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CLEANSED (PURIFICATS)

Direcció i espai escènic: Oskaras
Korsunovas. Text: Sarah Kane.
Intèrprets: Greta Petrovskyte, Kestutis
Cicenas, Darius Meskaukas, Martynas
Alisauskas, Laurynas Jurgenis, Karolis
Vilkas, Paulina Taujanskaite, Gaile
Butvilaite. � DIES:  12 de novembre. El
Canal de Salt. Festival Temporada Alta.  

l retorn d’Oskaras Kor-
sunovas va ser celebrat
per Temporada Alta com

s’acostuma a fer en les grans oca-
cions: El Canal de Salt es va omplir
(les entrades feia dies que estaven
esgotades) i entre el públic hi ha-
via polítics com el Conseller de Sa-
lut Toni Comín, escriptors com
Narcís Comadira, i molta gent de
teatre com Sílvia Munt, Pep Ferrer
o Nausicaa Bonnín, per citar-ne
tres exemples. El reconegut di-
rector d’escena lituà es presenta-
va per sisè any consecutiu al festi-

val de teatre de Girona i Salt, i ho
feia a més amb un text de Sarah
Kane, una dramaturga britànica
que es va suïcidar amb  anys
acabats de fer, i l’obra de la qual,
marcada inevitablement per les se-
ves freqüents estades en centres
psiquiàtrics, tracta de manera crua
i directa aspectes relacionats amb
la sexualitat, l’amor i la violència.
A Cleansed, per exemple, transe-
xualitat, homosexualitat, incest,
tortura o drogoaddicció es fan
presents a escena entre imatges
que remeten al deliri, a la tortura
i als malsons.

La contundent proposta escè-
nica de Korsunovas és defensada
per un grup de joves actors de se-
gon curs de l’Acadèmia Lituana de
Música i Teatre (i per un dels seus
professors, Darius Meskaukas),
que segueixen de manera entu-
siasta i enèrgica les indicacions
d’un director que es caracteritza
per no deixar indiferent amb els
seus muntatges, per la força visu-
al i el ritme que els imprimeix, i per
la voluntat decidida de portar l’es-
pectador a la relexió sobre qües-
tions que poden resultar incòmo-
des. En el cas de Cleansed, la mi-
rada de Korsunovas se serveix del
text de Kane per posar el focus en

l’amor en un sentit ampli, però so-
bretot en la capacitat i la incapa-
citat d’estimar, en la relació amb la
pròpia sexualitat i en les barreres
que imposen normes i hàbits so-
cials.

És un muntatge punyent, ple d’i-
dees suggerents i de moments
molt vibrants, que bascula entre

escenes realistes i oníriques, entre
diàlegs i pensaments, entre la de-
licadesa i la brutalitat. Difícil de se-
guir a estones però sempre mag-
nètic, l’espectacle va ser acomiadat
pel públic amb una ovació menys
càlida del que es podia preveure
per al retorn a Temporada Alta
d’un dels directors més premiats

d’Europa: segurament hi va inlu-
ir la confusió entre el inal del
muntatge i la salutació coreogra-
iada dels intèrprets, i també, és
clar, la necessitat de pair la casca-
da d’idees i imatges que s’havien
bolcat sobre l’escenari durant una
hora i mitja de màxima intensitat
teatral.
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Imatge promocional de l’obra «Cleansed», dirigida per Oskaras Korsunovas.
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L’estudiant de l’INS Castelló d’Em-
púries Jordina Daniel ha guanyat el
I Premi Ramon Muntaner amb el
treball Els tapissos de l’Eneida. El tre-
ball fa un paral·lelisme entre els ver-
sos del poema de l’Eneida de Virgili
i la col·lecció de sis tapissos que es
troben en el Castell de Peralada. Tal
com diu l’autora, «intenta ésser l’es-
tudi de l’obra literària d’un poeta
com a font d’inspiració per a una
obra d’art que treballa amb un altre
material molt diferent de les pa-
raules: la imatge». El premi consta
de dues categories, cientíico-tec-
nològica i humanística i social, està

dotat amb   i ha de tractar, en
part o en la seva totalitat, sobre el
municipi, Peralada o Vilanova de la
Muga. El jurat de la categoria social
i humanística ha estat format per
Mònica Bardera, llicenciada en Fi-
lologia Catalana i professora de Se-
cundària, Lídia Cerdà, llicenciada en
Història i professora de Secundària,
Josep M. Gironella, historiador de la
UdG i que actualment investiga
l’arxiu notarial de Castelló d’Em-
púries i Peralada, i Rosa Cortada, re-
gidora de Cultura i Ensenyament de
l’Ajuntament de Peralada. La cate-
goria cientíico-tecnològica ha que-
dat deserta.
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Jordina Daniel guanya la
primera edició del Premi
Ramon Muntaner 

Germà Negre fa parada després
de  anys de concerts. Durant
aquest temps, el grup ha estat pre-
sent a moltes festes majors d’arreu
del país, entre elles les Festes de la
Mercè, les de Girona o la Festa Ma-
jor d’Oix. També ha estat present en
diversos festivals i ires, com l’Stre-
nes, l’Aphònica, la Fira Mediterrà-
nia de Manresa o el FIMPT de Vi-
lanova i la Geltrú, presentant el seu
primer disc Els àngels fan torrades
i l’espectacle amb cobla i esbart Els
àngels fan ballades, on mostraven
la part més íntima i reivindicativa
del grup. També han consolidat un

espectacle propi anual: els Pre-
mis Germà Negre, una festa que
aplega els seus seguidors i amics
amb l’única intenció de compartir
un dia plegats, on el públic passa a
ser l’eix central d’un esdeveniment
carregat d’ironia i crític amb aque-
lla dèria que tenim de voler pre-
miar-ho tot.   

El grup fa una parada per reno-
var idees i començar a treballar en
el seu segon treball discogràic
que veurà la llum l’any . Aquest
pròxim dissabte dia  de novem-
bre faran el tancament de gira i d’e-
tapa amb un últim concert a San-
ta Coloma de Farners.
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Els banyolins Germà Negre
fan parada per preparar un
nou àlbum de cara al 2018

La companyia Teatrebrik de Ba-
nyoles ha decidit prorrogar l’obra
Macbeth durant un cap de setma-
na més, després d’haver exhaurit to-
tes les entrades per a les tres fun-
cions que s’havien programat a la
Factoria d’Arts Escèniques de Ba-
nyoles. Així, els dies ,  i  de
novembre es programaran tres ses-
sions més per poder gaudir d’una
de les obres més fascinants i fosques
de William Shakespeare. El Mac-
beth de Teatrebrik, sota la direcció
de Joan Gómez, planteja l’acció en
un món hostil, un desert d’un
temps postapocalíptic, amb escas-
setat d’aigua i on els enfrontaments
per la supervivència se succeeixen.
En aquest context trobem Mac-
beth, general escocès i heroi victo-
riós de la guerra entre Noruega i Es-
còcia. De retorn del camp de bata-
lla, el sorprenen tres bruixes mis-
terioses amb l’anunci que serà rei.
Aquest auguri despertarà els instints
més foscos i temeraris de Mac-
beth, que, juntament amb la seva
esposa, plantejaran l’assassinat del
bon rei Duncan, monarca d’Escò-
cia, per ocupar el seu tron. Aquest
és el començament d’un camí de
suplici on la sang vol sang i co-
mençarà una espiral de violència i
mort que acabarà capgirant els
destins de tots els protagonistes.
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El «Macbeth» de
Teatrebrik es
prorroga un cap
de setmana més

Germà Negre farà l’últim concert de la gira a Santa Coloma de Farners.
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Jordina Daniel, guanaydora del Premi Ramon Muntaner.
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