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Grec / ‘Krum’

Pessimisme intel·ligent
EDUARD MOLNER

Ell arriba de l'estranger on, segons
la seva pròpia opinió, ha perdut el
temps miserablement. Ara és a ca-
sa i revisa la vida que va deixar
quan va marxar. Tot és a punt per
tornar-ho a fer malbé. Ell és el
Krum i sap que pot tenir la Truda,
l'antiga nòvia, quan vulgui, encara
que no se l'estima.
“No suporto que emmirinmen-

tremenjoni quedipositin esperan-
ces en mi”, diu el Krum a la seva
mare. Ell no li ha portat res a la se-
vamare, cap detall, cap record. Pe-
rò tampoc cap projecte. Vamarxar
buit i ha tornat més buit encara, al
país de la buidor. L'única cosa que
hi ha en la buidor és inèrcia: ningú
té il·lusió per a res en aquest terri-
tori de l'atonia total, però tothom
continua fent allòque creuque s'es-
pera d'un. Tothom segueix el cor-
rent invisible d'una vida sense sen-
tit. És percep l'exageració dramà-
tica, però d'una realitat no gaire
diferent. El teatre és deformació,
màscara, per assolir una veritat.
AKrum s'hi pot contemplar l'ab-

surditat d'uns personatges remata-
dament infeliços que no saben per
què fan el que fan, quin sentit te-
nen les seves vides. I malgrat tot
cerquen la protecció de la conven-
ció. Tenir unes vides convencio-
nals els donarà aixopluc contra el
no-res absolut, justificarà la seva
existència. No poden tampoc bus-
car el consol de la medicina, no té
guariment per als seus mals, com
diueldoctor Shibeuguen,unperso-
natge d'una fredor esgarrifosa.
En l'arrel d'aquesta proposta hi

ha un pessimisme desaforat, sense
aturador, implacable. És un pessi-
misme d'arrel jueva centreeuro-
pea. Polonès, ucraïnès, bielorús o
txec, tant se val. És el pessimisme
intel·ligent que amara les propos-
tes de Kristof Warlikovski o Krys-
tian Lupa (no jueus, però fills
d'una tradició cultural jueva).

Krum, subtitulada “obra amb dos
enterraments i dos casaments”,
conté algunes escenes que recor-
den la cruesa de l'absurd vital de
Tadeusz Kantor –La classe mor-
ta–, com per exemple les proces-
sons fúnebres rere els cadàvers de
Tugatí, l'hipocondríac que acon-
segueix morir, o la mare del ma-
teix Krum, morta per saturació de
pena. Tugatí mateix és una mena
del Woody Allen de Hannah i les
seves germanes, un personatge
espantat per la pròpia salut, fins a
extrems neuròtics. Algú amb
massa por per entendre que la
salut comença segurament per l'ac-
titud. Tugatí és un malalt que
somatitza, però el Krum és malalt
d'una manera més profunda. La

seva nafra no és física, és a l'ànima.
Tugatí exterioritza el seu pati-

ment en forma de demanda: vol
guariment, necessita el confort
dels que l'envolten. Però no tot-
hom en vol donar. D'en Tugatí fu-
gen els nuvis que es casen i els que
van a la circumcisió (que seria
l'equivalent a un bateig en la tradi-
ció catòlica), fuig tothom que vol
iniciar una nova vida, perquè l'ins-
tint els avisa que cal apartar-sed'al-
gú que, de fet, ha decidit morir. El
Krum, però, no és clar, no és trans-
parent: és l'homequeajorna decisi-
ons. Per això la desesperació de la
dona que se l'estima, la Truda.

Hem parlat de la relació dels hi-
pocondríacs de Krum amb el gran
hipocondríac cinematogràfic, Al-
len, arran deHannah i les seves ger-
manes. Però, de fet, l'obra d'Allen
és un homenatge a Txékhov –Les

tres germanes– i a Krum hi trobem
també una situació txekhoviana, la
de l'amor equivocat. Tothom esti-
ma a qui no ha d'estimar, com a la
peça de Txékhov. Però, a diferèn-
cia de la peça de Txékhov, Krum
sembla voler trobar sentit a allò
que podríem qualificar de vides re-
signades. El que podria semblar re-
signació de tipus txekhoviana, o si-
gui negativa, conformisme i espera
de la mort, aquí té una possibilitat.
El personatge de Takhtikh, l'home
que espera, pacient, que abdica del
seu orgull fins a la humiliació, dóna
totauna lliçó alKrumsobre “la feli-
citat petita”, o sigui la felicitat en
els petits detalls de la vida diària,
també en les obligacions. El viatge
del Krum sembla així un viatge a la
vida adulta. Un trajecte on s'aban-
dona el blanc o negre per entendre
la complexitat de la vida que sem-
pre és una gamma de grisos. Però
esclar, en aquest trajecte les parau-
les dels altres no són l'elementdeci-
siu.ElKrum troba sentit a l'existèn-
cia a partir del propi patiment. Per
això la marxa fúnebre rere el cadà-
ver d'algú que havia estat estimat
no és aquí el viatge a un no-lloc, no
és una processó sense destí, un co-
miat gratuït, formal. És una topada
que fa mal però fa obrir els ulls.

Krum està fraccionada en 34 es-
cenes. Molt curtes, que obliguen a
una posada en escena concebuda
des del dinamisme. És també exi-
gent amb l'intèrpret perquè cada
escena té les seves actituds, cal
abordar-la des d'un lloc diferent, i
quan l'actor s'hi ha instal·lat l'esce-
na s'acaba. Carme Portaceli diri-
geix un grup d'actors i actrius de
primer nivell encapçalat per Pere
Arquillué.
Krum de Hanoch Levin (Tel

Aviv, 1943-1999), un dels gran dra-
maturgs hebreus del segle XX, se-
rà una de les apostes de la propera
temporada 2014-2015 del Teatre
Lliure. |

res ressonants. La repercussió in-
ternacional els va portar al FIB del
2012 i el desembre passat a Sevilla
i Madrid.
En el Vida, serà l’ocasió ideal de

calibrar com sonen en directe les
seves noves cançons de Hot
dreams, servides amb l’habitual i
intransferible veu de crooner ma-
cabre de Kirk. És el millor valor
d’un grup en què també destaca el
seu guitarrista Simon Trottier,
amb qui actuaran en formació de
quartet. Un altre col·laborador és
Colin Stetson, un saxo que esmos-
tra estranyament vellutat a Hot
dreams, una balada crepuscular
que és el seu intent més reeixit
d’acostar-se al pop mainstream.
Una altra temptativa va serHoma-
ge, un duet amb Feist gravat per a
un àlbum col·lectiu d’artistes del
seu segell Arts & Crafts. Però Kirk
sembla sentir-se més còmode al
marge dels focus, explorant el cos-
tat més weirdo d’Amèrica del
Nord. Encara que aGrand Canyon,
un altre dels grans temes nous es-
crits durant la seva estada a Laurel
Canyon, el barri bohemideLosAn-
geles queva inspirar la contracultu-
ra, s’acosta a un solemne so ameri-
cana. No en va la seva obra traspua
aquesta nostàlgia de la qual parla a
Beat the drum slowly, amb els ras-
tres d’una edat d’or que s’esvaeix
en les cendres del cel·luloide. És
unamúsica que certament té quali-
tat cinematogràfica, per aixòno es-
tranya que aparegui en sèries com
Breaking bad. |

Hanoch Levin
Krum
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Belbel, Roser
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A les fotografies,
a l’esquerra,
Lana del Rey en
una imatge promo-
cional; a la dreta,
els canadencs
Timber Timbre
durant un concert
al Regne Unit
l’any 2011
FOTO A. SHEPPARD/GETTY

Fotografia
promocional de
l’espectacle
‘Krum’ que es
presenta al
festival Grec de
Barcelona

En l’arrel d’aquesta
proposta hi ha un
pessimisme desaforat,
sense aturador,
implacable

Vida Festival
VILANOVA I LA GELTRÚ

Del 3 al 6 de juliol.
Informació comple-
ta sobre tots els
concerts i activitats
a www.vidafestival.
com


