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Quants anys han passat, des
que el gran director polo-
nès Krystian Lupa va visitar
per darrera vegada el Festival
Temporada Alta, després d’una
llarga i apassionant etapa de fi-
delitatmútua? Doncs tres anys,
al llarg dels quals se l’ha trobat

a faltarmolt. Cert: cal admetre
que aquellamolt experimental
i unamica amig fer darrera vi-
sita, la realitzada ambWaiting
room, va resultar decebedora:
fins i tot els genis tenen les se-
ves relliscades. Però el cas és
que recuperar Lupa ja comen-
çava a ser un tema urgent. I
que la bona notícia del seu re-

torn ho és per partida doble; no
solament recuperemLupa, si-
nó que aquesta recuperació es
produeix de lamà del seu autor

RAMON OLIVER

L’actor Piotr Skiba protagonitza aquest macromuntatge de cinc hores de durada.

EL MESTRE KRYSTIAN LUPA TORNA AL TEMPORADA ALTA I ES RETROBA

AMB THOMAS BERNHARD PER ASSISTIR A UNA VETLLA CULTURAL

Els podrits buròcrates
de la vella bohèmia

TALA (HOLZFÄLLEN)

DE THOMAS BERNHARD. DIR.: KRYSTIAN LUPA. INT.: PIOTR SKIBA, HALINA
RASIAKÓWA, WOJCIECH ZIEMIANSKI. DATA: 31/10 I 1/11. LLOC: EL CANAL. SANT
ANTONI, 1. SALT. PREU: 35€. HORARI: DV., 21H; DS., 18H.

fetitxe, el sempre gran, sempre
corrosiu i sempre carregat de
bilis Thomas Bernhard.
I cal recordar també en

aquest sentit que probable-
ment Lupa és el director que
millor ha sabut des de sempre
com traduir enmaterial escè-
nic el tan fascinant com sovint
incòmode univers literari de
l’austríac quemés lluny ha ar-
ribat a l’hora de posar en evi-
dència tots els pecats polítics i
culturals d’Àustria. Això, tant
pel que fa a la posada en escena
dels seus textos teatrals (Rit-
ter, Dene, Voss), com quan s’ha
tractat de l’adaptació escènica
de les seves novel·les (Extinció,
La calera). Precisament, el que
Lupa acaba d’estrenar a Polò-
nia fa pocmés d’una setma-
na i que arriba ara a Salt abans
que la resta delmón en pugui
gaudir és l’adaptació d’una no-
vel·la clau en la trajectòria de
l’autor, aquellaTala publica-
da amb notable escàndol fa ara
tres dècades que el seu creador
va concebre en forma demo-
nòleg. I que, per cert, fa també
tres anys es va transformar a
casa nostra en un notablemo-
nòleg teatral dirigit per Juan

Entre l’Alcorà i Christian Dior

De vegades, una maleta perduda
pot resultar tan màgica com
aquelles làmpades plenes de genis
que es troben els personatges
de ‘Les 1001 nits’. Un bon dia,
Jbara, la pastora berber que viu
una existència miserable en un
racó perdut entre les muntanyes
del Magreb, que es dedica també
a exercir la prostitució mentre
parla sense parar amb Al·là i que
protagonitza aquest text acollit

a França amb notable interès (i
notable polèmica entre els sectors
més integristes), troba una maleta
en la qual estan escrites les parau-
les ‘Adoro Dior’. I aquella maleta,
com si fos un poderós geni, li obre
les portes d’un món desconegut
en el qual – i ja per començar– la
bellesa no és quelcom que cal
ocultar sota vels espessos, sinó
quelcom que es pot arribar a
transformar en un poderós bé de

neguts. I comença a pregun-
tar-se com es pot passar de
la submissió a l’alliberament;
una pregunta que, malgrat
la seva seriositat, arriba tan
carregada de vitalisme que
ella se la formula servint-se
també de la música i el
moviment. ‘CONFIDÈNCIES A
AL·LÀ’. VERSIÓ I DIR.: MAGDA

PUYO. INT.: MIREIA TRIAS I JUDIT

FARRÉS. DATA: FINS AL 16/11.

LLOC: SALA ATRIUM. CONSELL DE

CENT, 435. PREU: 19€. HORARI:

DE DC. A DS., 21H; DG., 19H.

Déu. I en què, d’altra banda –i
encara que també li hagi costat i
li continuï costant els seus bons
esforços–, la dona no és tampoc
aquest submís no-res que el seu
mateix pare li ha ensenyat a ser. A
partir d’aquest i d’altres desco-
briments, el personatge inventat
per l’autora francomarroquina
Saphia Azzeddine que ara arriba
als nostres escenaris de la mà de
Magda Puyo comença a adreçar-se
a Al·là amb una ironia, un humor i
una capacitat de rebel·lió que fins
aquell moment li resultaven desco-

Navarro i interpretat per Gon-
zalo Cunill: res a veure amb el
multitudinari repartiment que
Lupa reuneix a l’escenari.

Després d’un bon funeral,
cal una bona festa
Parlant de retrobaments,
quants anys han passat des
que el protagonista i narrador
d’aquest relat (quina casuali-
tat, que sigui escriptor i que es
digui tambéThomas!) no veia
els que, en altres temps, havien
sigut els seus amics insepara-
bles i companys d’aventures
artístiques? Vint? Potser tren-
ta? Fa demal dir. Especialment
quan en realitat no tens cap in-
terès a tornar a veure aquells
vells coneguts que ara fins i
tot podrien semblar una colla
de desconeguts. Això, si no fos
perquè els coneixes prou bé per
identificar en els vicis dels fan-
tasmes d’avui la petjada de les
persones d’ahir. El cas és que
aquest retrobament no s’hauria
produïtmai si no fos pel suïcidi
d’una amiga comuna, una ac-
triu i ballarina anomenada Jo-
ana que (pobrissona!)mai no
va assolir l’èxit artístic ni el re-
coneixement social que sí que
va arribar a la resta del grup.
Doncs, ara que ja la tenim en-
terrada, és cosa d’organitzar un
bon sopar per recordar els bons
vells temps, no trobeu?

La glòria del Burgtheater
també vindrà
Però segur que vindrà unami-
camés tard; quan ets primer
actor a la primera institució
teatral del país, abans d’anar a
sopar has d’atendre els teus ad-
miradors. I aquest actor veterà
que ara triomfa interpretant
Ibsen entre les il·lustres parets
d’un gran teatre nacional que
per a Bernhard venia a ser un
gran símbol de la decadència
teatral i cultural del seu país, es
converteix en un dels convidats
claus de la vetllada.
Una vetllada al llarg de la

qual la veu interior de Tho-
mas examina amb sarcasme
sagnant la trista aparença que
adquireixen els rebels bohe-
mis quan s’han deixat talar pel
sistema i s’han transformat en
servils oficiants de la cultura
oficial; en una colla de burge-
sos amb pretensions de renegar
de la burgesia. I no ens equi-
voquempas: qui cregui que
aquest paisatge es troba només
pels boscos de Viena, quemiri
al seu voltant.

PROPOSTES


