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EL MAGNÍFIC DIRECTOR LITUÀ OSKARAS KORŠUNOVAS TORNA AL

TEMPORADA ALTA PER REINVENTAR TXÉKHOV I TANCAR UNA MENA

DE GRAN TRÍPTIC SOBRE EL TEATRE I L’ACTUACIÓ

El nostre temps malalt
necessita un bon diagnòstic

“Necessitem noves formes,
i si no en podem tenir, lla-
vors és millor no tenir res”.
Qui reclama amb exigència
aquesta mena de canvi radi-
cal és el jove poeta i autor
teatral Treplev, un dels grans
protagonistes de La gavina.
I curiosament i significa-
tivament, les paraules que
pronuncia Treplev, tot par-
lant de l’art en general i de
l’art dramàtic en particular,
van haver de ser aplicades
ràpidament a la mateixa
obra a què pertany el perso-
natge. Quan La gavina es va
estrenar l’any 1895, aquelles

primeres representacions
interpretades i dirigides amb
un estil convencional que no
esqueia gens al magistral text
de Txékhov, van constituir
un fracàs absolut. Però molt

poc temps després va arri-
bar Konstantin Stanislavski
amb els seus revolucionaris
mètodes d’interpretació, en
va dirigir un nou muntatge
a Moscou i aquell muntatge
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Koršunovas visita el festival per quarta vegada. FOTO: D. MATVEJEV
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Hamlet, en què els actors es
maquillaven davant nostre
i els miralls dels camerinos
s’integraven a l’escenografia
per la qual es movien els per-
sonatges. I que va continuar
amb la seva versió d’Els baixos
fons, en què es trencava ja
del tot la barrera de la quarta
paret i la confusió entre actors
i personatges agafava un
rumb insòlit. De fet, i tornant
a Hamlet, sempre s’ha parlat
de les connexions que exis-
teixen entre les dues obres, i
entre la relació que el príncep
manté amb la seva mare, la
reina Gertrudis, i la que uneix
Treplev amb la seva mare i
cèlebre actriu Irina Arkadin.
En els dos casos, el teatre

dins del teatre hi té un paper
fonamental. I aquest paper
el vol remarcar Koršunovas,
tot recordant que interpretar
Txékhov és una bona manera
de diagnosticar les malalties
del nostre temps fent servir
l’entonació com a bisturí; no
per res el nostre autor era
també un bon metge.

innovador no solament es
va transformar en un monu-
mental èxit de públic i crítica,
sinó que va posar de manifest
que Txékhov havia escrit
una de les obres fonamentals
i més influents del teatre
modern. Una obra que ara ens
arriba de la mà d’un direc-
tor –el trencador i esplèndid
Koršunovas– que ha fet del
tot seves les paraules de
Treplev i ha transformat les
seves propostes escèniques en
veritables laboratoris sempre
a la recerca de noves formes
d’aproximació tant als grans
clàssics com als autors del tot
contemporanis. Unes noves
formes que fins i tot poden
ser qualificades d’antiformes,
com ha fet algun crític par-
lant amb entusiasme d’aquest
espectacle que el mateix
director veu com una part
d’una mena de trilogia, els
primers dos lliuraments de la
qual, per cert, ja van passar
pel Temporada Alta.
Una trilogia que va comen-

çar amb el seu sensacional


