix cotes interpretatives altíssi-
mes.

Més enllà de la duresa de gai-
rebé totes les escenes, portades
moltes d’elles gairebé a càmera
lenta, la funció té moments
d’una envejable emoció, a la qual
cosa hi col.labora l’eficaç banda
sonora. Es tracta, en definitiva,
d’una funció extremadament
difícil –cosa inqüestionable– però
d’una contundència i atracció
imponents.<
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