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El director Krystian Lupa
estava molt més relaxat
ahir que altres trobades
amb la premsa a Barcelo-
na, d’anys enrere. Tot just
acabat d’estrenar fa deu
dies la producció al Polski
Theatre de Wroclaw Tala
(novament una immersió
en el món de crítica mor-
daç de Thomas Bern-
hard) es representarà di-
vendres (21h) i dissab-
te(18h) a El Canal, dins
del Temporada Alta. El
festival torna al drama-

turg austríac després que
la setmana passada Car-
me Portaceli presentés la
seva mirada d’El presi-
dent. Com unes nines rus-
ses, Lupa se sent inter-
pel·lat pel que va escriure
Bernhard, a partir d’un
passatge biogràfic: la re-
trobada amb un antic col-
lectiu d’artistes a conse-
qüència de l’enterrament
d’una de les actrius de la
companyia que havia de-
cidit prendre’s la vida. Lu-
pa, com Bernhard, entén
el valor catàrtic del teatre
que emfasitza els passat-
ges més tristos vitals. En

broma, admet que, no
aconsegueix deslliurar-se
de les urpes de Bernhad,
“sóc una de les seves vícti-
mes, un presoner”.

Bernhard fent escarni
dels seus col·legues artis-
tes retrata també la socie-
tat burgesa vienesa, molt
pagada de sí mateixa. És
comparable aquesta socie-
tat, tant culte, amb la de
Cracòvia? Per Lupa, efec-
tivament, hi ha un sector
del seu veïnat que “està sa-
turada amb aquesta sen-
sació de burgesia, gent que
viu de forma discreta i fal-
sa que accedeix als valors

sospitosos a través d’un vi-
dre de conservadurisme
que conté diferents tipus
de verí”. Veus com les de
Tala, doncs, pretenen es-

clatar aquells reductes on
s’acumula un col·lectiu
propens a la ideologia fei-
xista.Tala alterna el pre-
sent (el sopar) amb el pas-
sat (la relació de l’autor
amb l’actriu): hi ha flaix-
backs, “ és ell que acostu-
ma a passar quan hi ha un
mor” que reuneix els al-
tres personatges, diu Lu-
pa. La tragèdia arribarà
quan es facin visibles les
pors dels companys de
Thomas que se sentiran
culpables de la mort de
l’artista.

Bernhard escriu de per-
sones conegudes. I, re-

marca el director, aquesta
artista que es pren la vida,
possiblement quan s’ado-
na que ha perdut el tremp
creatiu, enganyada per
l’esnobisme, respon a la
coreògrafa Joana Thul.
Bernhard introdueix el
seu alter ego a través del
protagonista, Thomas,
que torna al seu cercle
d’amics artistes de qui se’n
va distanciar vint anys en-
rere fidel al que li demana-
va la seva manera d’enten-
dre l’art i la cultura. El fu-
neral és, en realitat, un so-
par artístic, que serveix
per aclarir quines són les

Les urpes de Bernhard
Jordi Bordes
BARCELONA

El director polonès Krystian Lupa insisteix, al Temporada Alta, en trencar el
cofoisme cultural burgès amb ‘Tala’, una nova crítica mordaç de l’autor austríac

El director Kristian Lupa, ahir
al migdia al Teatre Akadèmia
de Barcelona, on està impartint
un taller ■ DALMAU/EFE

El retrat d’aquest
sopar artístic va
merèixer a
Bernhard una
denúncia per
difamació

Temporada Alta 2014
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Thomas Bernhard,
segons Krystian Lupa

L’APUNT talà. Amb la seva adaptació de Tala, de Thomas Bern-
hard, s’espera un Lupa implacable com ho eren els
textos de l’austríac, que sempre va qüestionar la for-
ma de vida del seu país i, sobretot, els seus dirigents. I
encara que les comparacions són odioses, es podrà
relacionar amb l’adaptació d’El president de Carme
Portaceli, que no va acabar de convèncer.Joan Ventura

El director polonès Krystian Lupa és un habitual de
Temporada Alta, on, a més de demostrar que és un
dels grans creadors europeus del moment, tempta la
paciència dels potencials espectadors que ja saben
que parlar d’una representació de Lupa és fer-ho, com
a mínim, de tres o quatre hores de teatre, d’excel·lent
teatre, però parlat amb polonès i sobretitulat amb ca-

Amb el convenciment
d’haver programat “el mi-
llor festival que hem fet
mai en el Mil·lenni”, Mar-
tín Pérez, director de Con-
cert Studio, va presentar
ahir la setzena edició d’un
festival que va néixer ar-
ran d’una idea amb Josep
Carreras dalt d’un avió i
que, en l’actualitat, figura
ja com una de les cites cab-
dals de l’hivern cultural
a Barcelona. Vint-i-vuit
noms –n’hi ha nou pen-
dents encara d’anunciar–
formen part del progra-
ma, tan marcadament
eclèctic com és habitual i
configurat amb un pressu-
post una mica més elevat
que el de l’última edició:
1.870.000 euros.

Josep Carreras, preci-
sament, és un dels artistes
de més renom d’aquesta
edició. El tenor clourà el 7
de febrer els actes de la ca-
pitalitat de la sardana de
Barcelona amb un recital
al Liceu amb la Simfònica
de Cobla i Corda de Catalu-
nya i la Coral Polifònica de
Puig-reig. Serà, el seu, un
dels cinc concerts que el
Banc Sabadell Festival
Mil·lenni programarà al
Liceu, juntament amb els
de l’emergent Vanesa
Martín (11 de desembre),
James Taylor (14 de
març), Raphael (28 i 29 de
març) i un espectacle d’es-
trena compartit entre el
cantautor Joan Dausà i el
mag Antonio Díaz, dos
vells amics que, ahir, ja ha-
vien venut 750 entrades.

L’Auditori, el Palau de
la Música i el Barts, així
com Razzmatazz, Apolo i
Bikini, completen l’oferta
de sales del festival, que
engegarà aquest mateix
diumenge amb Macy Gray
i que continuarà, durant el
mes de novembre, amb
Angus & Julia Stone (dia
6), Cat Power (13) i l’his-

tòric bluesman John
Mayall (18), un dels artis-
tes pels quals Martín Pé-
rez, ahir, se sentia més
complagut. “Hem tingut la
sort, enguany, de tenir
molt bones gires que coin-
cidien amb les dates del
festival”, va manifestar.
Leiva (2 de desembre), la
cantant cubana Omara

Portuondo (que, el 3 de de-
sembre, recuperarà els te-
mes de Magia negra, el
seu primer disc publicat
en solitari, l’any 1959),
Marianne Faithfull (amb
nou disc i un repertori
commemoratiu dels seus
50 anys d’ofici, el dia 9),
M-Clan (13), Russian Red
(14), Niña Pastori (28) i

Carlos Nuñez (30) com-
pleten el menú del Festival
Mil·lenni fins a final d’any.

Amélie Angebault, el
pianista Ignasi Cambra,
India Martínez, Jeff
Tweedy de Wilco, Dulce
Pontes, Asa, Rafa Pons,
Kitty Daisy & Lewis, Pa-
blo Milanés, Elefantes i
Scott Matthew, d’altra
banda, són els noms pro-
posats per al 2015. Asse-
nyalant un possible “canvi
de tendència” en el sector
de la música en directe,
Martín Pérez es mostrava
ahir orgullós de les 5.000
entrades que ja s’havien
venut per a diferents con-
certs del festival. ■

Josep Carreras, Jeff Tweedy, Pablo Milanés i Joan
Dausà s’afegeixen a la setzena edició del festival

Guillem Vidal
BARCELONA

Mil·lenni màxim

Josep Carreras actuarà el 7 de febrer al Liceu i Tweedy ho
farà el 2 de febrer a L’Auditori ■ EL PUNT AVUI

El festival
engegarà
diumenge
amb un concert
de Macy Gray
al Barts

posicions de cada perso-
natge davant del matri-
moni, per definició inesta-
ble, de l’art. L’amfitrió real
va ser Auersberger el com-
positor Lampesberg
(Auesberguer a la ficció).
Es va sentir tant agredit
per aquest muntatge que
va demandar l’autor per
difamació. 

El director és una refe-
rència del teatre europeu
per la seva obsessió a la
precisió i al preciosisme.
Ha commprovat que la re-
acció del públic varia, se-
gons qu9n sigui el territori
que viosita., En aques
senntit, desconfiva que
Extinció (amb un monò-

leg d’entrrada de 40 mi-
nuts) triomfés al Grec de
Barcelona del 2002. Va ser
un èxit que ha comportat
contínues visites dels
nous treballs per Catalu-
nya. I és que Lupa consta-
ta que a Catalunya hi ha
un gust per l’absurd que
congenia bé amb ell cinis-
me de Bernhard.

El director imagina que
ha captat la intenció de
Bernhard després de dues
lectures profundes del
text. Doncs quan fa la ter-
cera, segueix descobrint-
hi matisos. Per això, diu
murri, sembla que Bern-
hard reescrigui el llibre ca-
da cop que el torna a la bi-
blioteca i així es fa impos-
sible donar una peça per
acabada. Com en altres
muntatges de Lupa, la du-
rada dels espectacles és
notable: 4 hores (quan al
2011 es va presentar una
versió en monòleg que su-
perava en poc l’hora i mitja
de durada). Per Lupa, que
admet que la peça de Bern-
hard pretén ser una bom-
ba que dilapidi l’establish-
ment més vacu, “no em
puc imaginar que una
transformació humana
pugui durar menys que
aquest temps. No és la me-
va intenció fer obres llar-
gues, només que vull expli-
car el que s’ha d’explicar”.

Uns dies a Barcelona
Kristian Lupa ha aprofitat
la presentació de Tala a Gi-
rona, que té un festival
màgic “que ens influeix
sempre de forma positi-
va”, està realitzant un ta-
ller al Teatre Akadèmia,
amb el suport d’Aisge. Di-
lluns al vespre també va
ser l’encarregat d’obrir ofi-
cialment el curs de l’Insti-
tut del Teatre amb una
conferència. Els va ani-
mar a què busquessin el
seu llenguatge propi, a
partir “d’imitar els altres”.
Ho recomanava perquè,
de jove, no es té suficient
recorregut per poder dis-
posar de prou material i ai-
xò, a vegades, provoca es-
tats de desànim i de por.
Lua també els va aconse-
llar que no cedissin
d’avançar pel camí fins al
final per localitzar el mo-
tiu del teatre: “la trobada
d’un home autèntic i el seu
misteri.” ■

Lupa aconsella
imitar altres
artistes als joves
estudiants de
l’Institut del
Teatre


