
espectacles DIJOUS
56 5 DE JULIOL DEL 2012

‘Metamorfosi’ aèria
3La companyia Vesturport impregna de llenguatge físic el relat de Kafka

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Gregor Samsa és l’ho-
me insecte més relle-
vant de la literatura 
universal. Franz Kafka 
va convertir, de la nit 

al dia, un individu corrent en un in-
secte gegant a Metamorfosi. Amb 
aquest relat inquietant, paròdic i 
terrible del geni de Praga s’estrena a 
Catalunya, en el marc del Grec, la 
companyia islandesa Vesturport, 
premi Europa 2011 a les Noves Reali-
tats Teatrals. Un llenguatge basat en 
un gran treball físic defineix un 
grup que fa sis anys que aconsegueix 
un èxit mundial amb l’obra. S’estre-
na avui i es podrà veure tres dies al 
Lliure de Montjuïc.
 «Sempre pensava que faria teatre 
tota la meva vida a Islàndia i vaig aca-
bar estrenant a Anglaterra», explica-
va ahir Gisli Örn Gardarsson, el Gre-
gor Samsa d’aquesta versió i que 
també firma la direcció i l’adaptació 
amb David Farr, director de Lyric 
Hammersmith de Londres. Va ser ar-
ran d’un Romeu i Julieta que va triom-
far a Anglaterra quan Vesturport va 
entrar en contacte amb Farr.

ESPAI EN DOS NIVELLS / El director brità-
nic va entendre que era el moment 
d’una nova versió teatral de Metamor-
fosi. «A Anglaterra no s’estrenava des 
del 1968, quan Steven Berkoff va fer 
una obra perfecta. Però ja s’havia de  
muntar d’una altra forma», va co-
mentar ahir Farr, amb unes arrels ju-
eves que provoquen el seu interès per 

l’obra de Kafka. Aquesta nova mirada 
es va construir amb una primacia del 
llenguatge físic sobre el verbal i amb 
un espai escènic en dos nivells.
 Pel més elevat, al seu dormitori, 
es mou Gregor Samsa quan pateix la 
seva inexplicable transformació da-
vant la sorpresa de la seva família.  
L’actor, sempre amb el seu tern gris 
d’empleat de banca, treballa a gaire-

bé cinc metres d’altura i assegut en 
una cadira i cap per avall, per exem-
ple, per complicar-ho una mica més. 
A Gardarsson l’ajuda en la seva per-
formance un passat amb 15 anys en 
l’equip islandès de gimnàstica. «Vo-
líem crear una cosa físicament im-
possible. És el més dur que he fet 
mai; com xocar amb un tren».
 Les imatges, a què acompanya la 

música composta per Nick Cave i 
Warren Ellis, són tan impactants 
que quan es va estrenar a Irlanda, en 
l’època del rescat del país, un diari 
local va posar una foto de Gardasson/
Samsa a la portada i va titular: Així és 
com se senten els irlandesos. H

33 Gisli Örn Gardarsson (Gregor Samsa), sobre la barana, i Ingvar E. Sigurdsson (Herman), en una escena.

FESTIVAL GREC

Metamorphosis
3Teatre Lliure • Fins al 7 de juliol, 20.30 hores

‘Pallarina, 
poeta i puta’, 
una crítica i 
àcida mirada 
femenina

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La crisi dels 50 i la situació de la 
dona en la societat actual arriben 
al Grec amb Pallarina, poeta i puta, 
un original muntatge basat en un 
text de la poeta Dolors Miquel 
(Missa pagesa, La dona que mirava la 
tele) que debuta en el teatre. La di-
rectora del muntatge, Magda 
Puyo, va ser qui la va animar a es-
criure per a l’escena. La proposta 
de La Seca-Espai Brossa «crea una 
poètica pròpia més enllà del gest 
i de la paraula», diu Puyo. La core-
ògrafa Mar Gómez s’encarrega 
del moviment.
 «Aquest espectacle no és de po-
emes, ni de ballet ni de conteni-
dors», diu Puyo en al·lusió a les fo-
tos promocionals en què l’equip 
apareix tirat en un contenidor. 
«És com els seus personatges, que 
no saben què són, però sí el que 
volen arribar a ser i que, quan ho 
aconsegueixen, se’n cansen i vo-
len ser una altra cosa». Són una 
arqueòloga i ballarina que per 

sentir-se alliberada es converteix 
en treballadora domèstica (Dani-
ela Feixas), una puta que decideix 
fer política per ser diputada (un 
transvestit Pep Jové) i una poeta 
nacional considerada la veu de la 
cultura oficial (Tilda Espluga). 
Són dones sense pèls a la llengua 
que plantegen preguntes sobre 
els mecanismes que convertei-
xen uns individus en amos i al-
tres, en servents.

QUAN TOT CAU // Carn avall, el text 
original de Dolors Miquel, parla 
de com a partir dels 50 tot comen-
ça a penjar al cos, i planteja temes 
com la identitat i el mal que fan 
estructures com la família. Hi ha 
una crítica a la societat, al rol de 
la dona i a la masculinització en 
l’art i la cultura. «No deixa canya 
dreta», diu Mar Gómez. Pallarina, 
poeta, puta vol explorar nous llen-
guatges escènics. «Ha sigut un tre-
ball artesà, fet d’una manera  
directa, humil i senzilla», destaca 
Magda Puyo. «Té diverses lectures 
i inclou diverses referències a 
Brossa». H

«Crea una poètica 
pròpia, més enllà de 
la paraula i el gest», 
diu la directora de 
l’obra, Magda Puyo

Pallarina, poeta i puta
3La Seca-Espai Brossa • Fins al dia 29

Secrets d’autobús
3Un actor, un músic i una ballarina conviden a un trajecte únic

M. C.
BARCELONA

Viatjar en bus pot ser tota una expe-
riència i més si un puja al vell auto-
bús dels 60 que Transports Metropo-
litans de Barcelona ha facilitat al di-
rector Martí Torras, l’actor Jordi 
Martínez, el saxofonista Pep Pascual 
i la ballarina Lola López Luna per a 
l’espectacle L’ànima del bus, una de 
les innovadores propostes itinerants 
del Grec juntament amb la coreo-
grafia Kamuyot, d’IT Dansa.
 L’autobús a què pugen els espec-
tadors està ple de sabates velles que 
van pertànyer a alguns dels seus pas-
satgers. Cada una conté una histò-
ria, un secret, un misteri. «No vull re-
velar gaires coses perquè part de la 
gràcia resideix a no saber què espe-

UN INNOVADOR espectAcLe ItINeRANt

rar d’aquest viatge d’una hora, que 
més enllà de fer un singular recorre-
gut per Barcelona, passa emocional-
ment per molts llocs», explica Tor-
ras. La proposta té alguna cosa a veu-
re amb la seva obra Prime time, en 
cartell a la Muntaner, en què tres fo-
tògrafs intenten rescatar de l’oblit 
llocs abandonats. «Però aquesta és 
única i molt íntima. Tens els intèr-
prets gairebé a sobre», comenta. «Ai-
xò del bus té un punt surrealista, 
amb una mica de drama, comèdia, 
música, dansa...»
 Cada setmana recorrerà un barri 
diferent. Ha arrencat a Horta. La prò-
xima ruta sortirà del Centre Cultu-
ral Can Fabra de Sant Andreu i les se-
güents del Centre Cívic Can Felipa 
(Poblenou) i de la carpa situada a la 
Font Màgica de Montjuïc. H

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat33 Jordi Martínez, Lola López Luna i Pep Pascual, davant l’antic bus. 

ELISENDA PONS

L’ànima del bus 
3 Fins al 28 de juliol • 
19.00 i 21.00 hores
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