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EXPEDIENT K (La carta al pare) 

Estrena divendres 22 de novembre, a les 21h.  

Teatre Principal. Vilanova i la Geltrú 
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TEATRE PRINCIPAL. SUPORT A LA CREACIÓ PROFESSIONAL LOCAL 

       

  

 La  notable  i  creixent  presència  de  professionals 

vilanovins/es  a  l’escena  catalana  ens  permet 

dissenyar una programació estable en  la que una 

de  les  principals  línies  del  Teatre  Principal  és  la 

d’exercir  de  plataforma  per  a  la  creació  i  la 

producció cultural local. És del tot necessari donar 

suport a  les produccions professionals  locals  i  fer‐

los un espai en la programació. És en aquest sentit 

que  el  Principal  ha  acollit  la  producció  i  assajos 

d’Expedient K així  com  l’estrena d’aquesta obra que és durà a  terme el proper divendres 22 de 

novembre, a les 21h. 

El Teatre Principal,  juntament amb  l’Auditori Eduard Toldrà, volen ser una estructura permanent 
de dinamització que treballa tot  l’any donant suport als creadors de  les arts escèniques  locals  i 
contribuir a projecció nacional de  les produccions  locals. Tota  l’estructura  i els serveis del Teatre 
es posen al servei dels creadors, que fan una estada de treball a l’equipament per donar forma als 
seus espectacles. 

De  totes  totes,  els  creadors  locals  han  de  tenir  un  protagonisme  constant  en  les  nostres 
programacions estables i en aquesta línia estem treballant‐hi. 
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EXPEDIENT K (la carta al pare) 

Sobre la carta que Kafka envià al seu pare. Epistolari enginyós, cruel, irònic,... 

 

 

FITXA ARTÍSTICA 

DIRECCIÓ: Alex D. Capo 

DRAMATÚRGIA: Susanna Garcia‐Prieto 

ACTOR: Dafnis Balduz 

ESPAI ESCÈNIC: Quim Roy 

VESTUARI: Montse Figueras 

DURADA: 60min 

 

SINOPSI 

Quan un matí, Franz Kafka, va despertar d’un somni neguitós, va adonar‐se que s’havia convertit en 

un escriptor monstruós. Tan monstruós que tot sovint es fa servir  l’adjectiu “kafkià” per descriure 

situacions  errònies,  absurdes,  malentesos  burocràtics. 

 

Una situació kafkiana va ser  la que va portar a  fer una dramatúrgia, primer de “La carta al Pare” 

(Kafka té un gran epistolari, enginyós, cruel, irònic), després d’altres textos del mateix autor. 

És una  tasca complexa, doncs a més de  submergir‐nos en  l’obra de Kafka, hem d’intentar donar 

forma a allò que de dramàtic tenen els seus textos. Sens dubte, la feina no s’acabarà aquí. Sempre 

apareixen noves  idees, noves cartes, noves anècdotes sobre  la seva vida  i  la seva obra.   Però com 

ell mateix diu a l’aforisme de Zürau  número 5: “A partir d’un cert punt ja no hi ha retorn. A aquest 

punt cal arribar‐hi”. 
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LA DRAMATÚRGIA. MULDER, SCULLY I EL DOPPELGANGER 

Després de totes les coses que han passat des que vaig començar a escriure Expedient K, ara ja puc 

dir‐ho clarament: Kafka em fa por. 

I  no  em  refereixo  a  aquella  por  comprensible  que  pot  sentir  algú,  amb  poca  experiència  en 

l’escriptura,  davant  la  tasca  d’adaptar  un  text  seu.  Tampoc  és  aquesta  angúnia  existencial  que 

poden  produir molts dels  seus  textos. Ni  tan  sols  l’angoixa d’haver d’entregar un  text que  serà 

jutjat, valorat i esquarterat, sempre en comparació a Kafka. No, no, no. 

La por que em fa Kafka és d’una altra mena. Perquè Kafka té un doppelganger i és ell mateix. 

Em produeix un  terror  inexplicable  saber que aquest home, nyicris  i amb una  vida grisa, només 

il∙luminada per  la  tuberculosi,  va  sobreviure  a  l’holocaust.  I després  a  les purgues  soviètiques.  I 

abans a  les purgues de germanoparlants dels nacionalistes txecs. Kafka ha sobreviscut a totes  les 

plagues bíbliques.  I si es visita Praga, com  jo NO he  fet,  la seva cara  fantasmagòrica plana arreu: 

Cafè Kafka, Llibreria Kafka.... 

I crec, fermament, que és perquè la seva literatura amaga secrets que encara no hem desxifrat.  

Algun dia, els experts en càbala  i hermenèutica, en  trauran  l’entrellat: substituiran  les vocals per 

números,  les  K  per  vocals,  les H  per  S.  Podran  reordenar  els  capítols  (el  primer  serà  el  cinquè, 

l’últim el que fa deu), les pàgines. Afegiran fulls en blanc. Barrejaran aforismes aquí i allà. 

I trobaran la resposta. Allò que ens farà entendre, sense cap mena de dubte, que darrera la cortina 

de paraules kafkianes, s’amaga una profecia, s’amaga l’explicació del món tal com és avui, ara. 

Perquè Kafka no era un escriptor. Era un profeta. 

Susanna García‐Prieto 
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NOTA DEL DIRECTOR 

  

Ens trobem amb  l’adaptació d’un text narratiu excepcional:  la “Carta al pare”. Un dels textos més 

reveladors de l’hermenèutica kafkiana. Aquesta epístola la va escriure Kafka per al seu pare, qui no 

va arribar a tenir‐la entre les mans. Mai la va arribar a rebre. 

 

Aquesta carta, escrita al 1919 desenvolupa amb una profunditat reveladora la relació emocional de 

Kafka amb el seu pare. La aproximació al públic d’aquest text està plantejada a més a més, amb una 

dramatúrgia que ens permetrà assolir el text des d’una proposta purament teatral. 

 

La posada en escena de  l'Expedient K ens planteja un  repte molt excitant  i enriquidor  ja que  la 

dramaturga planteja dos "espais" dramàtics que coexisteixen en el mateix espai teatral, però cada 

espai dramàtic, alhora, pertany a un "pla narratiu" diferent. 

 

Pel que fa als aspectes tècnics específics de la direcció, vull assenyalar que el pas d'un espai a l'altre 

s'ha de tractar de dues maneres diferents per a una correcta (i eficient) comprensió de  les regles 

del  joc de  la  representació. Aquest  tractament  l’hem plantejat  com dos  conjunts diferenciats de 

recursos, cadascú amb la seva il∙luminació i la seva dramatúrgia sonora.  

 

A partir de aquí, la meva proposta és que totes dues codificacions es fan servir per plantejar el pas 

d’un espai a  l’altre,  i poc a poc,  la durada  i  intensitat es  fusionin amb  la  interpretació del Dafnis 

Balduz per assolir un ritual de transmutació d'un personatge en l'altre sense recursos tècnics. 

 

D’altra banda, és una posada en escena influenciada d'allò que podem anomenar "minimalisme", i 

que  té  a  veure  en  treure  tot  allò que no  sigui  essencial per  a  la  representació  i  la  comunicació 

directa amb el públic. 

Àlex D. Capo 

 



 

EXPEDIENT K (la carta al pare) 
Dossier de premsa 

 

6

 

L’ACTOR. DAFNIS BALDUZ 

 

 

Dafnis  Balduz,  nascut  a  Vilanova,  és  un  dels  actors  locals  més 

reconeguts  i amb més trajectòria professional   en  l’àmbit de  l’escena, 

la televisió i el cinema. 

Va estudiar  Interpretació a  l'Institut del Teatre de Barcelona,  i cant a 

l’Escola Conservatori Mestre Montserrat, classes de tècnica de cant a 

l’Escola Aules de Barcelona,  interpretació, veu  i  cant a  l’Escola Eòlia, 

interpretació  i  tècnica actoral amb Helena Munné,  interpretació amb 

Peter Gadish al Col∙legi del Teatre, amb Will Keen, Tom Bentley, Lluís 

Pasqual Manuel Lillo, entre d'altres escole i professors. 

L'any 2009 va estar nominat al Premi Gaudí a  la Millor  interpretació masculina secundària pel seu 

paper  a  la  pel∙lícula Forasters,  de Ventura  Pons, i  a  l'edició  de  l'any  següent va  ser  un  dels 

presentadors. 

 

FILMOGRAFIA, TEATRE I TELEVISIÓ 
Link de video‐book:  http://www.youtube.com/watch?v=hokpHGDbU04  

 

TEATRE 

Elvis & Whitney.  Director: Pau Roca.  Teatre Poliorama. 

Sí, Primer Ministre.  Director: Abel Folk.  Teatre Condal. 

Prime Time. Director: Martí Torras. Teatre Lliure/ Sala Muntaner 

El furgatori . Director: Iban Beltran.  Sala La Seca 

The Guarry Men Show.  Director: Pau Roca. Teatre Poliorama 

Pel devant i pel darrera. Director: Alexander Herold. Teatre Borrás 

Prime Time. Director: Martí Torras. Teatre Lliure 

NÔ.   Director: Joan Ollé.  Mercat de les Flors. Festival Grec 2010.  

Un llop fugint d’un eixam de trons. Directors: Jordi Faura i Abel Coll. Fundació Teatre Romea.  

El café.  Director: Joan Ollé. Companyia Romea. Teatre Romea.  

Don Carlos.  Director: Calixto Bieito. Centro Dramático Nacional.  Teatro Valle‐ Inclán.  Personatge: 

Don Carlos 
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La terra és baixa i bruta i erma. Directors: Jordi Faura i Abel Coll Fundació Teatre Romea.  

Mama Medea. Directora: Magda Puyo. Companyia Romea  

Tirant lo Blanc. Director: Calixto Bieito. Companyia Romea  

Ushuaia. Director: Marc Artigau  

Les coses de la forma. Director: Àlex D. Capo. Teatre Lliure   

Apocalipsi Life. Directora: Raquel Tomàs. Àrea Tangent  

Arcàdia. Director: Ramon Simó. Teatre Nacional de Catalunya  

Requiem for Comaneci. Directora: Raquel Tomàs.  

Arguments. Director: Ramon Simó (taller de l’ Institut del Teatre)  

L’illa dels esclaus. Directora: Gemma Beltran. Cia. Dei Furbi  

Qui torna a casa. Director: Álex D. Capo 

La Fam. Director: Pep Pla. Teatre Nacional de Catalunya  

Casa i Jardí. Director: Ferran Madico (C.A.E.R.)  

El misantrop. Director: Antonio Simón (taller de l’Institut del Teatre)  

Ser un altre. Director: Jordi Faura  

La doble inconstància. Directora: Magda Puyo (taller de l’Institut del Teatre)  

Trilogia a Nova York. Director: Òscar Molina Artenbrut Teatre  

Cortesans, de naixença, raça vil. Directora: Alicia Gorina  

Allegro. Directora: Montse Obrador  

El Cafè de la Marina. Director: Rafel Duran. Teatre Nacional de Catalunya 

La barca nova. Director:Joan Castells. Teatre Nacional de Catalunya 

 

CINEMA 

Un día especial. Director: Dani Padró (Curtmetraje) 

Psychophony.   Director: Xavi Barraondo. Personatge protagonista 

Mi ritual. Director: Dídac Cercerva. Curtmetratge Premi al millor actor del festival “Inexperto”   

Mil Cretins. Director: Ventura Pons 

La familia de mi novia. Director: Guillermo Chapa. Curtmetratge Premi al millor actor del festival 

“Claketa y acción” 

El huésped. Director: Alberto Bernad. Curtmetratge 

Contres.  Director: Kiko Ruiz. Curtmetratge 

Xtrems.  Directors: Abel Folk i Joan Riedweg  
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Tres dies amb la familia. Directora: Mar Coll  

Drugstore love. Director: Alberto Bernad. Curtmetratge 

Forasters. Director: Ventura Pons. Nominat com a millor actor secudari als Premis Gaudí 2009  

Espléndido. Director: David Ciurana. Curtmetratge 

A las tres de la tarde. Directora: Cristina Escoda. Curtmetratge 

L′ illa de l’holandès. Director:Sigfrid Monleón.Personatge principal 

La ciudad de los prodigios. Director: Mario Camus  

L’amic i l’estrany. Directores: Mia de Ribot i Teresa Soler. 

 

TELEVISIÓ 

KMM.  Serie (TV3) Director: Kiko Ruiz 

Desclassificats.  Tv‐movie (Tv3) Directors: Abel Folk‐ Joan Riedweg 

14 de Abril. Macià contra Companys.  Tv‐movie (Tv3) Director: Manuel Huerga 

Gavilanes. Serie (Antena 3) Directora: Sílvia Quer 

Ermessenda. Miniserie(TV3) Director: Lluís Maria Güell  Personatge principal. 

Ventdelplà. Serie (TV3). Director: Lluís Maria Güell. Personatge fixe: Xavi  

Hospital Central. Serie (Tele‐5). Director: Salvador García Ruiz  

La escena del crimen. Telemovie. Director: Isidro Ortiz  

X Palabras. Director: Isidro Ortiz  

Pagats per riure. Serie (TV3). Director: Agustí Vila  

Laberint d’ombres. Serie (TV3)  

Dues dones. Telemovie (TV3). Director: Enric Folch  

Estació d’enllaç. Serie (TV3)  
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Més informació a:  

www.elprincipal.cat 

 

 

Venda d’entrades d’EXPEDIENT K: 

www.elprincipal.cat 
Taquilles del Teatre: dissabtes de 17h a 20h 

1 hora abans de l’inici de l’espectacle, sempre que en quedin de disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organitza: 

   


