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MANUEL GUERRERO BRULLET

L'any 2006, vaig quedar fascinat
amb la representació deRitter,De-
ne, Voss (Undinar a calsWittgens-
tein), de Thomas Bernhard, que
Krystian Lupa va presentar al
Festival Temporada Alta. La ver-
sió que Lupa realitzava d'aquesta
tragicomèdia intimista de Bern-
hard, escrita el 1984, era realment
prodigiosa i el treball dels actors
admirable. La interpretació d'un
magistral Piotr Skiba com a nebot
de Wittgenstein era d'aquelles
que no s'obliden mai. Va ser tan

gran l'impacte d'aquella funció
que, uns anys després, el 2010,
l'obra va tornar al Festival amb el
mateix repartiment. Des d'alesho-
res no he deixat de contemplar,
sempre que he pogut, les obres
quehapresentatLupa aTempora-
da Alta i d'aprendre del seu extra-
ordinari domini de l'art escènica i
del seu treball minuciós de direc-
ció d'actors.
Enguany, Temporada Alta va

acollir, els dies 31 d'octubre i 1 de
novembre, l'estrena a Espanya de
Holzfällen –Tala en espanyol o

català–, l'espectacle en polonès
que a partir d'una dramatúrgia
d'aquesta obra de Thomas Bern-
hard ha creat Krystian Lupa i que
ha tingut la seva estrena mundial
al Teatr Polski deWroclaw (Polò-
nia), uns dies abans, el 18 d'octu-
bre. Entre la presentació de Rit-
ter, Dene, Voss, el 2006, i Tala, el
2014, s'han pogut veure altres es-
pectacles de Lupa a Temporada
Alta: Kalkwerk (El forn de calç),
també de Bernhard, el 2007; Les
presidentes deWerner Schwab, el
2009; Persona: Marilyn, el 2010; i

Waiting Room.0, el 2011. Junta-
ment amb Peter Brook, Christoph
Marthaler o Oskaras Korsunovas,
Krystian Lupa, premi Europa del
Teatre 2009, és un dels grans di-
rectors de l'escena internacional
que són habituals en la programa-
ció deTemporadaAlta. Parlo amb
l'amic Salvador Sunyer, director
artístic del Festival, que l'ha pogut
tractar durant els darrers anys, i
em comenta algunes de les claus
del seu art teatral. Lupa és un di-
rectord'un rigor brutal, sempreas-
sisteix als espectacles. Per ell cada
funció és única. Té un domini del
teatre d'actors i del temps teatral
extraordinari. Aprofundeix d'una
manera especial en els textos. El
treball amb el text i la dramatúr-
gia dels seus espectacles són im-
pressionants.

Dilluns, 27 d'octubre
M'acosto a l'Institut del Teatre de
Barcelona. Krytian Lupa fa la lliçó
inaugural del curs 2014-15 al Tea-
treOvidiMontllor. El teatre és ple
d'alumnes i de professors de l'Ins-
titut del Teatre. Després d'uns
prescindibles discursos de les au-
toritats, apareix a l'escenari Krys-
tian Lupa, acompanyat de Mercè
Managuerra i d'una altra dona,

TemporadaAltaEl dramaturgpolonèsKrystianLupava estar aCatalunya
ambmotiude l’estrenade la sevaúltimaobra, una adaptaciódeBernhard.
Lupa, undels nomsmésdestacats del teatre europeuactual, ja és unhabitual
al festival deGirona, queha tancat unanova edició ambrenovat èxit

Tot aprenent
ambKrystianLupa
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que en farà la traducció. Lupa
avança amb moviments ràpids,
alt, prim i atlètic, amb bigoti i ca-
bell blanc, i, amb un gran somriu-
re, s’asseu en una de les tres cadi-
res de l'escenari.
Lupaha volgut que el format de

la seva lliçó inaugural sigui el
d'una conversa amb Managuerra,
professora de tècniques d'inter-
pretació a l'Institut. La primera
pregunta es refereix a la seva for-
mació i al seu encontre ambel tea-
tre. Comença una llarga resposta
de Lupa. Nascut el 1943 a Jastrze-
bie Zdroj, Silèsia, va ser estudiant
de Física a la Universitat Jagiello-
nia de Cracòvia. De seguida va
abandonar els estudis científics
per l'Acadèmia de Belles Arts de
Cracòvia. Volia ser pintor, però
ben aviat va veure que amb la pin-
tura no en tenia prou per explicar
les seves històries, les seves fanta-
sies. A l'escola de Belles Arts co-
neix Tadeusz Kantor, com a artis-
taplàstic, i queda impactat pel per-
sonatge. “Kantor era unmag de la
realitat. No em veia fent sempre
teatre perquè no em volia repetir.
Però, desgraciadament, és el que
m'ha passat. El teatre és un país
d’on no es pot fugir”.
Alhora s'enamora del cinema i

decideix d'inscriure's a l'Escola de
Cinema de Lodz. Adorava els
magsdel cinema:Tarkovski, Berg-
man, Fellini i, especialment, Go-
dard. És per culpa d'uns exercicis
a la manera de Godard que el van
fer fora de l'escola de cinema i
s'apunta, el 1973, al programa de
direcció teatral de l'Institut Pú-
blic deTeatredeCracòvia. Allí co-
neix Konrad Swinarski, amb qui
explora l'anàlisi dels textos i el tre-
ball psicològic amb els actors. Pe-
rò Lupa explica que els seus veri-
tables referents són, aleshores,
Tadeusz Kantor i Carl Gustav
Jung. “El meu gran mestre espiri-
tual és Jung, psiquiatre, psicòleg,
filòsof, i, sobretot, un gran savi del
camí de la vida”.
Després, la conversa se centra

en l'art de l'actor i la seva forma-
ció. “Què demana als actors que
treballen amb vostè?”, li pregunta
Managuerra a Lupa. “Risc i que es
concentrin en la cosa que somien.
Ser actor és una cosa molt estra-
nya. És molt difícil ser actor. En
qualsevol altre art hi ha l'artista i
l'instrument. El músic i el piano.
L'escriptor fa frases en qualsevol
tècnica. La seva obra està fora, la
pot llegir, mirar des de fora. L'ac-
tor és ell mateix persona i obra,
artista i instrument. Es pot perdre
fàcilment en aquesta estructura
complicada. Pot confondre l'obra
que fa amb si mateix. L'actor ne-
cessita un company de viatge. I jo
demano a l'actor que vulgui fer
aquest viatge. Al principi hi ha el
somni del camí de l'actor”, explica
Lupa.

Dissabte, 1 de novembre
Vaig a El Canal, a Salt, per assistir
a la segona representació de Tala,
de Thomas Bernhard. Hi ha mol-
ta expectació a l'entrada, el teatre
és ple. Són quatre hores i mitja de
teatre en polonès sense conces-
sions. Krystian Lupa ha convertit
un monòleg de Bernhard, el text
extraordinari deTala, enuna obra
coral representada per tretze ac-
tors, els personatges principals de
la novel·la. Lupa signa l'adaptació
de l’obra, l'escenografia, la il·lumi-
nació i la direcció de l'espectacle.
El gran actor Piotr Skiba és el pro-
tagonista, el narrador –Thomas–
alter ego del propi Thomas Bern-
hard.
L'escenografia és una gran cai-

xa de vidre giratòria que ocupa i
desborda tot l'espai del teatre. Els
actors es mouen i parlen des de
dins de la glorieta de vidre, com
els insectes d'un entomòleg. Piotr
Skiba, des de fora, assegut a la se-
va butaca d'orelles, esdevé l'autor
i director d'aquest teatremalenco-
niós que retrata despietadament
l'antiga bohèmia artística d'una
Viena burgesa en un sopar on el
Burgtheater esdevé la quinta es-
sència de la degradaciómoral i ar-
tística. Entre els diàlegs, Lupapro-
jecta fragments de vídeo d'imat-
ges dels mateixos actors en altres
escenaris i temps de la novel·la. El

dispositiu escènic complex i el
temps teatral, que es dilata i con-
treu, és utilitzat per Lupa d'una
manera magistral. Entremig del
dispositiu escènic es poden llegir
els sobretítols en català amb la tra-
ducció de l'obra que els especta-
dors intentem seguir.
A la mitja part, divisió d'opi-

nions.Hi ha veritables entusiastes
de l'obra i detractors notables que
consideren Tala una obra inferior
a d'altres de Lupa. Parlo amb el
poeta Martí Sales que fa bots de
desaprovació fora del teatre. Asse-
gura que el ritme trepidant de la
prosa deBernhard ha quedat trin-
xat i desapareix en el ritme lent
que Lupa imposa a l'espectacle.
D'altres interlocutors es mostren
admirats amb la interpretació
dels actors. La meva impressió és
queaquesta obraprodigiosa de re-
llotgeria de Lupa, tot just acabada
d'estrenar a Polònia, encara està
desajustada i necessita una mica
de rodatge per arribar a la perfec-
ció desitjada.
Cinc hores després d’haver co-

mençat l'espectacle, quan tot el
públic ja havia marxat, després
d'haver aplaudit amb entusiasme
els actors i el propi director que

també havia sortit a saludar, em
trobo amb Xavier Farré, poeta i
traductor del polonès, respon-
sable de la traducció de l'obra de
Lupa i dels sobretítols de l'espec-
tacle. Ha estat des de l'estrena de
l'obra aPolònia revisant la traduc-
ció, i, encara, avui, ha hagut d'in-
troduir canvis. Lupa no deixa de
perfeccionar, amb els actors, el
text final de l'obra. Li pregunto
com va anar la representació
d'ahir, primer dia a Salt, i em co-
menta que en Lupa va marxar
abans d'acabar l'obra. I em diu
que està esgotat, ha estat treba-
llant des de les dotze del matí,
quan enLupa s'ha reunit amb tota
la companyia per treballar en el
ritme i en la interpretació, que ha
canviat radicalment respecte a la
sessió d'ahir que no li va agradar,
per fer unpassi de tota l'obra. Tre-
ballador inesgotable i perfeccio-
nista, Lupa ha marcat el movi-

ment de cada un dels actors abans
de la segona funció.

Divendres, 7 de novembre
Hanna Podolska, agregada cultu-
ral del Consolat General de Polò-
nia a Barcelona, m'havia convidat
al sopar d'aniversari de Krystian
Lupa, que fa 71 anys, al restaurant
La Dama. Quan hi arribo trobo
tots els convidats al vestíbul del
restaurant. Saludo Krystian Lupa
i el seu ajudant, Lukasz Twar-
kowski, autor també dels vídeos
de l'espectacle. També hi ha Piotr
Skiba, l'actor principal. Entremen
un reservat i seiem al voltant
d'una gran taula que no ocupem
completament. Andrej Leparsky,
professor de mim, pantomima i
expressió corporal a l'Institut del
Teatre, s’asseu al costat de Lupa.
M'assec davant per davant de Lu-
pa, a l'altra banda de la taula, al
costat deMercèManaguerra. A la
seva dreta hi ha Fernando Bravo,
escultor, traductor i professor de
polonès, especialista en l'obra de
Kantor, i Mercè Saumell, cap dels
Serveis Culturals de l'Institut del
Teatre.
En Lupa sopa content i distret,

tot parlant cordialment amb els

seus amics i col·legues en polonès.
Aprofito per adreçar-me a Mercè
Managuerra, que és també direc-
tora del Teatre Akadèmia, per tal
que m'expliqui el curs, de forma-
ció d'actors professionals, que ha
fet en Lupa, titulat L'ús del monò-
leg interior en el treball de l'actor,
organitzat amb l'AISGE del 25
d'octubre al 8 de novembre, amb
un total de deu dies i seixanta ho-
res. Hi han participat setze alum-
nes. L'objectiu és buscar totes les
veus interiors de l'actor, el desco-
briment del seu paisatge interior.
“Lupa et fa divertir molt –em diu
laMercè–, i, alhora, va a fons, et fa
obrir la teva capsa dePandoraper-
què entris en l'inconscient”.
De sobte, s'apaga la llum i por-

ten un pastís per celebrar els 71
anys de Lupa. Els col·legues can-
tenuna cançód'aniversari enpolo-
nès i tots brindem a la seva salut.
Llarga vida a Krystian Lupa. |

A l’esquerra,
Krystian Lupa
fotografiat
a Barcelona
l’octubre passat
quan va venir per
presentar l’estrena
de ‘Tala’ al
Temporada Alta
ANDREU DALMAU / EFE

A dalt, una
instantània del
muntatge de
‘Tala’, l’obra de
Thomas Bernhard
dirigida per
Krystian Lupa
i que s’ha pogut
veure al festival
de Girona


