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CULTURA I SOCIETAT

El director teatral lituà Oskaras
Korsunovas revoluciona el clàssic
de Shakespeare La tempesta a la
seva última obra, Miranda, que
transforma en un drama social
sobre la lluita del poder a l'època
soviètica i que avui s’estrena a
Temporada Alta.

L'illa on Pròsper, duc de Milà, ar-
ribava amb la seva filla Miranda
després del naufragi del seu vaixell
remet ara als camps de treball en
els quals les autoritats aïllaven les
opinions discrepants i, molt es-
pecialment, als gulags de l'extinta
Unió Soviètica.

Pròsper, que en l'obra original es
dedicava a l'estudi, a Miranda s'i-
dentifica amb els intel·lectuals de-
portats que creaven la seva pròpia

Miranda, expressió de llibertat,
per suportar la duríssima reclusió.

L'obra, que havia d'inaugurar el
desaparegut Festival Shakespeare
de Mataró (suspès per l'Ajunta-
ment quinze dies abans de la seva
estrena), s'estrena ara a Girona  i
forma part d'un projecte de col·la-
boració entre certàmens de la Xar-
xa Europea de Festivals Shakes-
peare: Gdansk, Gyula (Hongria),
Craiova (Romania), Londres i Os-
trave (República Txeca).

Una obra de plena actualitat
L'actor Povilas Budrys va comen-
tar ahir a la presentació de l'es-

pectacle, que es representa avui en
el Temporada Alta, que «a Miran-
da l'espectador podrà veure un
Shakespeare diferent, amb una
altra mirada, que segueix la filo-
sofia d'aquell proverbi xinès de
“menys és més”».

Encara que l'obra està ambien-
tada en l'època en la qual Lituània
pertanyia a la Unió Soviètica, «l'o-
bra evoca la vida dels nostres avis,
dels nostres pares i la nostra prò-
pia vida actual», va assenyalar
l'actor, per a qui «és meravellós que
Shakespeare sigui encara un autor
d'actualitat».

L'actriu Airida Gintautaite va
remarcar que «encara que tots sa-
ben què eren els temps soviètics,
en mirar l'espectacle hauran d'in-
terpretar les similituds que exis-
teixen amb els temps actuals».
També va dir que «l'obra té sentit
en la Lituània actual, ja que ha ar-
ribat el moment que aflorin tots els
secrets del passat», entre ells el
tabú de la inexistència de Déu
que difonia el règim comunista.
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Temporada Alta estrena
l’obra, que s’havia de
presentar al suspès festival
Shakespeare de Mataró



Oskaras Korsunovas porta el drama
de «La tempesta» a l'època soviètica 

Els protagonistes de l’obra.

D. MATVEJEVAS

«PETRUIXKA»
Cia. Príncep Totilau. Direcció

d’escena i dramatúrgia: Marc Hervàs.
Coreografia: Catherine Allard.
Producció: Gran Teatre del Liceu. � DIA
i LLOC:  Dimecres 12 d’octubre, Teatre
Municipal de Girona. Temporada Alta.  

l febrer passat el Municipal
s'omplia (també amb molts
nens) per veure La bella

dorment del bosc versionada pel co-
reògraf David Campos. Dimecres el
teatre de Girona va tornar a vestir-se
de gala (i un altre cop de molta mai-
nada) per descobrir aquesta nova ver-
sió del cèlebre ballet d’Igor Stravins-
ki Petruixka, un espectacle inclòs

en les propostes familiars de Tem-
porada Alta. 

No va decebre la proposta, capaç
de deixar clavats a la seva butaca nens
que potser era la primera vegada que
entraven en un teatre. Encàrrec del
Gran Teatre del Liceu a la directora ar-
tística d'IT Dansa i a la companyia de
titelles Príncep Totilau, i amb les in-
terpretacions de la jove companyia de
l'Institut del Teatre, aquest Petruixka
sedueix tots els públics a partir d'u-
na acurada posada en escena. 

La història? Un mag dota de sen-
timents tres titelles que prenen vida
i descobreixen les emocions, en el
marc d'una gran fira de carnaval.
Dues d'aquestes titelles, el protago-
nista Petruixka i el Moro seductor,
s'enfronten a més per l'amor de la ba-
llarina, la tercera en discòrdia. 

L'espectacle presenta una bella fac-
tura (potser l’única pega és que la
música no fos en directe, però ho per-
donarem) i malgrat que Stravinski va
crear el ballet fa cent anys, la seva mà-
gia continua intacta. Una prova més
que un espectacle per a nens o fa-
miliar no té per què estar renyit amb
la qualitat. És més, ja voldrien potser
moltes funcions per a adults emo-
cionar tant com ho fan Petruixka i la
resta de titelles que prenen vida en
aquest muntatge.
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TEATRE CRÍTICA

ELS TITELLES
PRENEN VIDA
A GIRONA

Jordi Roura

La recerca de nous formats per
vendre històries sembla ser un
dels focus de l’actual edició de la
Fira de Frankfurt, com mostren
una versió d’El Gran Gatsby de
Scott Fitzgeral com a joc d’ordi-
nador, o una adaptació a format de
novel·la gràfica de la trilogia Mi-
llenum de Stieg Larson.

«El que hem fet ha estat tradu-
ir El Gran Gatsby al llenguatge
dels jocs d’ordinador», va dir el
productor nord-americà Peter
Smith, que va treballar amb el
programador Charlie Hoey.
Aquest cas s’ha vist a la fira com un
exemple de les possibilitats de

multiplicar les vendes de drets en
diversos formats.

Una nova Lisbeth Salander 
L’exemple de Larsson sona menys
revolucionari, perquè en els dar-
rers anys les adaptacions de lite-
ratura al còmic s’han fet molt fre-
qüents. Per exemple, hi ha versions
de còmic d’obres clàssiques com
A la recerca del temps perdut de
Proust, el Faust de Goethe o La me-
tamorfosi de Kafka. 

No obstant això, l’èxit que ha tin-
gut l’obra de Larsson arreu del
món fa de l’acord entre DC Enter-
tainments Vertigo i els titulars dels
drets de l’escriptor una novetat
significativa. «Els personatges i
les històries de Larsson són per-
fectes per a una novel·la gràfica,
perquè és un format on podem do-
nar vida a Lisbeth Salander de
una forma visualment nova», ha dit
Dan DiDio, editor de Vertigo. 
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Els nous formats es
presenten a la fira com un
model per multiplicar les
vendes en drets d’autor



Els nous formats i suports com el llibre electrònic triomfen a Frankfurt.

EFE

Frankfurt presenta «El
Gran Gatsby» en videojoc
iStieg Larsson en còmic


