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‘Començaments sense fi’ adapta diversos textos curts de Franz Kafka

El director francès presenta ‘Començaments sense fi’ al TNC, a partir de fragments i textos curts de l’autor txec

El collage
kafkià de
Georges
Lavaudant

Xavier Cester
BARCELONA

Després de dirigir
clàssics com ‘Els
gegants de la
muntanya’ i ‘Cori-
olà’, Georges La-
vaudant estrena el
seu primer espec-
tacle de creació
per al TNC.

E
l punt de partida és
l’obra literària de
Franz Kafka, però
no pas les novel·les
més conegudes,

com El castell o El procés, sinó
un recull de textos diversos,

fragments solts, alguns d’ells
inacabats, traduïts per Feliu
Formosa. “Li vaig demanar
molts textos per nodrir el
nostre imaginari –explica
Lavaudant–. Però la intenció
no és il·lustrar o adaptar Kaf-
ka, sinó reinventar-lo, somi-
ar-lo. Ens impregnem dels
seus textos i fabriquem una
cosa nova”.

El resultat d’aquest treball
de selecció, realitzat fins a
darrera hora –“divendres en-
cara traduïa textos”, apunta
Formosa– és Començaments
sense fi, no pas “una obra de
teatre –segons Lavaudant–,
sinó un objecte teatral. Els
francesos tenim reputació de
ser cartesians, però aquí he
volgut fer una farsa a aquest
esperit racional. Estem massa
preocupats pel sentit de les
coses, però aquí demanem a
l’espectador una altra sensibi-
litat, que es deixi dur pel pur
plaer”.

Actors irremplaçables
El director, que ha comptat

amb una dramatúrgia de Je-
an-Christophe Bailly, va voler

destacar la feina dels set ac-
tors (Astrid Bas, Andreu Beni-
to, Domènec de Guzmán, Jo-
sep Maria Domènech, Pau
Durà, Carles Martínez i Teresa
Urroz) i dels dos músics (Joan
Alavedra i Néstor Munt) que
protagonitzen la proposta: “Si
un d’ells no hi fos, seria un
altre espectacle, no se’ls pot
reemplaçar. És un treball molt
delicat, perquè han de sentir,
més que entendre, i a vegades
no tenen cap referent”. “A-
quest viatge demana un punt
d’innocència, d’infantesa,
com si ens quedéssim una nit
en un bosc per explorar algu-
na cosa: ens podem perdre,
passar por, divertir-nos...”,
continua Lavaudant.

Formosa va voler subratllar
la posició central de Kafka
dins la literatura del segle XX
i la fascinació que sovint ha

sentit el món del teatre cap a
la seva producció, tot i que,
curiosament, tothom es fixa
més en la seva narrativa que
en la seva isolada obra dra-
màtica. “És l’escriptor més re-
presentatiu d’aquest terrible
segle XX, perquè la seva es-
criptura fragmentària reflec-
teix una realitat que és ina-
bastable”. Lavaudant està d’a-
cord amb aquesta percepció:
“Kafka és el contrari d’un
pensador de la totalitat, i un
dels ecos possibles de l’espec-
tacle és aquest”.

Viatge cap a la mort
El collage de textos diversos,

alguns de poques línies d’ex-
tensió, que conforma Comen-
çaments sense fi donen com a

fruit “un espectacle visual”,
que no té cap “clau concreta”
per interpretar-lo, segons Ge-
orges Lavaudant. Però un dels
elements comuns dels frag-
ments triats és el del viatge
cap a la mort. Per això “un
ascensor és l’únic element es-
cènic, per mostrar el pas de la
vida a la mort. Però aquest és
un procés reversible, també
–afegeix el director francès–.
De fet, el primer text tracta
d’algú que torna del món dels
morts. Per això els actors són
com espectres, estan en un
estadi intermedi, no sabem si
estan vius o morts”.
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‘Començaments sense fi’
● TNC, Sala Petita
Del 12/03 al 27/04
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‘Els justos’

L’enormitat de
la fissura

Francesc Massip

‘Els justos’, d’ Albert Camus.
Traducció: Ferran Toutain.
Intèrprets: Xavier Casan, Quim
Dalmau, Pau Derqui, Elena Fortuny,
Laia Martí. Espai escènic i

il·luminació: Cesc Calafell. Direcció:

Sílvia Ferrando. Barcelona, Espai

Lliure, 6 de març.

“La llibertat és una presó mentre hi hagi un
sol home sotmès”, diu Camus amb la seva fe-
ridora precisió per boca d’un dels revolucio-
naris que a Els justos opta pel tiranicidi com a
últim recurs per aplanar el camí de la justícia.
Un text dramàtic que, basat en un atemptat a
la Rússia tsarista de 1905, erigeix la història
com a mecanisme de reflexió i anàlisi molt
oportú en un present que s’entossudeix a
justificar el terror des de les més diverses

instàncies. La revisió d’una obra com Els justos,
doncs, no podia arribar en un moment més
escaient, i és digne de mèrit que hagi estat
escollida per Sílvia Ferrando en el que sembla
el seu debut. De fet, però, el muntatge encara
està en fase d’assaig, obert a la circulació del
públic, tancat encara a la misteriosa eclosió
de sentit a què aspira tot espectacle. Cal que
la jove directora potenciï els diversos intèr-
prets, els impliqui en la necessària creació
d’una atmosfera còmplice que facin convin-
cents les poderoses tensions que afloren en la
conxorxa revolucionària. S’han perfilat els
diferents caràcters, s’han marcat sobre l’esce-
na els recorreguts de les accions, els vaivens
d’uns sentiments atenallats per l’odi i la ràbia
i barrejats amb il·lusos ideals humanístics.
Però cap intèrpret toca mare, a manca del
desllorigador actoral que els permetés fer
emergir les emocions amb el pols que reque-
reixen.

La fenedura que trenca el terra de l’escena-
ri, com si s’hagués produït amb la preparació
frustrada d’algun artefacte explosiu, esdevé
imatge de la posada en escena: per l’esquerda
s’escola tota l’energia teatral que és incapaç
d’esquitxar el públic i arribar a port. La mà
forta que hi ha rere l’encertada tria de la peça
de Camus mostra una ànima feble i mancada
de relleu en la seva escenificació.


