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El ‘Testament’ del rei Lear: l’amor i l’herència
de mica en mica, assaig rere assaig,
s’ha construït aquest espectacle,
que s’emmiralla amb les creacions
de Stephan Kaegi i una mena de te-
atre que no agrada gens als progeni-
tors, com diuen clarament a l’obra.
Però com els estimen!

Testament està, doncs, interpre-
tat per tres actrius i un actor i els
pares de tres d’ells, d’uns 70 anys.
L’experiment està molt ben modu-
lat en el seguiment a grans trets del
que li passa al rei Lear i les reflexi-
ons que en fan pares i fills. Una cre-
ació amb moments de gran enginy i
bona comicitat com quan un dels
pares, científic, explica per què Le-
ar va equivocar-se radicalment en
repartir el seu regne entre les seves
filles, tot relacionant l’amor filial

amb el desig de possessió dels béns
del progenitor. I ho fa amb una fór-
mula matemàtica i unes coordena-
des que demostren intel·ligent-
ment que l’amor va lligat a la pos-
sessió i que, per tant, Lear havia de
cedir el regne de mica en mica.
L’herència és un dels temes amb
què arrenca l’espectacle, que se-
gueix amb Lear i els seus cent ca-
vallers expulsats de casa de les filles
i això, trasplantat als nostres dies,
fins a arribar a un llistat demolidor
de la decadència i la cura que els
fills haurien de tenir dels seus pa-
res. Per espontani que pugui sem-
blar, Testament és una creació molt
treballada i un espectacle interes-
sant, ben escrit, amb bon ritme. Un
bon començament de Grec.e

Els pares dels actors de la companyia She She Pop
parlen amb els fills del vincle paterno-filial. DORO TUCH
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Verturport posa Kafka
de cap per avall al Grec

El festival Grec acosta tres nits a
Barcelona, d’avui a dissabte, una
Metamorphosis de Kafka que pen-
ja l’insecte Gregor Samsa de les pa-
rets. La companyia islandesa Ves-
turport són una revelació europea.

una versió de Romeu i Julieta. I
van connectar.

Vesturport es va fundar el 2001
a Reykjavík, quan un grup d’una
dotzena d’actors va llogar una cen-
tral de transformació energètica per
fer-hi un teatre. “No ens agradava el
teatre islandès. Ens semblava que
era sempre la mateixa obra amb di-
ferents títols. I en comptes de quei-
xar-nos, vam decidir fer el nostre te-
atre”, explicava Gardarsson. En
pocs anys van fer el salt internaci-
onal i el 2011 es van endur el Premi
Europeu de noves realitats teatrals.

L’ocell que no pot escapar
L’angoixant transformació que pa-
teix l’única persona que aporta in-
gressos a la família és una tragèdia
domèstica i una metàfora de les re-
lacions humanes, del poder i de les
reaccions extremes. L’home, que un
bon dia muta en una bèstia volado-
ra, deixa d’encaixar en la societat i la
família, que va de la incomprensió a
la repulsió i l’aïllament. L’especta-
cle no juga amb la primera persona,
sinó que el punt de vista és més allu-
nyat, el de la germana.

L’espectador tindrà una vista aè-
ria de Gregor Samsa. “És evident
que alguna cosa no funciona, per ell.
Però no sap exactament què. No
s’adona de què està malament. No
sóc un insecte ni sóc normal”, expli-
ca l’actor protagonista. “Volíem una
cosa que fos impossible de fer física-
ment. És el més difícil que he fet a
la meva vida –deia ahir Gardarsson,
que és campió de gimnàstica amb la
selecció nacional del seu país–.
L’endemà em sento com si m’ha-
gués passat un tren per sobre”.

La música evocadora de Nick Ca-
ve i Warren Ellis, de The Bad Seeds,
que pràcticament no deixa ni un si-
lenci en l’espectacle, condensa el
drama de l’obra i alhora fa contras-
tar la bellesa amb l’horror de trobar
el món, un bon dia, capgirat. e

LAURA SERRA

BARCELONA. Quan la companyia
islandesa Vesturport va estrenar a
Dublín l’espectacle Metamorpho-
sis, en ple col·lapse econòmic, el di-
ari The Irish Times va plantar una
fotografia del seu espectacle a la
portada amb el titular: “Així és com
se sent un irlandès avui”. De cap
per avall. El personatge protago-
nista de l’obra de Kafka, Gregor
Samsa, l’home que es transforma
en un insecte, penja del sostre i de
les parets de casa seva, en aquesta
adaptació escènica. “Pot ser una
metàfora de moltes coses”, afirma-
va ahir, en la presentació de l’es-
pectacle, l’actor i coautor de l’obra
Gísli Örn Gardarsson. Potser per
això té més sentit que mai que la
programi el festival Grec, en una de
les seves grans apostes internacio-
nals, d’avui al 7 de juliol al Teatre
Lliure. No en va, el protagonista,
que al relat original publicat el 1915
era un viatjant, aquí és un banquer.

A Metamorphosis, la fisicalitat
i el text tenen el mateix pes. Fins
i tot el moviment guia la paraula.
L’adaptació dramatúrgica i l’esce-
nografia a dos nivells –la terrenal i
el niu per on es mou l’home-insec-
te– es van anar creant alhora. “Vo-
líem un espectacle explosiu física-
ment, emocionalment i intel·lec-
tualment”, explicava ahir l’altre
coautor de l’obra, David Farr. És el
director artístic del teatre Lyric
Hammersmith de Londres, espe-
cialitzat en teatre visual a partir
d’adaptacions dels clàssics. Van
descobrir els Vesturport després
que la companyia hi actués amb

El gimnasta i actor Gísli Örn Gardarsson interpreta l’insecte de La
metamorfosi de Kafka: “Fem una cosa impossible físicament”. EDDI

La companyia ha rebut el Premi de Teatre Europeu

La dansa, protagonista del cap de setmana
● ‘Kamuyot’
La companyia IT Dansa estrena la
nova producció, una coreografia
per a tots els públics de l’israelià
Ohad Naharin que interpretaran
en 4 centres cívics al llarg del mes.
● Dies de Dansa
El 21è festival de dansa en paisat-
ges urbans omplirà places i espais
insòlits de Barcelona, Mataró i Sa-
badell del 6 al 9 de juliol. Entre els
noms destacats: Sol Picó, Israel
Galván, Sònia Gómez i 25 compa-
nyies més, a part dels tallers.
● ‘Concierto Concepto’
El duo de hip-hop Brodas Bros re-

estrenarà el seu últim xou urbà al
Teatre Grec aquest dissabte. Una
quinzena d’artistes s’uniran a una
jam session funk energètica.
● La Caldera
El centre de creació concentra en
tres setmanes, del 6 al 29 de juliol,
l’exhibició d’espectacles dels seus
artistes residents i associats.
● ‘Molly Sweeney’
L’excepció, l’estrena teatral del
cap de setmana, del 6 al 8 al Teatre
Lliure, és l’obra de Brian Friel so-
bre una noia cega que recupera la
visió: “És la destrucció d’una iden-
titat”, diu el director M. Gorriz.
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Testament és un espectacle so-
bre les relacions entre fills i
pares –quan ja han entrat a la

tercera edat– aixecat sobre el relat
d’El rei Lear de Shakespeare, però
aplicat als nostres temps i costums.
La funció seria molt diferent si els
pares no fossin els de debò dels in-
tèrprets –la companyia alemanya
She She Pop–, i no tant pel que pu-
guin fer o deixar de fer sinó per com,
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