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ElComentari
Pep Blay

Aquesta setmana he
viscut una de les nits
més divertides dels

últims temps movent-me
per l’underground barcelo-
ní: el concert de Lorena C a
la sala Apolo. Descarada,
sense complexos, venent
sexe, amor i la joventut eter-
na, provocativa 100% i fent
ballar tota una quadriga de
fans que es mouen entre les
amistats, els alternatius més
espontanis, la patrulla gai
(ha estat portada a la revista
Shangai) i la fàbrica de fans
metropolitans de Teletaxi.
Lorena Castell s’està con-
vertit en tot un fenomen
del pop electrònic. Com a
personatge mediàtic es va
iniciar al Canal 33, presen-
tant el programa musical
No n’hi ha prou!; després
va fer cap a les pantalles de
Teletaxi amb unes sessions
maratonianes de presentar
clips i parlar en directe amb
els teleespectadors, men-
tre paral·lelament desen-
volupava la seva carrera
com a artista.

El seu àlbum de debut,
Dos rombos, ja té nomina-
cions als premis Amigo, i la

‘Myspace’: Lorena C
seva projecció popular va
creixent imparablement
gràcies a apostar decidida-
ment per una web: myspa-
ce.com. Aquest portal per-
met que tots els artistes del
món que vulguin puguin
crear la seva pàgina gratuï-
tament i crear lligams amb
tots aquells que tinguin
gustos similars. Lorena C
s’ha convertit en la pàgina
musical de myspace amb
més visites a tot el món, i
les expectatives que ha
despertat no són només a
Catalunya, sinó també en
molts països de parla cas-
tellana. És el que permet
Internet: tothom ha pogut
veure en un videoclip Lore-
na C intentant fer l’amor
amb un capellà!

Els temps han canviat i
la manera de difondre la
música també. Les cançons
i els cantants… això és una
altra cosa. Perquè Lorena
C em recorda, inevitable-
ment, el techno petardo i
el punt Alaska dels 80.
Però tant se val: té molta
personalitat i molta gràcia.
Les coses tal com són: ja ha
conquerit el meu space!

Entrevista: Krystian Lupa L’excèntricdirectorpolonès
portaalTeatredeSalt ‘Kalkwerk’,deThomasBernhard

“L’artistanoméspot
dircosessensesentit”
Andreu Gomila
GIRONA

El director polonès Krystian Lupa
torna al Festival Temporada Alta
per oferir-nos avui i demà una ver-
sió teatral d’una novel·la colpidora,
Kalkwerk (Forn de calç), de Tho-
mas Bernhard. Lupa ens explica
com s’ha enfrontat a un dels seus
projectes més ambiciosos, protago-
nitzat per Konrad, un personatge
isolat que fa un estudi sobre l’oïda
en un ambient enrarit i foll. L’obra
només dura tres hores.

La novel·la de Bernhard és un text ex-
perimental, 250 pàgines sense punts i
a part. És un monòleg interior. Com
s’ho ha fet per traslladar-la al teatre?
Sabia que no seria fàcil, però bàsica-
ment, gràcies a la increïble energia de
la novel·la i a l’organicitat que des-
prèn, vaig pensar que seria possible
fer-ne una obra de teatre perquè hi ha
diverses persones dins la història. És
un monòleg, però a dins hi ha una
sèrie de diàlegs que no estan separats
de l’acció. Faig que cada personatge
assumeixi un món independent. A
partir d’aquí els puc fer evolucionar.
D’entrada m’esperava tenir moltes
més dificultats, però quan vaig co-
mençar vaig veure que la cosa anava
sortint d’una manera molt senzilla.

Bernhard deia que Kalkwerk era la
seva única novel·la adaptable al tea-
tre. Potser ho tenia molt clar...
Extinció és molt més difícil de por-
tar a escena. Per què aquesta? En-
cara que hagués conegut totes les al-
tres obres de Bernhard també
m’hauria decidit per Kalkwerk per-
què presenta l’arquetipus de l’artis-
ta contemporani: el misteri de la re-

alitat que supera el mateix artista.
L’artista, en el món contemporani,
l’únic que pot fer és dir coses sense
sentit al voltant de tot allò que no es
pot dir. El que fa és enfarfollar-se
contínuament. Bernhard es va iden-
tificar molt amb Konrad. Aquest es-
tudi sobre l’oïda que porta a terme
no és altra cosa que un estudi sobre
l’ànima humana. Bernhard tenia
aquest pressentiment que no podia
expressar el que realment volia i
aleshores els seus llibres ofereixen
aquest enfarfollar-se continu de l’ar-
tista en lloc d’escriure els llibres.

Vostè és famós per assajar durant
mesos amb els actors. Quant ha tri-
gat aquesta vegada?
El plantejament va ser diferent de
l’habitual. Vam assajar poc, perquè
teníem un termini fixat pel Festival
Kafka de Cividale [Itàlia]. Fins i tot
els mateixos actors no s’acabaven
de creure que tinguéssim un perío-
de tan curt d’assajos [riu]. No volia
fer Kafka i estava molt sorprès per
aquesta novel·la: considero que
Bernhard és el Kafka de la segona
meitat del segle XX.

¿Va tenir algun problema per aconse-
guir el permís per adaptar la novel·la?
El primer problema va ser la prohibi-
ció que hi ha d’adaptar qualsevol
obra de Bernhard... Però vaig comen-
çar a escriure una sèrie de cartes
boges d’un suposat Konrad adreça-
des al germà de Bernhard, i va que-
dar meravellat. A partir d’aquí vaig
començar una relació important
amb ell i vaig aconseguir el permís.

Què és aquest forn de calç? És la ca-
verna de Plató?
Sí, és la caverna de Plató. Aquest

forn de calç és com una fortalesa i,
com que té relació amb el fet de cre-
mar, li dóna una connotació alquími-
ca. Konrad és un alquímic que no
se’n surt, frustrat, que no acaba de
poder fer la seva feina. Aquest esforç
de poder passar en net totes aquelles
coses fascinants que podem arribar a
pensar és la clau de l’obra. Aquest ar-
quetip d’alquimista també es relacio-
na amb l’afirmació de Jung sobre l’al-
químia, quan diu que l’alquímia és in-
tentar arribar a un element
substitutori i simbòlic. Com que la
persona no pot expressar el seu propi
jo, aquest jo es trasllada a la natura.

Konrad, com Ulrich, el protagonista
de L’home sense qualitats, diu que la
realitat és una il·lusió. ¿És una metà-
fora del món contemporani en què no
hi ha gairebé res que sigui tangible?
Hi ha moltes afinitats entre Ulrich i
Konrad, així com entre Musil i
Bernhard. També en Ulrich es pro-
dueix aquest procés de transforma-
ció del jo experimental. Els somnis
d’Ulrich tenen un sentit perquè en
un moment ha de parar perquè ha
de canviar els instruments amb què
vol canviar la realitat. Això també li
passa a Konrad: aquest moment de
quarantena, aquesta estada al forn
de calç. Aleshores torna la idea al-
química, aquesta lluita entre el jo i
la realitat.

Vostè viu a Cracòvia. Viu millor ara
que no hi ha els germans Kaczynski al
poder polonès?
Tinc una gran esperança i sóc molt
feliç de l’arribada d’aquest canvi.
Hem deixat de banda tot el menys-
preu de la classe política cap al món
intel·lectual. El canvi és una gran
victòria del món intel·lectual. ■

Lupa diu que la derrota dels germans Kaczynski a Polònia és una victòria dels intel·lectuals ■ EDDY KELELE / CLICK ART FOTO

DIVENDRES, 30
MANRESA
● 22 hores, Teatre Kursaal,
cobla La Principal de la Bisbal
(concert).

SANT ANDREU DE LA BARCA
● 12.30 hores, plaça de la

Font de la Roda, cobla Con-
temporània.

TONA .
● 19 hores, Sala La Canal, cobla
Lluïsos de Taradell.

DISSABTE, 1
ALELLA
● 12 hores. Ajuntament, cobla
Genisenca.

BLANES
● 22 hores, Teatre de Blanes
(carrer Ample, 26), cobla-
banda del Col·legi Santa Maria
(concert).

MANRESA
● 18.30 hores, plaça Major,
cobla Lluïsos de Taradell.

OLESA DE MONTSERRAT
● 18 hores, Casal d’Olesa,

cobla Vila d’Olesa (concert).

REUS
● 21.30 hores, Teatre de
l’Orfeó Reusenc (plaça del
Mercadal, 1), Jordi Molina Sex-
tet (concert).

DIUMENGE, 2
BARCELONA .
● 12 hores, avinguda de
Gaudí, cobla Ciutat de Terras-
sa; Pla de la Catedral, cobla
Popular.
● 18 hores, plaça de Sant
Jaume, cobla Ressò de la Passió
d’Esparreguera.

BESALÚ
● 17 hores, plaça de la Lliber-
tat, cobla La Principal de Por-
queres.

CERDANYOLA DEL VALLÈS
● 16.30 hores, Pavelló Munici-
pal d’Esports, cobles Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona i Ciutat de
Terrassa.

CUBELLES
● 11.45 hores, plaça de la Vila,
cobla Marinada.

MANLLEU
● 17 hores, Pavelló Poliespor-
tiu Municipal, cobles Lluïsos
de Taradell i La Flama de Far-
ners (aplec).

RIUDELLOTS DE LA SELVA
● 16.30 hores, Pavelló d’Es-
ports, cobles La Bisbal Jove i
Ciutat de Terrassa.

SABADELL
● 12 hores, Club Falcons, cobla
Contemporània.

AgendadeSardanes
Òscar Igual




