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Coneixeu més detalls
de l’obra d’Irma Blank a

PER FER BOCA
ART Blankéselnomdelaprimeraexposicióindividuald’IrmaBlankaEspanya,alaFundacióPerAmor

a l’Art de València. La seva obraEigenschriften dibuixa una escriptura sense significat fruit de la
rupturaculturalquelivacausardeixarlasevaAlemanyanataliaïllarseaSicília. /HèctorSanjuan

L’escriptura sense paraules d’Irma Blank

Oskaras Koršunovas inaugura amb la seva versió del clàssic de
Txékhov la 30a edició del festival Temporada Alta

Un ‘OncleVània’ colpidor

Colpidor i, també, participatiu. Ai
xíésL’oncleVàniaqueahirvainau
gurar la 30a edició de Temporada
Alta. Els conflictes que sorgeixen
entre el professor, la seva dona per
tots desitjada, la filla del primer
matrimoni,elcunyat ielmetge,ésa
dir, Serebriàkov, Elena, Sònia, Và
nia iÀstrov, sónels convidatsd’ho
nor. Però les estrelles no s’acaben
amb aquests personatges creats
perTxékhovel1899enundelsseus
clàssicsmés clàssics. Per a l’ocasió,
cal afegirhi estrelles de debò, del
firmament català, com Julio Man
rique, Ivan Benet, Raquel Ferri,
Anna Güell, Lluís Marco, Carme
Sansa,JúliaTruyol iKasparBinde
man. I la cirereta del pastís: el di
rector lituàOskarasKoršunovas.
Koršunovas no ha decebut. Una

escenografia poderosa, una mo
dernització mesurada i, sobretot,
unaplateaconvertidaeninterlocu
tora directa dels personatges han
convertit aquesta versió enuna ex
periència immersiva per als espec
tadors. Perquè l’obra de Txékhov
interpel∙la directament els senti
mentsilesconsciències, iKoršuno
vas ha sabut arribar directament al
públic.
El director lituà és un vell cone

gutdelfestival,onhadirigitunade
sena d’obres, però aquesta vegada
s’ha posat al capdavant d’un equip
català que ha hagut de dirigir mit
jançant intèrpret, funció que han
desenvolupat amb precisió litua

nocatalana Kristina Nastopkaite i
Jolita Blyžyté. I això, que es podria
veure com un entrebanc, Lluís
Marco ho considera un avantatge:
“Koršunovas té una virtut, que és
que no fa equivocar els actors. Que
el tradueixin li dona temps de
rumiar i de no dir bestieses. Hi ha
directors que tenen la virtut de
trencar actors i aquest senyornoés
gensaixí”.
El director va ser convidat a fer

un Txékhov i ell no s’ho va rumiar
dues vegades. L’oncle Vània arriba
en el moment precís a la seva vida,
ara que ha depassat l’edat del pro
tagonista. “Ésunamirada almirall,
que seriamésdolorosa sino fosper
uns actorsmeravellosos–explica–.
Potser encara no soc prou consci
ent de tot el que em pot remoure
l’obra”. I refereix els perquès: “Ar
riba un moment que prens consci

ènciaquejanopotsestarassajantla
vida, quede cop la vida es fa real, ja
nopotsdeixarlavidaperdemàien
tens que hi ha somnis que ja no se
ran reals, que ja no pots canviar la
vida, tens el que tens.Hihauna lle
genda sobre El crit de Munch. Di
uen que va pensar aquest quadre
durant un passeig amb tres perso
nes per un pont i va veure la posta
de sol.Llavorsvaentendrequemai
mésestaria enamorat”.

Koršunovas consideraquehaar
ribat a una edat que cal posarse en
pau amb la realitat de cadascú: “És
unanovavidasenseil∙lusions,iaixò
no és fàcil. Vània no se suïcida, per
l’amorquetéper laSònia ielrecord
delasevagermanadifunta.Hamlet
viu un procés semblant, ja no pot
deixar les coses per més endavant.
Hi ha una tradició que diu que
Hamlet és jove, perònoho és. Tot i
que té 30 anys, és una edat equiva
lent a la de l’oncle Vània a l’època
deTxékhov i és elmateix tema”.
L’obra, que es va estrenar ahir al

teatreElCanal,deSalt, ambunèxit
aclaparador, és una producció del
TeatreLliure iTemporadaAlta i es
pot veure fins demà. Després s’es
tarà un mes al Lliure de Montjuïc
(del18denovembreal19dedesem
bre).
Avui dissabte s’estrena la segona

obra del festival, que combina dos
mites grecs,Antigone inMolenbeek
+ Tiresias, dirigida per Guy Cassi
ers, amb producció de Toneelhuis.
Una doble adaptació, per una ban
da del mite d’Antígona situantlo a
Molenbeek, el barri de Brussel∙les
d’oneraungrupd’islamistesautors
d’atemptats a tot Europa; i per l’al
tra la visió de la poetessa i rapera
britànica Kae Tempest sobre el
personatge de Tirèsies. L’any pas
satesvaveureenversiódigital ien
guany, finalment, puja a l’escenari.

‘Cultura/s’
Al suplement hi trobareu informa
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Unmoment de L’oncle Vània, l’obra que inaugura TemporadaAlta, amb direcció d’Oskaras Koršunovas
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El director considera
que ha arribat a una
edat que cal posarse
en pau amb la realitat
de cadascú
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Salt

Unade les imatgesmésperdurablesque
associem amb Pirandello és la dels
seus sis personatges en cerca d’autor,
probablement la seva obra de teatre
més famosa. Sei personaggi in cerca

d’autoreesvaestrenaraItàliael 1921,ara faunsegle,
i és la primera d’una trilogia de peces teatrals dedi
cadesal teatre.Lapremissade l’obraésquesónper
sonatges imaginats per un autor que després no els
haplasmatencaptext i, comqueanhelenexistir, re
laten les seveshistòriesaldirectord’unacompanyia
teatral que representaunaaltra comèdia.AnnaMa
riaRicart i CarmePortaceli han fet una operació no
gaire diferent a LaVíctorC, per bé quemés onírica,
en traslladar demanera convincent elmónnarratiu
deVíctorCatalàaldormitorideCaterinaAlbert.Des
delseullit instal∙latalmagnificentescenaridelaSala
Gran del TNC, una esplèndida Rosa Renom somia
algunes de les històriesmés vívides que va escriure
CaterinaAlbert ielsseuspersonatgesvagaregenper
l’entreson. Els personatges literaris són capaços de
travessarlescapesdelaficcióenadaptacionsaaltres
llenguatges, comel teatral o el cinematogràfic. Tot i
això,molt poques vegades un personatge literari és
adoptat per un altre autor. Un cas seria Sherlock
Holmes,queamésdesuscitartantesadaptacionsci
nematogràfiques com James Bond, també va inspi
rar el tibetà JamyangNorbu a escriure una novel∙la
sorprenent sobre els anys que, en el relat de Conan
Doyle, donen el detectiu per mort. TheMandala of
SherlockHolmes, publicadaa l’Índiael 1999 i traduï
da per Roser Vilagrasa amb el títol de l’edició nord
americanaLosañosperdidosdeSherlockHolmes (El
Acantilado,2002), imaginalesaventuresdeHolmes
durantlasevadesaparicióielsituaal’ÍndiaielTibet,

al costat del Dalai Lama o deHureeChunderMoo
kerjee, un altre personatge de ficció que Norbu
adopta, enaquest cas,delKimdeRudyardKipling.
Ara, Tina Vallès fa una operació similar amb un

personatge d’Italo Calvino a El senyor Palomar a
Barcelona (Anagrama). Palomar, que com Calvino
haviaviscut aRomaoParís i havia viatjatperMèxic
o Espanya, s’instal∙la a Barcelona amb la família i es
limita a conjugar tothora el verb de la seva vida: ob
servar.Vallès,quetambéésunaobservadorapracti
cant, n’explica detalladament les anades i vingudes
en capítols curts de prosa pulquèrrima que descri
uen lesdiscretes activitats itinerantsdelpersonatge
i, sobretot, el quaderndebitàcola de la sevament. A
Itàlia, a Barcelona i a la Xina Popular el senyor
Palomarésunésserlacònicitaciturn,quereflexiona
finsal’extenuaciósobrequalsevolminúcia.Vallèsel
fa coexistir, més que no pas conviure, amb fets re
cents que han sacsejat la ciutat, com les protestes
ciutadanes per la sentència del procés o la pandè
mia, iellelsobservacomsiportésulleresambvidres
translúcids.

Màrius Serra

Personatges
enpréstec

El senyor Palomar s’instal∙la
a Barcelona i

es limita a conjugar tothora
el verb ‘observar’
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