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UNITS EN EL SENTIMENT DE CULPA
DRAMA ADAPTACIÓ D’UN CLÀSSIC

El prestigiós director Krystian Lupa torna al Grec amb un muntatge d’‘Els germans Karamàzov’ de vuit hores i en polonès

LA FITXA
‘Els germans
Karamàzov’
Local: Teatre Lliure.
Sala Fabià Puigserver
Horaris: Funció
integral, diumenge,
3, a les 16.00 hores.
Se serveix un sopar,
inclòs a l’entrada.
Les funcions parcials
són divendres, 1
(primera part) i
dissabte, 2 (segona
part), a les 20.00
hores
Preus:
12 i 24 euros

F
iodor Dostoievski conside-
rava la seva última novel.la
com la seva obra mestra.
En ella furgava una vegada
més, a través de les extraor-
dinàries anàlisis psicològi-

ques dels seus personatges, en els
ressorts que mouen l’ànima huma-
na, principalment cap al mal.

Les figures centrals del drama
de l ’autor rus són Fiodor Ka-
ramàzov i els seus quatre fills. Tres
d’ells, Ivan, Dmitri i Smerdiakov, el
bastard, s’odien entre si, però
l’odien a ell per sobre de tot. El pur
i innocent Alioixa intenta sense
èxit intercedir entre ells. El pare és
assassinat i els tres germans, sospi-
tosos del crim, van despullant les
seves ànimes a través de les proves,
les confessions i les converses amb
Alioixa.

Dmitri acaba sent arrestat i con-
demnat a l’exili, però els tres són
còmplices, units per solidaritat en
el mal. La complexitat dels univer-
sos espirituals i les veritats profun-
des dels personatges justifiquen el
muntatge de vuit hores que el pres-
tigiós director polonès Krystian Lu-
pa porta al Grec.

L’adaptació de la novel.la, que
molts consideraven impossible de
traslladar al teatre, li va reportar

un dels seus èxits professionals
més importants fa una dècada. Els
mateixos actors del Teatre Stary de
Cracòvia que la van interpretar lla-
vors repeteixen en aquest especta-
cle, en polonès i sobretitulat en ca-
talà, del qual només s’han progra-
mat tres funcions completes, una
d’elles en dues parts. Després de

l’èxit del Grec del 2002 amb el
muntatge de set hores d’Extinció, de
Thomas Bernhard, a Lupa no el
preocupa la resposta del públic bar-
celoní davant aquesta durada.

Per a aquesta reflexió sobre la
part més fosca de l’ésser humà, la
culpa, la diferència entre desitjar
una mort i provocar-la, l’existència

de Déu i la divisió de classes, Lupa
ha creat un espai dividit en dos: un
d’interior, on es concentra la ten-
sió, i un altre d’exterior, el dels
monòlegs i el contingut psicològic
que “surt a la llum de manera ex-
plosiva”.

Elena Sevillano

La complexitat
dels universos
espirituals dels
personatges d’Els
germans Karamà-
zov justifica la
maratoniana
durada de la peça.
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