
Un fràgil equilibri, muntatge de
Mario Gas de la peça d’Edward
Albee, arriba al Teatre Lliure, des-
prés de l’estrena al Temporada
Alta de Girona i d’haver rebut bo-
nes crítiques, per fer un mes de
funcions (del 20 d’octubre al 27
de novembre). L’obra, que dissec-
ciona la classe mitjana acomoda-
da, conductes, pors i pecats, té
un repartiment d’estrelles: Rosa
Novell, Rosa Renom, Mia Esteve,
Pep Ferrer, Mercè Montalà i Al-
bert Vidal.

Comprar i beure

M
oment alt a Temporada
Alta: demà divendres
arriba a Salt Miranda,

la versió de cambra de La tem-
pesta de Shakespeare del lituà
Oskaras Korsunovas (Vilna,
1969) i la seva companyia OKT.
L’espectacle, en el qual l’illa de
Pròsper remet al gulag, Miranda
pren un protagonisme insospitat
i tots dos, pare i filla, esdevenen
una mena de deportats, havia
d’inaugurar el passat festival
Shakespeare de Mataró, suspès
a últim hora per la retirada de
l’ajuda econòmica de l’Ajunta-
ment. S’ha d’agrair d’entrada a
Temporada Alta la recuperació
del muntatge, un dels que més
expectació havien despertat del
malaurat festival Shakespeare i
que ens porti aquest interessan-
tíssim director del nord bàltic
del qual ens han arribat propos-
tes tan avassalladores com el re-
cordat i bàrbarHamlet d’Eimun-
tas Nekrosius.

Per què col·locar Miranda al
centre del drama? “Miranda és
un personatge molt interessant,
per mi el que més de La tempes-
ta”, respon Korsunovas des de
Vilna, on es refà d’una
indisposició provocada per un vi-
rus que li impedirà viatjar a Giro-
na. “En molts muntatges se la
representa com una noia naïf i
sense experiència. Però el ma-

teix Pròsper diu que ella és espe-
cial i diferent. Miranda és una
creació de Pròsper, és l’ànima de
Pròsper. Per tant, en aquestmun-
tatge vaig decidir llançar unami-
rada molt detallada en la relació
que tenen. La relació pare-filla
apareix molt sovint en Shakes-
peare: Ofèlia no té mare i ha es-
tat criada per Poloni, i la situació
és similar a El rei Lear. Em sem-
bla que aquesta relació era molt
important per Shakespeare”.

Això de l’illa de Pròsper i el
gulag... “La metàfora de l’illa de
Pròsper ésmés àmplia que el gu-
lag, té a veure amb l’exili. M’agra-
da molt la interpretació que fa
Jan Kott de La tempesta, la consi-
dera un drama d’un ésser humà
i el poder. La Unió Soviètica era
plena d’illes similars a la de La
tempesta on els dissidents, so-
vint artistes, eren confinats.
Aquestes illes no tenien per què
ser a Sibèria, de vegades eren pe-
tits apartaments del règim socia-
lista. S’hi amuntegava la gent,
mancada de la possibilitat d’ex-
pressar-se o marxar-ne. Eren
com petites gàbies, però hi te-
nien lloc les meravelles més sor-
prenents, similars a les que pas-
sen a l’illa de Pròsper. En
aquests edificis depressius de ci-
ment gris, van fer aflorar als ar-
tistes i intel·lectuals el seu món
espiritual i van criar les seves
pròpies Mirandes. Com Pròsper,

aquella gent valorava per sobre
de tot els llibres”. Faig broma
preguntant-li si en el seumuntat-
ge els llibres delmag són El Capi-

tal. “El llibre que llegeix Pròsper
aquí és La tempesta, de Shakes-
peare”.

Qui són Ariel i Caliban a la

versió de Korsunovas que inter-
preten conjuntament Povilas Bu-
drys (Pròsper) i Airida Gintautai-
te (Miranda)? “Ariel és un espe-
rit que s’esforça per aconseguir
la llibertat i que té el poder de
fer coses increïbles: tornar la vi-
da des de la desesperança o la
incapacitat; pot enlairar-se i vo-
lar. És un esperit deMiranda. Ca-
liban és una de les cares de
Pròsper. A l’espectacle, Pròsper
és un pare generós i compren-
siu, el brutal i lasciu Caliban, i el
gentil i presumit Ferdinand. Cali-
ban és també una metàfora de
l’empresonament”.

És temptador demanar-li
unes consideracions sobre Sha-
kespeare a un home com Kor-
sunovas. “Shakespeare és com
un gran llibre que estic llegint a
tothora. Me l’enduria amb la Bí-
blia a una illa deserta. La teatrali-
tat per a Shakespeare és una via
per percebre la realitat. De tota
manera, totes les obres que hem
produït, clàssiques o modernes,
són, per damunt de tot, represen-
tacions socials. És en les relacio-
ns socials que provem de veure
certes regles universals”.
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“La relació pare-filla és
molt important en
Shakespeare”, subratlla
Oskaras Korsunovas
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TEMPESTA DE SHAKESPEARE
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LA MENT ALLIBERADA
Conferència d’Adam Michnik
sobre Czeslaw Milosz, Nobel
1980. La Pedrera, seu de
CatalunyaCaixa Obra Social

L’illa de Pròsper
és un gulag

F
eliç la nació que té un poe-
ta / I que no camina en si-
lenci en els seus afanys, va

escriure Czeslaw Milosz, un es-
criptor pràcticament desconegut
pel gran públic fins que el migdia
del 9 de desembre de l’any 1980
va guanyar el Premi Nobel de Li-
teratura. El secretari de l’Acadè-
mia sueca va haver de repetir
més d’una vegada el nom
d’aquest poeta polonès perquè
els periodistes l’entenguessin.
Aleshores, a Polònia se succeïen
les protestes i les vagues contra la
dictadura comunista, i els llibres
de Milosz estaven prohibits però
circulaven clandestinament.

L’Acadèmia va justificar el
premi descrivint les seves obres
com un món en què hi viuen els
éssers humans després d’haver
estat expulsats del paradís. Era
un poeta, prosista, traductor i as-
sagista llegit a tot el món, també
un insubstituïble observador i
testimoni privilegiat de l’època
convulsa que li va tocar viure
—la primera i la segona guerra
mundial i l’estalinisme—. Una
llegenda per a diverses genera-
cions de polonesos i per als
amants de la literatura.

Aquest any se celebra el cen-
tenari del seu naixement a tot el
món i, en especial, als Estats
Units, on el poeta va viure du-

rant 30 anys —va ser professor a
Berkeley— després de ser expuls-
at de Polònia l’any 1951 per criti-
car el règim estalinista. Però
també se celebra en països tan
llunyans com la Xina o Corea del
Sud, on s’ha traduït l’obra de
l’autor polonès.

I també a Catalunya. El 17
d’octubre a la Pedrera, l’assagis-
ta i periodista polonès AdamMi-
chnik oferirà una conferència
dedicada a l’escriptor. A la taula
rodona hi participaran Xavier
Farré, traductor de l’obra de Mi-
losz al català i al castellà, i Alex
Susanna, que, al seu poema dedi-
cat a l’escriptor polonès, descriu
els seus versos com “una co-

rrent desconeguda, però de la
qual es fia més que de ningú”.

Es parla del poeta i escriptor,
però també d’un personatge de
carn i ossos. Després de la seva

mort, el 2004, uns amics l’enyora-
ven tot revelant anècdotes, el cos-
tat humà del geni. Van recordar,
per exemple, el sopar de l’acte de
lliurament del Premi Nobel. Quan
la cerimònia es va acabar, Czes-
law Milosz, amb uns amics que
l’acompanyaven, va pujar a la li-
musina de l’Acadèmia Reial
conduïda per un xofer. L’escriptor
encara tenia gana. Els amics li van
demanar on li agradaria menjar, i
ell va respondre: al McDonald’s. I
d’aquesta manera, el cotxe, sobre
el qual flamejaven les banderes
del Regne de Suècia, es va dirigir
al restaurant menys esperat.

Czeslaw Milosz a la Pedrera

Les puces tornen aquest cap
de setmana al Centre Cívic
Convent de Sant Agustí. Hi
haurà moda, música en directe
i molt de reciclatge. La 17a
edició del Festival de Cultura
en Acció Pulgas Mix se celebra
sota el lema del reciclatge i la
sostenibilitat. A Pulgas Mix tot
es fa per primera vegada. Els
60 dissenyadors emergents no
repeteixen l’any següent. El

20% de les firmes arriben d’al-
tres ciutats, la resta són de Bar-
celona. A part de comprar, es
podrà escoltar música i partici-
par en algun dels tallers infan-

tils de
m à s c a r e s
reciclades,
muntat per
El Planeta
A g r a d e c e .
A Pulgas
Mix venen
roba, acces-
soris, pintu-
res, joies...
El preu per
al públic és
d’1 euro.

Pulgas Mix. Centre Cívic Con-
vent de Sant Agustí (Comerç,
36), Barcelona. 15 i 16d’octubre,
de 12 a 22 hores

Airida Gintautaite i Povilas Budrys, a Miranda. / d. matvejevas

JACINTO ANTÓN

Czeslaw Milosz.
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