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Barcelonapresentauna adaptació original de la
famosanovel·la deKafka feta perVesturport,
companyiad’actors i dramaturgs islandesos

Kafka va al circ
EDUARD MOLNER

Gregor Samsa, viatjant comer-
cial, es desperta un matí conver-
tit en un insecte. Malgrat l’es-
pant, la seva primera preocupa-
ció és complir amb el deure i no
fer tard a la feina. Però, incapaç
de controlar el seu cos transfor-
mat, la tasca d’obrir la porta es
torna enorme. Quan finalment la
porta s’obre, pares i germana re-
accionen amb horror, però des-
prés accepten abnegadament la
nova situació. Greta, la germana,
en tindrà cura proveint-lo de
menjar; pare i mare no entraran
més a l’habitació del fill.
Escrita en només tres setma-

nes entre el novembre i el desem-
bre del 1912, La metamorfosi de
FranzKafka es vapublicar el 1915
i es va convertir, com sabeu, en
una de les novel·les fonamentals
del segle XX. Les coincidències
de la família descrita en aquesta
peça literària i l’entorn familiar
de l’autor hanestatmolt subratlla-
des, sobretot pels partidaris de
l’anàlisi psicoanalítica de l’obra
de Kafka: un pare autoritari, una
mare amorosa però obedient al
capde família i unagermana afec-
tuosa que el cuida en la malaltia
(la tuberculosi que finalment el
va matar). Però la novel·la va
moltmésenllà. Parlemde l’aliena-
ció, un concepte forjat al segle
XIX però que Kafka va convertir
en literatura com ningú al segle
següent. Samsa és un alienat de la
societat capitalista, com ho és la
seva família, malgrat les seves
il·lusions petitburgeses.
Vesturport és un petit teatre de

Rejkjavík, Islàndia, de 49 locali-
tats, fundat el 2001 per un grup
d’estudiants aleshores acabats de
graduar. La seva trajectòria com-
prèn clàssics, com ara versions in-
novadores de Titus Andrònic, Ro-
meu i Julieta o Faust, al costat de
peces escrites pelsmateixosmem-
bres de la companyia de vint com-
ponents, ja que gairebé tots ells
són dramaturgs i alhora intèr-
prets dalt de l’escenari. Meta-
morphosis es va estrenar a Lon-
dres el 2006 al Lyric Hammers-
mith, coproductor de l’espectacle.
És, doncs, teatre culturalment

escandinauque projecta les seves
creacions arreu d’Europa, però
molt especialment al Regne Unit
(Vesturport estrenamoltes de les
peces directament en anglès), un
teatre del qual ben poca cosa ha
arribat fins aquí d’ençà que la
llum que desprenia la figura im-

mensa d’Ingmar Bergman es va
apagar. Però d’aquí podem partir
per entendre la proposta que la
companyia islandesa ha fet sobre
la novel·la de Kafka: la contenció
germànica i centreeuropea, que
explica el capteniment de la famí-
lia del dissortat Gregor Samsa,
pot ser perfectament entesa per
una cultura com la nòrdica, ama-
rada del rigor protestant.
D’entrada la posada en escena,

tant pel que fa a l’escenografia
compel que fa al vestuari, sembla
enormement convencional. Un
espai que reprodueix el piset de
classe mitjana de la Praga de co-
mençaments de segle XX, amb
uns personatges que vesteixen la
severitat de l’època. Aquí tothom
està en el seu paper, el pare auto-
ritari refermat en la seva barba, la
mare patidora i obedient, la
germana encara nena, innocent i
afectuosa. A contraclaror sorgeix
l’anunci de l’esdeveniment
terrible, una cosa de forma estra-
nya penja de la paret i projecta
una silueta amenaçadora. Gregor
ja no és Gregor, tot i que la famí-
lia encara tardaràuna estona a sa-
ber-ho.
Gregor és aquí Gisli Örn Gar-

darsson, un artista de circ, a ban-
da d’actor. Un insecte que havia
estat humà, un home en actitud
d’insecte. Les seves habilitats per
donar forma a l’angoixa de Gre-

gor desde les parets o desdel sos-
tre són sens dubte una de les
grans aportacions d’aquesta pro-
posta teatral. Artista de circ, per-
què amés la seva expressió facial
es la del clown. I aquesta expres-
sivitat resulta enormement con-
temporània: l’home modern està
contingut en la sorpresa del pa-
llasso, el que fa Gisli és portar la
sorpresa fins a l’astorament. Gre-
gor pateix i assumeix la seva
transformació, experimenta el
canvi, malgrat que el canvi li és
sobrevingut, no desitjat, imposat.
La seva família també pateix i as-
sumeix el canvi, però, finalment,
acceptarà l’automutilació que el
sistema li demana.
Laposada enescenadeVestur-

port disposa d’un gran segon ele-

ment: la música de Nick Cave i
WarrenEllis.Unamúsica empàti-
caque trasllada emocions i turbu-
lències, que comunica l’estat de
convulsiódeSamsa i de la seva fa-
mília, d’incomprensió davant del
canvi, de profundmalestar espiri-
tual davant del procés de dissolu-
ció de la identitat que viu l’home
que esdevé insecte.
Però, malgrat tot, la humanitat

de Gregor Samsa no es dissol,
s’expressa per la necessitat de re-
lació ambels altres. Gregor treba-
llava per saldar els deutes del seu
pare, però també covava la il·lu-
sió de pagar els estudis de violí de
la seva germana. L’art va ser per a
Kafka, empleat d’una companyia
d’assegurances en el moment
d’escriure La metamorfosi, una

via d’escapament. Tanmateix, la
incomunicació s’imposa perquè
Gregor es veu privat de l’articula-
ció de llenguatge, allò que ens fa
definitivament humans. S’aferra
als objectes de la seva habitació
que la germana vol traslladar, sig-
ne inequívoc de l’esgotament de
la seva paciència, del trencament
afectiu que precipitarà el final de
l’home transformat.
Les imatges contingudes en

l’escena final de la Metamorpho-
sis de Vesturport són d’una gran
bellesa. El circ proporciona el seu
lirisme, molt proper a la poesia
que emana del final de la novel·la
deKafka. Una poesia que empara
el lector àvid d’entendre la condi-
ció humana en la modernitat. El
teatre no té límits. |

El protagonista porta
amb encert la sorpresa
fins a l’astorament
amb una expressivitat
pròpia del pallasso

Franz Kafka /
Vesturport
Metamorphosis
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Direcció: David
Farr i Gisli Örn
Gardarsson. Del
5 al 7 de juliol.
grec.bcn.cat

Les habilitats
acrobàtiques
de l’actor Gisli
Örn Gardarsson
són fonamen-
tals en el
muntatge de la
companyia
islandesa
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