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Cap al nord
Coproduccions
amb el nou teatre
de Perpinyà
Jean Nouvel està construint un
teatre de 60 milions d’euros a
Perpinyà i a Girona no volen
desaprofitar l’oportunitat. Per

això Salvador Sunyer ja està
treballant amb el director del
nou equipament, Salvador
Garcia, i segurament a partir
de la temporada que ve hi
haurà almenys una coproduc-
ció anual entre El Canal i el
Théâtre de l’Archipel, tant si
reben la subvenció que han de-

manat a la Unió Europea com si
no. “Nosaltres serem els seus
portaveus a Catalunya i Espa-
nya i ells seran els nostres a la
francofonia”, deia ahir Sunyer,
que vol trencar així el cert aïlla-
ment del teatre català.

Amb la incorporació del Te-
atre Principal de Palma a la

xarxa que han format Girona,
Reus i Terrassa per coproduir
cada any un espectacle, i l’afe-
git proper de Perpinyà, només
faltarà que algú s’animi al País
Valencià, cosa que, segons Su-
nyer, “no és fàcil”: no han
aconseguit ni portar-hi el
Coral romput d’Estellés.

ElCanalgironí
agafavolada

Coward,Miller,Pinter,McDonagh,Casanovas iBurgas
ompliranelCentred’ArtsEscèniquesSalt/Girona

Andreu Gomila
BARCELONA

Al Canal, Cent re d’Arts Es-
cèniques Salt/Girona, no
volen esperar al 2011, quan
s’acabin les obres de condi-
cionament de la fàbrica
Coma-Cross de Salt, per co-
mençar a dotar-se de con-
tingut. Si la temporada pas-
sada van engegar màquines
amb dos textos poètics
(d’Estellés i d’Octavio Paz),
la que tot just ara comença-
rà tindrà molt a veure amb
les línies mestres de l’equi-
pament teatral dirigit per
Salvador Sunyer, és a dir,
teatre de text d’alta volada
i algun confit que farà que
els amants del teatre hagin
de desplaçar-se a Girona.

Així, per exemple, pre-
sentaran per primer vega-
da en català (gener del

2009) la Mort d’un viat-
jant, d’Arthur Miller, amb
direcció de Mario Gas; o
Vides privades (novembre
del 2008), de Noël Coward,
amb direcció del jove Jordi
Prat i Coll. Traïció (febrer
del 2009), de Harold Pinter,
i direcció de Carles Alfaro, i
L’home dels coixins (gener
del 2009), de Martin McDo-
nagh, seran altres perles.

Sunyer, però, no s’oblida
de l’autoria jove i manté
Jordi Casanovas, drama-
turg resident d’El Canal,
que portarà al Teatre de
Salt (gener del 2009) la
peça que encara no ha es-
crit, La revolució. La confi-
ança del director del centre
amb l’autor de City/Sim-
city és absoluta.

L’altra obra innovadora
que presentarà Sunyer és
Petó públic, escrita per

Àngel Burgas i dirigida per
Rosa Maria Sardà. Les ac-
trius Meritxell Yanes i Cris-
tina Cervià, integrants de
la companyia La Mentide-
ra, han seguit el mateix
procés de creació col·lecti-
va que tants bons resultats
els va donar a Lúcid, millor
text teatral del 2006, se-
gons la crítica barcelonina.

Inauguració al carrer
La inauguració de la tempo-
rada del centre gironí, el 7
de novembre, serà a l’aire
lliure amb un espectacle de
l’autor argentí Mariano Pen-
sotti. El títol del muntatge
és La marea i El Canal dei-
xarà per uns moments el
Teatre de Salt, la sala La Pla-
neta o el Teatre Municipal
de Girona, per prendre el
carrer Nou d’aquesta ciutat
i convertir-lo en escenari.

Els espectadors podran veu-
re nou escenes que es pro-
duiran en diferents indrets
de la via pública, però, avan-
ça Sunyer, “mai no sentiran
els actors parlar”, sinó que
llegiran el que pensen.

La marea és una mostra
de l’objectiu d’El Canal de
convertir el centre en un
punt de trobada entre crea-
dors d’aquí i de fora, ja que
Pensotti dirigirà l’especta-
cle en català i tots els actors
són del Principat. Totes les
obres, a més, són intergene-
racionals, amb el clar exem-
ple d’un Prat i Coll, de 33
anys, dirigint una peça de
1929, la més antiga de les
que presenten. La Mort
d’un viatjant se centra en
l’ànim de recuperació de
textos clàssics contempora-
nis que no s’han fet mai en
català. Tenen molta feina. ■

‘La marea’, l’obra que engegarà la temporada d’El Canal, es va estrenar a Buenos Aires ■ CARLOS FURMAN

Asstrio / Atversaris
Mas i Mas Festival. Teatre Grec, 26
d’agost.

Una proposta desin-
hibida de l’escolàsti-
ca jazzera i enamo-

rada del groove com la que
serveix Asstrio es va reve-
lar amb eficàcia suficient
com per engrossir el recor-
regut de les nits al Grec
que proposa el Mas i Mas
Festival durant tot l’agost i
que ja es troben en el seu
tram final. La formació in-
tegrada per Santi Serrato-
sa (bateria), Santi Careta
(guitarra) i Arecio G. Smith
(teclats i programacions)
va desplegar en el reperto-
ri els temes del seu darrer
disc, Desplazamiento (K In-
dustria), amb què ha optat
per un so més depurat, es-
tilitzat i elegant respecte al
que havia estat el seu punt
de partida. Evolució natu-
ral que potser els ha fet
perdre impacte i un cert

punch, però que els ha
donat un grau de sofistica-
ció i profunditat sense per-
dre el seu efecte de tònic
refrescant. A mig camí
entre el funky de saló i el
lounge d’insinuació al ball,
Asstrio va fer les delícies
de les prop de 500 perso-
nes que no es van voler
perdre la cita.

La vetllada també va
portar algunes sorpreses
d’interès com la col·labora-
ció amb el duet de rapers
del grup Atversaris, abans
que agafessin el relleu a
l’escenari. I de la mateixa
manera que es va lamentar
que bona part de les veus
femenines que col·laboren
en el disc d’Asstrio tingue-
sin una presència mera-
ment virtual a l’escenari, va
ser una regal comptar amb
la participació de Laia Cagi-
gal quan va arribar el mo-
ment de reinventar-se el Bi-
llie Jean de Michael
Jackson. La cloenda de la
doble sessió a càrrec d’At-
versaris va concedir a la nit
un to més reivindicatiu i di-
recte. Rodrigo i Pau són dos
recitadors convincents i co-
municatius, però la seva
musicalitat es veurà afavo-
rida el dia que incorporin
una bateria i un baix sobre
les bases de Bel als plats.

Crítica
fusió
PerePons

Refrescant

Entre el ‘funk’ i el
‘lounge’, Asstrio
meravella al Mas i
Mas Festival

ElsLedZeppelin
senseRobert
Planttornena
gravarundisc

Redacció
LONDRES

Eren quatre i ara són tres,
però segueixen sent Led
Zeppelin. El guitarrista
Jimmy Page, el baixista i
teclista John Paul Jones i el
bateria Jason Bonham han
tornat als estudis de grava-
ció per enregistrar uns te-
mes que podrien formar
part d’un nou àlbum de la
mítica banda britànica,
malgrat l’absència del solis-
ta de la formació, Robert
Plant.

Segons la cadena televi-
siva anglesa BBC, el bateria
Jason Bonham –en substi-
tució del seu malaguanyat
pare, John Bonham–, va
avançar a una ràdio de De-
troit que les noves cançons
que grava aquest trio podri-
en formar part d’un altre
treball de Led Zeppelin, a
més d’afirmar que sempre
“hi ha hagut plans” d’es-
criure nou material. Bon-
ham també va qualificar
d’“enorme plaer” tocar i
improvisar amb Page i
Jones i “començar a treba-
llar amb nou material”.

Vint-i-set anys després
de la seva desaparició, Led
Zeppelin ressucitava el de-
sembre passat a Londres
amb un macroconcert en
què van recuperar grans
clàssics com Starway to
heaven (1971) i Whole
lotta love (1969). ■

L’alcalde
deVenècia
defensa
Calatrava

Redacció
VENÈCIA

L’arquitecte valencià San-
tiago Calatrava està “molt
disgustat” després que l’A-
juntament de Venècia ha-
gi pres la decisió de suspen-
dre la inauguració oficial
del pont que ha projectat
per unir l’estació de tren i
el pàrquing de la ciutat.
Ahir l’alcalde de la ciutat
italiana, Massimo Caccia-
ri, va lamentar la suspen-
sió de l’acte per por que hi
hagués protestes contra la
moderna construcció. Cac-
ciari va defensar l’anome-
nat Quarto Ponte i el va
definir com “l’obra d’ar-
quitectura contemporània
qualitativament més im-
portant que s’ha realitzat
a Itàlia en l’últim decen-
ni”. A més, Cacciari creu
que el pont es convertirà
en una nova atracció de la
ciutat dels canals. ■


