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Alguns han vist La metamorfosi, 
de Franz Kafka, com una metàfora 
de la brutalitat totalitària. 
D’altres, com una tragèdia 
domèstica. Uns altres, com una 
comèdia. És polièdrica i fins i tot 
podem veure-hi el drama personal 
d’aquest escriptor txec 
d’escriptura alemanya. Per a 
l’islandès Gísli Örn Gardarsson és 
tot això i més. I a l’hora de 
transformar el relat en obra de 
teatre, juntament amb l’anglès 
David Farr, no ha estalviat 
recursos. I és que la seva 
companyia, Vesturport, 
segurament el més interessant que 
ha passat a Europa en els últims 
anys, domina a la perfecció tot allò 
insòlit en un escenari gràcies a un 
teatre físic desbordant i una 
imaginació sense límits.

“La metamorfosi té moltes 
capes. Pot ser molt dramàtica i 
molt divertida. I tracta de moltes 
coses: de la necessitat de treballar, 
del suport de la família, de què 

significa ser diferent. Però el moll 
de l’òs és que cada família té un 
secret. I és com un conte de fades”, 
ens explica Gardarsson.

Vesturport va néixer fa uns deu 
anys a Reykyavik, quan la colla de 
Gardarsson va acabar la carrera de 
teatre i, en lloc de queixar-se, van 
llogar un cobert al carrer Vestur... 

“No pensàvem en els diners, sinó 
només en l’art”, diu. I ara estan ben 
instal·lats a Anglaterra, a on 
treballen amb els millors teatres 
del país (del Young Vic al Lyric 
Hammersmith, d’on prové aquesta 
producció). 

Com s’ho han fet per triomfar? 
“Hem treballat molt dur”, certifica 
el director. D’on treuen la 
imaginació que els caracteritza? 
“Això li hauries de demanar als 
meus pares. Però potser té a veure 
amb ser islandès. Saps? No hi ha 
res. I sempre diem que des de 
qualsevol lloc, pots veure el final. I 
mai tenim un no com a resposta”.

El seu Gregor Samsa té una mica 
d’això. I amb el món en què vivim, 
que per això és un clàssic. 
Gardarsson matisa que el 
personatge de Kafka és l’únic 
suport econòmic de la família i, per 
culpa de la seva transformació en 
insecte, no pot anar a treballar. 
“Ser a l’atur és un fet ‘vergonyós’ 
per a la nostra societat, i, per 
desgràcia, és una cosa molt corrent 
a l’Europa del 2012”, assegura. No 
cal oblidar que els Vesturport són 
d’un país, Islàndia, que va ser dels 
primers a fer fallida. Amb el crack, 
Metamorphosis va sortir a la 
primera pàgina del Financial 
Times per il·lustrar la cara que 
se’ls havia quedats als islandesos.

Per cert, la música del xou és de 
Nick Cave, escrita especialment 
per a Vesturport. I no fan circ. Si sí, 
són islandesos, però els volen a tot 
el món. 
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La imaginació? 
A Islàndia no hi 
ha res. I des de 
qualsevol lloc pots 
veure el fi nal

Aquesta és la cara que se’ls va quedar als islandesos quan van saber que estaven en fallida.

 
Vegin per on, aquest senador 
llepafils i rondinaire torna a 

creure en aquest país. I és que la 
designació de Xavier Albertí com 
a substitut de Sergi Belbel al 
capdavant del TNC demostra que 
el jurat ha triat el millor. I es veu 
que va ser així. El projecte 
d’Albertí, segons em va reconèixer 
un ocellet cantaire implicat en 
l’assumpte i que no té molt bones 
relacions amb el guanyador, era el 
millor. I que ho digui aquest, és 
bona senyal.

 
El director de Lloret de Mar 
havia rajat de valent contra 

els dos mandats de Belbel. L’ha 
acusat, sobretot, de populista. I el 
director sortint s’ha defensat 
dient que havia d’omplir la sala 
gran. Qui té raó? Què farà Albertí 
per omplir de dimecres a 
diumenge una sala amb més de 
800 butaques? Ja ho veurem, però 
no és fàcil, sobretot ara que els 
polítics li exigiran que les vengui 
totes així com s’ha fet en els 
darrers set anys.

 
A les tertúlies, divendres 
passat, els il·luminats de 

sempre deien, per exemple, que 
Agost no s’hauria d’haver fet mai al 
TNC. I que Anna Lizaran hauria 
d’haver rebutjat el paper. Quin 
riure... Com si el món cultural 
estigués per anar rebutjant 
papers (i calés). El mestretites de 
torn segurament no sabia que els 
drets de l’obra de Tracy Letts eren, 
precisament, d’una empresa 
privada i que Belbel havia 
acceptat de bon grat el ‘regal’.

 
Albertí és un intel·lectual de 
primera, gran director, gran 

coneixedor de la tradició –ha fet 
Verdaguer, Pitarra, Sagarra, etc., 
amb dignitat i imaginació–, de la 
nova onada de dramaturgs i 
intèrprets, inventor de mons i 
xiuxiuejador de paraules. És molt 
exigent, però de vegades tira 
d’ofici –no tot podien ser elogis, 
ehem– i acluca els ulls davant del 
que no li interessa. Diu que servirà 
les arts escèniques, més enllà del 
seu projecte personal... Per 
començar, potser, podria canviar 
l’absurd sistema escapista de 
programar a un any vista, sense 
contacte amb la realitat. Tots hi 
guanyarem. –Andreu Gomila

Brutus
Xavier Albertí

El (terrible) conte 
de fades de Kafka
L’islandès Gísli Örn Gardarsson treu l’entrellat 
a ‘La metaformosi’ . L’Andreu Gomila l’escolta
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