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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge
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Patrice Chéreau hi estre-
narà; Deschamps i Make-
ïeff hi presentaran un es-
pectacle una setmana des-
prés d’haver-se estrenat;
torna Peter Brook amb la
gran actriu Miriam Golds-
michdt; torna l’argentí Ri-
cardo Bartís; també torna,
aquesta vegada dirigint,
l’alemany Martin Wuttke,
i es veurà per primera ve-
gada a l’Estat un especta-
cle del sud-africà William
Kentridge i per primera
vegada a Catalunya, un del
polonès Krzysztof Warli-
kowski. Així, segons ex-
plica Sunyer, el públic del
festival pot veure especta-
cles de creadors que ja han
estat al festival i compro-
var-ne l’evolució, al ma-
teix temps que en desco-
breix de nous. Aquestes
són algunes de les creden-
cials internacionals de
l’edició d’aquest any de
Temporada Alta, que
s’iniciarà el 2 d’octubre
amb l’estrena de Búfals,
de Pau Miró, a la sala de
cafè teatre de La Planeta.
L’aposta del festival pels
autors i directors joves la
personifica Pau Miró, però
també Jordi Casanovas,
creador resident del centre
d’arts escèniques El Ca-
nal, que estrenarà a Salt La
ruïna i el gironí Jordi Prat,
que dirigeix la producció
de La Planeta Vides priva-
des.

Els destacats
Els espectacles conside-
rats destacats en aquesta
edició del festival són Wa-
rum warum de Peter
Brook; el monòleg La

Douleur (Marguerite Du-
ras) que Patrice Chéreau
(direcció) assajarà i estre-
narà a Salt amb interpreta-
ció de Dominique Blanc;
Salle des fêtes, de Jérôme
Deschamps i Macha Ma-
keïeff, que l’any passat
van oferir al públic un in-
oblidable Les étourdis, i
que arribarà una setmana
després d’haver-se estre-
nat; Dybbuk, de Krzysztof
Warlikowski, sobre la

transmigració de les àni-
mes; Pffft o l’últim tango
per telèfon, que permetrà
conèixer la faceta de direc-
tor del magnífic actor ale-
many Martin Wuttke; La
pesca, del director argentí
Ricardo Bartís i, de mane-
ra especial, Il ritorno
d’Ulisse, l’òpera de Clau-
dio Monteverdi, dirigida
per William Kentridge, ar-
tista visual, cineasta i di-
rector d’escena de gran

prestigi, que barreja en
aquest espectacle l’òpera,
amb la manipulació de ti-
telles (Handspring Puppet
Company) i les projec-
cions videogràfiques.
Temporada Alta és un dels
productors de la gira de
tardor del 2008 d’aquest
espectacle, conjuntament
amb La Fenice de Venè-
cia, L’Òpera de Besançon,
el Teatre de Nimes i el
Teatre de la Garona.

Aquesta línia de col·labo-
ració amb grans teatres i
festivals europeus es pot
considerar com un primer
pas envers l’orientació que
Salvador Sunyer vol que
tingui la nova etapa del
festival, per aconseguir
que, en el futur, el corrent
sigui «d’anada i tornada»,
com va dir el secretari ge-
neral de Cultura, Lluís No-
guera.

En aquesta edició de

Temporada Alta, que té un
pressupost de 2,1 milions
d’euros, no hi ha cicles te-
màtics com en anteriors,
però sí que hi ha, segons el
seu director, una especial
atenció al públic jove, amb
espectacles adreçats direc-
tament a aquest, com ara el
mateix Búfals, les propos-
tes del col·lectiu barceloní
Areatangent, Lena Woy-
ceck de Jordi Casanovas
–un espectacles per a me-
nors de 25 anys, segons
Sunyer–, el concert dels
brasilers Zuco 103 i Ursu-
la 1000 i el concert de
Chambao. Sunyer va apro-
fitar la referència al grup
malagueny per explicar
que el preu de les entrades
dels espectacles del festi-
val, pensant en «aquest
públic jove», tampoc no
ha variat i «podran veure
Chambao per només 18
euros i no els 60 que dema-
na l’obra social d’alguna
caixa», fent clara referèn-
cia al concert de Chambao
al festival Jardins de Cap
Roig, de Caixa Girona.

Fent novament referèn-
cia a la línia artística de
Temporada Alta, el direc-
tor artístic va remarcar que
continuen col·laborant
amb els agents catalans i
locals, remarcant les co-
produccions dels especta-
cles de Xavier Albertí, Al-
bert Vidal, Marta Carras-
co, La Planeta, Rosa Maria
Sardà i Àlex Rigola.

La venda d’abonaments
comença el dia 15 de se-
tembre, i la d’entrades, el
18. Se’n posen a la venda
35.000. Més informació a
www.temporada-alta.net.

Contra la crisi, teatre, dansa i música
Temporada Alta arriba a un «final d’etapa» amb la programació de setanta espectacles i la complicitat de les institucions

Un detall de l’espectacle Il ritorno d’Ulisse de William Kentridge./ JOHAN JACOBS

● La propera edició del Festival de Tar-
dor de Catalunya, Temporada Alta, que se
celebrarà a Girona i Salt del 2 d’octubre al
7 de desembre, és considerada per part del

DANI CHICANO / Girona seu director artístic, Salvador Sunyer, un
«final d’etapa» –venç el conveni signat
amb la Generalitat el 2005–, al qual ha de
seguir una decisió, sobretot per part de les
institucions, respecte a la hipotètica po-

tenciació del festival que demana el seu
director. Es tracta, però, d’un final d’etapa
molt potent, en què el festival no renuncia
als seus principis bàsics, i el programa in-
clou una setantena d’espectacles, d’entre

els quals una trentena d’estrenes absolu-
tes –una de les quals de Patrice Chéreau– i
gairebé una trentena més de coproduc-
cions o col·laboracions del festival, al
qual retorna, entre d’altres, Peter Brook.

● El Departament de Cultura de-
fensa una mirada descentralitzada
del teatre. El secretari general de
Cultura i Mitjans de Comunicació,
Lluís Noguera, ho exemplifica
dient que la política del departa-
ment havia d’anar «del teatre de
Falset a la programació del Teatre
Nacional de Catalunya». Per això,
el Festival Temporada Alta es con-
verteix en el Festival de Tardor de
Catalunya. Noguera llegeix el Tem-
porada Alta com una ocasió per do-
nar a conèixer la dramatúrgia cata-
lana a Europa. L’alcaldessa de Gi-
rona, Anna Pagans, té clara la refe-

rència del festival: Avinyó. De fet,
el director d’El Canal, Salvador Su-
nyer, admet que les ciutats mitjanes
«ajuden a visualitzar molt bé un fes-
tival», en referència a Barcelona,
que, tot i tenir el doble de pressu-
post (uns 4 milions d’euros), és
molt difícil que els artistes es trobin
pel carrer.

El futur d’un festival, que va ar-
rencar amb un pressupost de 6.000
euros i una filosofia clara («s’ha de
tenir el pessimisme de la intel·ligèn-
cia i l’optimisme de l’acció», sen-
tencia Sunyer), i que ara en té un de
dos milions, s’ha de basar a créixer.
Ahir, al Palau Marc, Noguera insi-

nuava que recollia el guant del di-
rector i aclaria que la complicitat de
les institucions amb el projecte és
total, per la qual cosa es pot intuir
que en el pròxim conveni marc con-
tinuarà incrementant-se la partida
pressupostària per al festival. No-
guera insisteix també que cal valo-
rar Temporada Alta dins de la foto
global d’El Canal Centre d’Arts Es-
cèniques de Salt/Girona. Sunyer,
premiat amb el Premi Nacional de
Teatre 2008 (que rebrà el 25 d’octu-
bre en una gala a Manresa), vol ser
optimista i confia que s’inauguri el
nou equipament del centre d’arts
escèniques el 2010.

Del teatre de Falset al TNC
J.B. / Barcelona


