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Mor el gran autor de 
manga Jiro Taniguchi

CÒMIC

‘Conte d’hivern’: el rei gelós de Shakespeare

perts sovint l’han considerat una 
peça crepuscular. “Molts estudio-
sos l’han desatès per la seva man-
ca d’unitat, per les variacions que 
es produeixen en el temps, els llocs 
on transcorre i l’acció –explica–. 
Malgrat tot, per a mi, l’únic que la 
fa única és la seva unitat: les líni-
es aparentment divergents conflu-
eixen en un clímax final sobre la 
possibilitat de redimir-se”. A part 
de l’estima que Donnellan té per la 
història del rei Leontes, que embo-
geix de gelosia perquè creu que la 

seva dona, Hermione, li fa el salt 
amb el seu millor amic, Políxenes; 
un actor de la casa ha sigut decisiu 
perquè ell i Nick Ormerod, cofun-
dador de la Cheek by Jowl i esce-
nògraf, hagin tornat a submergir-
se en Conte d’hivern: “Sovint tre-
ballem amb alguns actors determi-
nats al cap. Vam pensar que 
Leontes seria un gran paper per a 
Orlando James, que és a la compa-
nyia des de que va fer Macbeth 
amb nosaltres el 2009”, conclou 
Donnellan.e

TEATRE

“Conte d’hivern és una de les meves 
obres de Shakespeare preferides”, 
afirma el director teatral i cofunda-
dor de la companyia Cheek by Jowl, 
Declan Donnellan. La va portar a 
l’escenari per primera vegada el 
1986 amb actors russos, i aquesta 
tarda el Teatre-Auditori de Sant Cu-
gat presenta l’única funció a Catalu-
nya del nou muntatge que n’ha fet, 
aquesta vegada amb intèrprets bri-
tànics. “És excitant veure què tenen 
en comú actors d’arreu del món 
–afegeix–. Tots han de fer front a les 
mateixes problemàtiques i cadas-
cun té el mateix talent i la mateix 
habilitat per transportar-nos a al-
tres mons. Diria que les diferènci-
es entre les companyies són més a 
nivell individual en cadascun d’ells 
que en les seves nacionalitats”. Tot 
i així, les obres de Shakespeare són 
universals i poden superar moltes 
barreres. “Els temes que tracta són 
molt humans, no són necessària-
ment temes anglesos o jacobins. 
L’amor, la pèrdua, el poder i l’aban-
donament són temes eterns. Per ai-
xò pots fer Shakespeare arreu del 
món i amb infinites adaptacions”, 
subratlla el director. 

Conte d’hivern és una de les últi-
mes obres de Shakespeare, i els ex-
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Declan Donnellan va tornar a muntar Conte d’hivern pensant en 
Orlando James per interpretar Leontes. JOHAN PERSSON / CHEEK BY JOWL 

Obituari

J iro Taniguchi, un dels autors més cèle-
bres del manga japonès gràcies a obres 
com Barri llunyà i El almanaque de mi 
padre, va morir ahir amb 69 anys. El 
seu estil narratiu, serè i sense estridèn-

cies, podia recordar el del cineasta Yasujiro Ozu, 
però la depuració i realisme del seu traç també 
evocaven el còmic francobelga. De fet, Tani-
guchi era considerat l’autor japonès més euro-
peu, porta d’entrada en el manga de molts lec-
tors adults a Occident. 

Nascut a Tottori, la seva primera obra mestra 
va ser Barri llunyà, que a través d’un recurs fan-
tàstic –el retrocés en el temps d’un home a la se-
va època adolescent– plantejava un emotiu retro-
bament del protagonista amb les arrels familiars. 
La distància emocional entre pares i fills era tam-
bé el gran tema d’El almanaque de mi padre, en 
què el protagonista reme-
mora, al llarg de la vetlla 
del seu pare, els esdeveni-
ments que els van allu-
nyar. Taniguchi és un dels 
autors de manga més pu-
blicats a l’estat espanyol, 
sobretot per l’editorial Po-
nent Mon, però també a 
Astiberri i Planeta.e
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