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■ Valtònyc demanda Espanya al 
Tribunal Europeu de Drets Humans

El raper Valtònyc ha presentat una demanda 
contra Espanya al Tribunal Europeu de Drets 
Humans per la seva condemna de presó per les 
lletres d’algunes cançons. La seva defensa va 
presentar la demanda a Estrasburg el 22 d’octubre 
i al·lega que l’Estat ha vulnerat l’article 10 del 
Conveni Europeu de Drets Humans, que recull el 
dret a la llibertat d’expressió. Ara el tribunal haurà 
de declarar si la demanda és admissible i, si ho és, 
si l’acusació és certa.

■ Anna Monreal guanya el premi 
Casero amb ‘Periplaneta americana’ 

El premi de novel·la curta Just M. Casero, organitzat 
per la Llibreria 22 de Girona, se l’ha emportat 
l’escriptora Anna Monreal amb Periplaneta 
americana, una obra amb un estil “dinàmic i 
desenfadat”, segons el jurat. La història tracta 
sobre la vida sentimental d’un noi barceloní, que es 
desenvolupa paral·lelament a una plaga d’insectes.

■ Els promotors musicals, en contra 
de les entrades nominatives

Els promotors musicals 
(APM) han criticat la 
possibilitat que se’ls 
obligui a emetre 
entrades nominatives, 
una opció que va apuntar 
el ministeri de Cultura. Si 
l’objectiu és perseguir la 
revenda fraudulenta 
d’entrades, demanen 
que s’ataquin aquestes 
empreses de ticketing.

enbreu

■ El sou de la nova direcció del Teatre 
Lliure tindrà un límit de 121.000 €

El Teatre Lliure ha obert el concurs per elegir la 
nova direcció. Les bases del concurs detallen el sou 
del pròxim director, que serà de 96.000 euros 
bruts. A més, si treballa en alguna de les 
produccions del teatre podrà arribar a cobrar un 
màxim de 25.000 euros. S’estableix un límit, doncs, 
de 121.000 euros anuals, una xifra molt per sota 
dels 254.000 euros que havia arribat a cobrar Lluís 
Pasqual, segons El Periódico. També s’especifica un 
límit màxim de dos mandats (vuit anys).
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ARA_MADRID. Malamente, un 
dels temes més impactants de 
Rosalía, va tancar el concert que 
la cantant de Sant Esteve Sesro-
vires va oferir ahir a la plaça Co-
lón de Madrid. L’actuació, gratu-
ïta i patrocinada per Red Bull, va 
seguir la línia de la que va fer al 
Sónar al juny i va servir per pro-
mocionar la imminent publica-
ció del disc El mal querer, que es 
podrà comprar aquest diven-
dres. El repertori del xou va in-
cloure també cançons de l’àlbum 
anterior de Rosalía, Los Ángeles.

Rosalía canta  
‘El mal querer’ 

al cor de Madrid
La cantant protagonitza un concert 
multitudinari per presentar el disc

Una escena de Vestuvés (Casament). TOMAS IVANAUSKAS / TEMPORADA ALTA

paces de respondre a preguntes exis-
tencials”, subratlla Korsunovas. Da-
vant aquesta intempèrie de valors i 
tradicions, Vestuvés (Casament) en 
fa autocrítica a través de la comèdia 
i buscant la identificació del públic 
amb el que veu, deformat, a l’escena-
ri. “És un muntatge amb una forta 
càrrega crítica, sobretot de cara a la 
societat lituana”, diu Korsunovas. 
Entre les picades d’ullet a la seva ter-
ra natal hi ha situacions conflictives 
relacionades amb el bàsquet, un es-
port molt arrelat a Lituània, i tam-
bé referències subtils a la relació del 
país amb Rússia.  

Una peça en transformació 
L’obra de Korsunovas es representa-
rà a Salt en lituà amb sobretítols en 
català, un fet que complica –però no 
impedeix– la presència de la impro-
visació a l’espectacle. “És una peça en 

constant transformació, que canvia 
en cada funció perquè l’adaptem a les 
últimes notícies socials i polítiques 
de la vida lituana o bé de la societat 
que visitem”, explica Korsunovas.  

Aquestes qüestions es barregen 
amb converses sobre temes menys 
locals, com Leonardo DiCaprio o 
Paulo Coelho. Inevitablement, al 
voltant de la taula es fan una sèrie de 
silencis entre convidats que no es co-
neixen però que comparteixen la su-
perficialitat i l’afany de consumir. 
“L’impacte de la globalització es re-
flecteix en fets quotidians molt sen-
zills. És el gran problema de la soci-
etat consumidora, que tothom hi es-
tà abocat i, al final, al darrere no hi 
queda res”, reflexiona el director. 
Malgrat la contundència contra 
aquestes tendències, Korsunovas no 
s’està de precisar que “a l’espectacle, 
però, també hi ha amor”.e

Digue’m com et cases i et diré qui ets
El lituà Oskaras Korsunovas estrena ‘Vestuvés’ al Temporada Alta

ARTS ESCÈNIQUES

El nuvi de Vestuvés (Casament), 
l’últim espectacle del lituà Oskaras 
Korsunovas, ha estat cinc mesos 
construint una taula amb les seves 
pròpies mans per poder-la col·locar 
al centre del casament. Mentres-
tant, la futura esposa s’ha quedat 
embarassada i la cerimònia nupci-
al ha perdut sentit, tot i que igual-
ment tira endavant. Un dels convi-
dats a la festa no entén la tradició. 
“Per què no vas comprar la taula di-
rectament a Ikea?”, li retreu a l’es-
cenari. De la seva estupefacció s’ha 
alimentat l’escepticisme de Korsu-
novas davant els canvis que han vis-
cut els rituals socials amb la moder-
nitat. El director, que amb l’estrena 
avui de Vestuvés (Casament) al Te-
atre El Canal de Salt (Girona) visi-
ta per vuitena vegada el festival 
Temporada Alta, reflecteix “la de-
gradació de les tradicions i la defor-
mació absurda de celebracions 
clàssiques arran de la globalitza-
ció”, assenyala. 

Korsunovas s’apropa a El casa-
ment dels petits burgesos, de Bertolt 
Brecht, i transforma la farsa sobre 
els costums de la burgesia en una sà-
tira sobre la manera de celebrar mo-
ments especials actualment. “Ca-
dascú i cada societat queda retratat 
a través de les celebracions. Ara 
molts casaments s’han dessacralit-
zat i segueixen costums completa-
ment absurds. Els valors espirituals 
han quedat enterrats i, a canvi, la 
gent s’inventa jocs i tonteries”, asse-
nyala el director, que a Girona ha 
portat obres com Diari d’un boig, 
Cleansed i Els baixos fons.  

La principal culpable de l’extinció 
dels costums ancestrals és, des del 
seu punt de vista, la globalització. 
“Les societats s’han tornat cada ve-
gada més materialistes i ja no són ca-
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