
◆ E S P E C T A C L E S ◆ 39
A V U I

dimecres

3 d’agost del 2005

Podran participar tots els joves que ho desitgin l’edat
dels quals estigui compresa entre els 14 i els 25
anys.

El tema del concurs manga és lliure.

Les obres a concurs deuen ser de creació pròpia i
inèdites.

Cada participant podrà presentar únicament un
mànga a concurs.

L’extensió del manga serà de 4 pàgines en blanc i
negre, format DIN A4 (21 x 29,7 cm.)

Els textos del manga es poden escriure en qualsevol
de les llengües oficials de l’Estat espanyol.

No s’admetran originals. Els treballs es presentaran
en fotocòpies, les quals no seran retornades. Els ori-
ginals se sol·licitaran únicament al concursant que
resulti guanyador. L’obra guanyadora és propietat del
seu autor. L’organització es reserva el dret de repro-
duir l’obra premiada durant un any, passat aquest
període el dret serà del seu autor.

En el dors de l’última pàgina deuran figurar les dades
de l’autor o autors: nom, cognoms, adreça completa,
telèfon, adreça de correu electrònic (si la té) i edat.

Els mangas seran enviats a la següent adreça:
FICOMIC. C/ Palau, 4 Ent. 1ª. 08002 Barcelona.

El termini d’admissió finalitzarà el 30 de setembre de
2005.

El jurat estarà compost per reconeguts especialistes i
editors de manga.

El nom del guanyador del concurs es donarà a
conèixer a través del diari AVUI i de la pàgina web de
Ficomic (www.ficomic.com) a partir del dia 13 d’oc-
tubre de 2005.

El guanyador del concurs obtindrà com a premi una
videoconsola PlayStation2 i un lot de mangas i vídeos
d’anime.

El manga guanyador serà publicat en el suplement
especial que el diari Avui dedicarà al XI Salón del
Manga i, si escau, serà retolat al català.

La participació en el concurs implica l’acceptació de
les bases.

Amb motiu de la celebració

del XI Salón del Manga que

se celebrarà els dies 29, 30,

31 d’octubre i 1 de novembre

en La Farga de L’Hospitalet,

FICOMIC, amb la col·labo-

ració de PlayStation i el diari

AVUI, convoca el Concurs

“Manga 2005” d’acord a les

següents bases:
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Amb la col·laboració de:

El certamen acull una producció transgressora de l’obra de Verdi a càrrec de les Joventuts Musicals d’Alemanya

Peralada posa en escena una
‘Traviata’ amb dues Violettes

Es tracta d’una producció de
les Joventuts Musicals d’Ale-
manya amb dramatúrgia de
Silke Meier i amb la Jove Or-
questra Nacional d’Espanya
(JONDE) dirigida per Yakob
Kreizberg. La història d’amor
tràgic entre la cortesana Vio-
letta Valéry i Alfredo Germont
que Verdi va estrenar el 1853
al Teatre La Fenice de Venècia,
basant-se en la novel·la La
dama de les camèlies d’Alexan-
dre Dumas fill, la interpreten
ara cantants joves amb un ves-
tuari actual. L’escenografia

convencional ha estat també
substituïda per una altra, més
trencadora, amb cinc conte-
nidors de port superposats, on
es desenvolupen simultània-
ment diferents accions per ex-

plicar la història de Violetta,
aquí prostituta de luxe.

L’escenografia recorda els
baixos fons. “Els contenidors
són als ports i a prop dels
ports sempre hi ha bars i bor-

dells, i volíem fer aquesta re-
lació amb l’ambient professi-
onal de Violeta”, va explicar
ahir Silke Meier durant la pre-
sentació de l’espectacle. Més
enllà d’aquesta vinculació, els

Els responsables de ‘La Traviata’ i del Festival de Peralada durant el muntatge del decorat
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Després
d’estrenar-
se amb èxit
a Alemanya,

aquesta nit arriba al
Festival Castell de
Peralada una
interpretació
contemporània i
transgressora de ‘La
Traviata’, de Verdi.

contenidors, al viatjar cons-
tantment d’un port a un altre,
també simbolitzen “el que és
passatger, l’eterna recerca o el
no tenir ni llar ni pàtria”, afe-
geix Meier. L’original propos-
ta escenogràfica també per-
met incorporar a l’acció una
doble de Violetta. Tots dos per-
sonatges coincidiran en oca-
sions a l’escenari per subrat-
llar els moments de reflexió
que la protagonista fa sobre la
seva vida. “És un joc de mi-
ralls”, va apuntar el subdirec-
tor del festival, Luis Polanco.

Tots aquests elements aju-
den a subratllar el caràcter
universal de la història, és a
dir, “el tràgic destí d’un amor
que fracassa per les convenci-
ons socials i que pot passar en
qualsevol lloc i moment”, va
explicar Silke Meier. Per la
seva banda, Polanco, va desta-
car “la força i l’interès
d’aquest muntatge fet per
gent jove amb una dinàmica i
una dramatúrgia molt dife-
rent de les que es poden veure
en qualsevol teatre d’òpera”.

Aquesta versió de La Traviata
es podrà veure avui i demà als
jardins del Castell de Peralada
amb un repartiment doble. En
l’espectacle també participen
el cor de la Joventut Musical
de Renània del Nord - Westfà-
lia. Aquest muntatge és fruit
del curs internacional d’òpera
de les Joventuts Musicals d’Ale-
manya, un dels més impor-
tants d’Europa.


