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L’estrena a l’Estat espa-
nyol o a Catalunya d’es-
pectacles provinents d’al-
tres països, les coproduc-
cions amb entitats o com-
panyies de fora i del país,
el suport a la nova creació i
el festival com a vehicle al
servei del coneixement de
realitats diferents de la
nostra són objectius de
Temporada Alta que tenen
el seu reflex en el primer
avanç de programació que
ahir va fer públic l’orga-
nització del festival.

Pel que fa a la primera
premissa, a Girona es farà
l’estrena a l’Estat espa-
nyol de l’espectacle Les 4
saisons, del Ballet Preljo-
caj d’Ais de Provença,
d’Angelin Preljocaj i Fa-
brice Hyber, un espectacle
de dansa basat en l’obra
homònima del compositor
Antonio Vivaldi. També
serà una estrena a l’Estat la
peça humorística Les
Étourdis, de Jérôme Des-
champs i Macha Makeïeff.
Pel que fa a les coproduc-
cions, Temporada Alta es-
trenarà A la Toscana, de
Sergi Belbel, en què el seu
company de viatge és el
TNC; Une soirée chez Vi-
lallonga, d’Alfonso Vila-
llonga, amb el Teatre Lliu-
re; Trànsits, de Carles Bat-
lle i direcció de Magda
Puyo, amb la Sala Beckett
i L’home, la dona i l’altra
dona, de la companyia de
dansa Senza Tempo, amb
el Mercat de les Flors.

La nova creació està re-
presentada, en aquest
avanç de programació,
amb obres de Jordi Casa-
novas, Aquesta tampoc se-
rà la fi del món, de la com-
panyia Flyhard;del gironí
Jordi Prat, que estrenarà
Pensaments escrits al cau-
re de les fulles, d’Ayub
Khan-Din, o l’espectacle
De miracles i meravelles
(Conferència optimista),
d’Ernesto Collado i Bàr-
bara Van Hoestenberghe.
Dins l’àmbit de la nova
creació, l’Àrea Tangent
tornarà a tenir protagonis-
me en aquesta edició del
festival, en aquesta ocasió
amb dues miniproduc-
cions i dos espectacles, un
d’Àlex Serrano, Europe is

living a celebration, i l’al-
tre de Raquel Tomàs, Apo-
calipsi life, que és un «es-
pectacle radiofònic».

Tres cicles
La novetat dins la progra-
mació del festival és l’or-
ganització de tres cicles.
Un d’ells, anomenat Cicle
Buenos Aires, estarà co-

missariat pel dramaturg i
director Javier Daulte, i
vol ser una mostra del mi-
llor teatre argentí actual.
Un segon cicle porta el
nom del dramaturg irlan-
dès Samuel Beckett i in-
clou espectacles com Ers-
te Liebe (Primer amor),
protagonitzat per un dels
grans actors de l’escena

europea, Martin Wuttke,
mentre que un tercer cicle
ha estat titulat Una mirada
a Itàlia, del qual forma
part el concert de Paolo
Conte i en què també s’hi
pot incloure Le mani forti,
de Marco Calvani, que
s’ha estrenat aquest estiu
al Grec. També es va estre-
nar al Grec l’adaptació

teatral que Pablo Ley i
Àlex Rigola, dirigida per
aquest últim, van fer de la
novel·la de Roberto Bola-
ño 2666, que ha estat in-
closa en el programa del
festival gironí, que inclou
també la producció Tres
Dramolette, de Thomas
Bernhard. Aquest muntat-
ge està produït pel Centre

d’Arts Escèniques de Reus
(CAER) i protagonitzat
per Rosa Maria Sardà –co-
directora de l’obra amb
Carme Cané–, Mercè Pons
i Pepa López .

Una altra adaptació tea-
tral amb font literària que
figurarà al programa del
festival és Soldados de Sa-
lamina, de Javier Cercas,
que després d’haver estat
portada al cinema per Da-
vid Trueba, ha estat adap-
tada al teatre per Joan Ollé
i Julie Sermon. Soldados
de Salamina, produïda per
Bitó Produccions i dirigi-
da pel mateix Ollé, ja va
fer estada els mesos
d’abril i maig al Romea i
està protagonitzada per
Lluís Marco, Gonzalo Cu-
nill i Jordi Serrat, entre
d’altres.

Premi Quim Masó
Una de les produccions
destacades del festival se-
rà Saló de primavera, l’es-
pectacle guanyador de la
primera edició del Premi
Quim Masó –convocat per
la família Masó, Bitó Pro-
duccions, la Llibreria 22 i
el Grup Proscènium de Gi-
rona– per a projectes de
muntatges de teatre de
text. Saló de primavera,
una peça escrita per Lluïsa
Cunillé i Paco Zarzoso, i
dirigida per Lurdes Barba,
s’estrenarà a la sala La Pla-
neta. L’acció de l’obra es
desenvolupa en una sala
de ball decadent, aturada
en el temps, que encara es
manté dempeus després
d’un segle en el qual ha es-
tat un cinema, un prostí-
bul, un hospital improvisat
durant la guerra i un bingo,
fins a recuperar la seva ac-
tivitat original, la de sala
de ball. El projecte té Lina
Lambert, Míriam
Alamany, Ciscu Luchetti i
Carles Martínez com a in-
tèrprets.

Al festival gironí s’hi
estrenaran les primeres
produccions del recent-
ment creat Centre d’Arts
Escèniques de Salt i Giro-
na, que dirigeix el també
director artístic del festi-
val, Salvador Sunyer, així
com una obra del drama-
turg gironí Jordi Sala.

El cartell de l’edició d’aquest any, que se celebrarà del 4 d’octubre al 7 de desembre a Girona i Salt, és de Jaume Plensa

Temporada Alta dedicarà tres cicles, al
teatre argentí, a Samuel Beckett i a Itàlia
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� L’edició d’aquest any del Festival de
Tardor de Catalunya, Temporada Alta,
tindrà tres cicles diferents, dedicats al tea-
tre argentí –comissariat pel dramaturg i
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director Javier Daulte–, al dramaturg ir-
landès Samuel Beckett i a Itàlia, en què
s’inclou l’esperat concert del cantautor
Paolo Conte. Aquesta edició del festival,
que se celebrarà del 4 d’octubre al 7 de de-

sembre a Salt i Girona, inclou al programa
una setantena d’espectacles provinents de
14 països diferents, 30 estrenes absolutes
i més de 20 coproduccions amb, entre
d’altres, el Teatre Nacional de Catalunya,

el Mercat de les Flors, la Sala Beckett o el
Teatre Lliure. El cartell de l’edició
d’aquest any del festival, que presentarà
la programació definitiva el 18 de setem-
bre, és obra de l’artista Jaume Plensa.




