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‘Crim i càstig’  
Teatre Lliure – Sala  
Fabià Puigserver

H 
i ha apostes que es guanyen 
l’aplaudiment només pel repte 
d’emprendre-les. És el cas de 
Crim i càstig, l’adaptació que 
firma Pau Carrió al Teatre Lliu-

re de la monumental novel·la de Fiódor Dosto-
yevski. Carrió surt ben parat del triple mortal 
que suposa enfrontar-se a la translació teatral 
d’una novel·la de gairebé 700 pàgines. I no li po-
sa fàcil a l’espectador amb un muntatge que su-
pera les tres hores i mitja, sense comptar la pau-
sa de 20 minuts. Una obra d’aquelles que criden 
a convocar o bé un públic molt teatral o els se-
guidors més entusiastes del genial narrador rus. 
El director es posa en mans del seu actor fetitxe, 
Pol López, per a aquest majúscul viatge escènic. 

La peça presenta un bon destil·lat de la no-
vel·la amb un quadro d’escenes a tall de resum 
de l’argument: el retrat psicològic del perso-
natge, el decadent entorn de les dècades prèvi-
es a la revolució russa, un agitat debat d’idees i 
una trama policial. És la que sorgeix arran del 
crim de Raskólnikov, un exestudiant que vaga 
desorientat per la seva vida i pels carrers de 
Moscou. Més esquematitzat i qüestionable és el 
dibuix de personatges capitals de la novel·la, 
com la jove prostituta Sonia.  

Sala disposada del revés 

Els 10 intèrprets d’un sòlid elenc ocupen un es-
pai més gran de l’habitual en una sala Fabià 
Puigserver disposada del revés. Els actors es 
mouen (òbviament sense butaques muntades) 
on habitualment s’asseu el públic i els especta-
dors estan ubicats a la zona habitual de l’esce-
nari. El joc funciona a l’empara de les magnífi-
ques arcades de fusta de la sala, tot i que també 
queda la sensació que l’amplitud de l’espai no 
està sempre justificada. 

Carrió es mou entre dos territoris, el del te-
atre, diguem més convencional, i el de factu-
ra més moderna i més càrrega simbòlica. La 
música electrònica d’Arnau Vallvé, punxada 
en directe per Joan Solé, es dispara en aquell 
moment, com la gran bombolla de plàstic que 

cau sobre l’escenari i que arriba a convertir-se 
en un enorme iglú. Apareix en aquells mo-
ments de deliri en què Rodia està atrapat pels 
fantasmes interiors que se li desperten des-
prés d’haver assassinat la vella prestamista, i, 
de retruc, la seva germana. O almenys això 
s’entén d’una proposta escenogràfica tan 
aparatosa com una mica gratuïta. 

Després d’una primera part més plana i irre-
gular, amb entrades i sortides que paren el rit-
me, la peça creix quan es mou en el terreny més 
convencional, sobretot en el mà a mà entre el 
protagonista i el comissari, comissària per a 
Carrió, al voltant de les indagacions policials pel 
crim. Són moments d’alt voltatge intel·lectual 
amb ecos propis de Nietzsche que brollen quan 

el protagonista apel·la a la divisió de la societat 
entre persones ordinàries i extraordinàries o a 
la legitimitat de l’ús de la violència. 

En aquestes escenes, una extraordinària 
Míriam Iscla, sense cap titubeig i sempre al 
seu lloc, eleva la proposta de Carrió al punt 
més alt, ben secundada per López, un cap de 
cartell sotmès a una extenuant marató. L’ac-
tor mai surt d’escena i es buida en un treball 
aclaparador, a partir del seu conegut catàleg 
interpretatiu. Destaca més en els moments de 
pausa que en els de deliri, quan es deixa por-
tar per un registre una mica excessiu. Petita 
màcula que no taca un tour de force del qual 
surt amb el cap ben alt, igual que el seu còm-
plice d’aventures teatrals de risc. n

L’actor Pol López, en un moment de ‘Crim i càstig’.
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u Coincidint amb el 70è aniversari de l’estrena del cèlebre film, els artistes del musical ins-
pirat en ell que pot veure’s al Tívoli van viatjar als anys 20 del segle passat, aquella època 
entre el final del cine mut i l’arribada del cine sonor. Tots van arribar amb cotxe d’època i 
van desfilar per una gran alfombra vermella com autèntiques estrelles de Hollywood.

Salt al passat al Tívoli amb ‘Cantando bajo la lluvia’ C
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DIRECCIÓ: Marta Gil Polo

Del 16 de març  
al 10 d’abril 
UNA COPRODUCCIÓ DE PUÇA ESPECTACLES I EL TEATRE AKADÈMIA.

Mitjans col·laboradors:

Amb el suport de:

Patrocini:
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