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El col·lectiu AREAtangent ocupa Girona

Elsriscos‘breus’del
TemporadaAlta
Elisabet Escriche
GIRONA

Revolucionar les arts escè-
niques és l’objectiu del
col·lectiu AREAtangent que
arriba al Festival Tempora-

da Alta amb tres propostes
que posen de manifest l’evo-
lució del procés creatiu dels
artistes i intèrprets. La pri-
mera, batejada com a Tram
1, és la més arriscada. Són
petites càpsules d’un mà-
xim de 15 minuts que es ba-
sen en l’assaig-error. El
Tram 2 el formen interpre-
tacions de 40 minuts que
fan de pont per arribar al
Tram 3, que són propostes
finalitzades amb una dura-
da d’una hora.

“L’objectiu és idear me-
todologies perquè el crea-
dor pugui trobar el seu
propi llenguatge. Poder pas-
sar per cada tram és útil per
poder treballar amb conti-
nuïtat, assegura Raquel
Tomàs, l’autora d’Apocalip-
si Life, una proposta del
Tram 3 basada en el teatre
sonor que es farà als estudis
de COMRàdio Barcelona.
En aquest mateix tram
també es podrà veure a la
sala La Planeta Europa,
d’Àlex Serrano.

El Tram 2 el formen dues
coproduccions entre el
Temporada Alta i l’AREA-
tangent: Absurdo, d’Iker
Gómez, i Viatge a la Felici-
tat, d’Iban Beltran.

De càpsules se’n podran
veure vuit: Còncau, de
Roser López; Jazz a les Fos-
ques, d’Ignasi Terraza i
Cristina Martín; This Must
be the Place, de Ferran Dor-
dal; Muda, de Sílvia Delag-
neau; Corre, maco, corre!,
d’Elies Barberà; Apocalipsi
Life, de Raquel Tomàs;
Plutó no és un Planeta, de
Bàrbara Sánchez, i Map,
d’Andrea Segura.

Espais singulars
A diferència dels dos anys
anteriors, les càpsules no es
representaran només a la
sala La Planeta sinó que tin-
dran escenaris gironins tan
diversos com un hotel, la
plaça del Vi, el claustre de la
Mercè o un club de jazz. El
preu de les entrades és sim-
bòlic. Costaran només 1 €. ■

en l’espectador. El que ofe-
reix Wuttke és un autèntic
tractat de la capacitat d’un
actor per crear una experi-
ència lligada al moment.
Aquí hi ha el text, però el
que ofereix és una realitat
immediata i, com la realitat
del públic, subjecta al pre-
sent i, per tant, efímera. Un
treball que és memòria però
també consciència d’estar en
un moment precís. El seu
personatge no només in-
teractua amb el que disposa
l’autor, el seu caràcter es
perfila amb la presència del
públic. Una relació que
Wuttke concep com la d’un
subjecte patològic que s’en-
fronta a una confessió públi-
ca, a l’estil de les teràpies de
grup. Els altres són sempre
allà, reforçant les insegure-
tats d’un individu que desco-
breix el seu autisme emocio-
nal. L’efecte és poderós, so-
bretot sobre la consciència
del paper de l’espectador en
el ritual del teatre.

*
Erste Liebe (Primer amor), DE
SAMUEL BECKETT. FESTIVAL
TEMPORADA ALTA, 6 D’OCTUBRE

P
otser és important dir
que Premier amour és
un monòleg de Samuel

Beckett; potser s’hauria d’es-
mentar que es tracta d’un
relat escrit el 1947 que pos-
seeix trets autobiogràfics i
que va ser finalment estre-
nat el 1970 quan, segons els
rumors, havia mort la dona
que va inspirar el personat-
ge femení de l’obra. Són op-
cions que s’haurien de des-
envolupar segurament en
qualsevol altre muntatge,
però en aquest, en el prota-
gonitzat i dirigit per Martin
Wuttke, només s’ha de par-
lar de la grandesa de l’actor i
la seva autoritat indiscutible
damunt l’escenari.

No es tracta de qüestionar
l’empremta de Beckett, inde-
fugible en la construcció del
perfil del fracassat emocio-
nal, però Wuttke situa l’actor
en una posició de domini ab-
solut. Si fos necessari diluci-
dar el paper de l’intèrpret en
el procés de creació d’una
obra de teatre, el més fàcil
seria passar una gravació
d’Erste Liebe (Primer amor) i
deixar que el coneixement
entrés d’una manera natural
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