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LLEGIUI L’ENTREVISTA ÍNTEGRA
AMB LIAM NEESON A

Una escena de Tala, dirigida per Krystian Lupa a Salt
TEMPORADA ALTA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

N
o ésEl sisè sentit, pe-
rò alguna cosa en té:
els seus protagonis-
tes, sense saber-ho,

són veritables cadàvers artístics.
Creuen que encara són
creadors, però fa temps que la se-
va radicalitat ha mort. No creen
art sinó succedanis. Xerrameca
buida però pretensiosa a basta-
ment. Acomodada al poder, que
sempre escalfa. Una actitud que,
per a un artista que encara és ca-
paç de rebel·lar-se i que els escol-
ta durant un llarg sopar de retro-
bament després del suïcidi
d’una coreògrafa, és pura dina-
mita. És Tala, la ferotge novel·la
ambquè l’austríacThomasBern-
hard va escorxar durant els anys
vuitanta els seus antics com-
panys de grup artístic. Els perso-
natges de l’obra eren tan reconei-
xibles que el guru del col·lectiu,
el compositorGerhardLampers-
berg, el va denunciar per difama-
ció. Va disparar les vendes. I el
llarg monòleg interior de Tala,
una de les obres mestres del cà-
non occidental segons Harold
Bloom, arriba avui i demà al tea-
tre El Canal de Salt com una de
les grans apostes del festival
Temporada Alta.
Aposta perquè encara que el

polonèsKrystian Lupa (1943) si-

gui, des de fa dècades, un dels
més grans directors del teatre
europeu, l’obra que presenta es
va estrenar fa tot just uns dies a
Polònia. Però al festival deGiro-
na la van programar amb els
ulls clucs: los montajes de Lupa
no deixen ningú incòlume. Pot-
ser perquè la seva manera de
crear està molt influïda per la

psicologia profunda de Jung i
els seus arquetips. els patrons i
les imatges que deriven de l’in-
conscient col·lectiu ancestral i
que porten aparellats una forta
càrrega emocional.
Per això les seves obres du-

ren sempre unes quantes hores:
Tala, ambientada en un gran
cub de vidre en el qual els 13 in-

tèrprets barregen passat i futur,
en dura més de quatre: “No puc
imaginar cap procés, cap trans-
formació humana, que pugui
durar menys de quatre hores.
No és lameva intenció fer obres
llargues, només vull explicar el
que s’ha d’explicar i les obres
duren fins que s’aconsegueix”,
va aclarir dimarts a Barcelona.
I a més va confessar que ell,

devastador com un tanc, té una
debilitat: està atrapat per l’àcid
món de Bernhard, al qual torna
una vegada i una altra amb Ex-
tinció, Ritter, Dene, Voss o Tala.
“Em costa d’escapar-me de les
seves grapes, sóc una de les se-
ves víctimes, és un vampir. A ve-
gades em dic que ja ho sé tot
d’ell, però acabo tornant als
seus llibres i cada cop que els re-
llegeixo hi hamotius que no ha-
via vist abans. Bernhard és terri-
ble, perquè cada vegada que tor-
no el llibre a la prestatgeria ja té
un altre contingut, ha canviat”,
fa broma molt de debò.c

“Faig obres llargues
perquè no imagino
una transformació
humana en menys
de quatre hores”

Liam Neeson, a ‘Cami-

nando entre las tumbas’

GABRIEL LERMAN
Los Angeles. Servei especial

Abans treballador del cinema
que gran estrella, Liam Nee-
son ha donat mostres del seu
rang a Caminando entre las
tumbas, thriller que porta al ci-
nema al personatge creat per
Lawrence Block, i que neix
amb voluntat de franquícia.

El seupersonatge és tot re-
mordiments. I vostè?
Sens dubte. Sóc irlandès i catò-
lic; així que porto els remordi-
ments a les venes.

Krystian Lupa porta a Temporada Alta l’àcid teatre de Thomas Bernhard amb ‘Tala’

UnvampiranomenatBernhard
“Sóc irlandès i
catòlic, porto els
remordiments
a les venes”


