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PUBLICITAT

INFORMACIÓ: 972 419 010 i 972 402 004
www.temporada-a l ta .cat

Patrons:

Ajuntament de

SALT

Organitzadors:

temporada alta Del 2 dʼoctubre al 7 de desembre de 2008FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA • GIRONA/SALT 

ESPAI LA PINEDA (SANT GREGORI)
Dj 30 octubre / Dv 31 octubre - 21 h 
Ds 1 novembre - 18 h i 21 h

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
Dv 31 octubre / Ds 1 novembre - 21 h I Colombaioni

I CLOWNS DI FELLINI
Dir. Ferdinando Ceriani

Música de Nino Rota

Cia. Sportivo Teatral

LA PESCA
De Ricardo Bartís

ESTRENA 

A L’ESTAT 

ESPANYOL
ESTRENA A

CATALUNYA

ESPECTACLE PER A TOTS ELS PÚBLICS
El regal familiar de Fires!Un dels grans èxits del 

Festival d’Avinyó 20083
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Un home,
moribund, té
el desig de
pescar un
peix mític

que navega pel Maldona-
do, un rierol canalitzat de
Buenos Aires. Ell, un antic
soci del club de pesca sota
teulada, coneix i explica
com van introduir un peix
al canal, la tararira, per
practicar la pesca esporti-
va. Amb els anys aquesta
espècie absolutament su-
pervivent, aconsegueix ser
la dominant al rierol men-
jant-se tot el que circula
però vigilant, com sempre,
de no ser pescat pels seus
pares adoptius. Don Ati-
lio, de 67 anys, explica que
la supervivència ha fet que
les tararires s’acabessin
menjant les unes a les al-

tres deixant-ne, finalment,
una viva, anomenada amb
reverència pels membres
del club de la pesca sota
teulada com la Titan.
Acompanyant Don Atilio,
dos homes: l’un, ingenu,
creu que aquesta pesca li
donarà possibilitats per a
enlluernar la filla del pes-
cador, a qui estima; l’altre,
desenganyat, es refugia en
la pesca «com ho podria
fer en el teatre» (comenta
Bartís) per poder-se obli-
dar de la seva darrera trau-
màtica relació sentimen-
tal.

Ahir al migdia a Barce-
lona, el dramaturg, expli-
cava algunes claus per si-
tuar l’obra: l’existència
del riu Maldonado, la his-
tòria política del peronis-
me, una política popular

d’esquerres irrepetible i la
misogínia que es viu, qua-
si de manera subterrània,
en la societat argentina.
Bartís juga amb aquests
elements i els disposa mà-
gicament perquè res quedi
tancat fins al final.

Joc amb el llenguatge
També hi ha el paral·lelis-
me evident del joc lingüís-
tic d’anar a pescar, com
qui persegueix una dona.
En el fons, aquests tres
personatges accedeixen a
la cita perquè aspiren a una
fita més gloriosa que la
simple pesca del peix mí-
tic. L’obra, que parteix
d’una idea de Jean-Fran-
çois Perrier, s’ha anat arti-
culant a partir dels assaigs
amb els actors, tot i que es
tenien definits els caràc-

ters dels personatges.
La jove dramatúrgia ar-

gentina, que tant triomfa a
Europa, amb noms com
ara el de Javier Daulte, Da-
niel Veronese i Rafael
Spregelburd reconeix Bar-
tís com a pare artístic. Ell,
però, es distancia d’aco-
llir-los com a fills perquè
han desenvolupat algunes
formes teatrals que tren-
quen les seves conven-
cions de compromís amb
l’actuació. I és que, pel di-
rector, el teatre es limita a

l’instant que l’actor com-
parteix la trama amb l’es-
pectador. El públic, co-
menta Bartís, es queda
amb el treball dels actors,
no amb els personatges i la
seva evolució. Aquest re-
cord fràgil, màgic, és el
seu Titan particular.

La funció, que es va es-
trenar l’abril passat a l’es-
cenari de la Cia. Sportivo
Teatral (van fer un forat fí-
sicament a l’escenari), té
una escenografia que la re-
produeix a Europa. Per

aquesta raó, Temporada
Alta s’ha agermanat amb
altres festivals com el
d’Avinyó, el Festival delle
Colline Torinesi, el Thea-
ter der Welt 2008 in Halle,
Hebbel am Ufer-Berlin i
De Singel-Anvers. Al
Temporada Alta, s’ha ins-
tal·lat a L’Espai la Pineda
de Sant Gregori. Es repre-
sentarà dijous, divendres i
en una sessió doble dissab-
te. La intenció de la com-
panyia és explotar l’obra
tot el 2009.

Ricardo Bartís es refugia en la
pesca d’un peix mític per
suportar la mediocritat

«La pesca» es presenta a La Pineda de Sant Gregori

Una imatge d’arxiu del muntatge. / EL PUNT

● L’Espai la Pineda de Sant Gregori tin-
drà un bateig teatral històric comparable
al del Mercat de les Flors de Barcelona
amb Peter Brook. Mesos abans que s’aca-

JORDI BORDES / Barcelona bin les obres del nou espai escènic, el fes-
tival Temporada Alta hi situa l’escenari
minimalista de La Pesca del dramaturg
Ricardo Bartís. El director troba refugi de
la mediocritat en un espai irreal.


