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ofereixenuntastdelmillor teatredelpaís
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Un tast del teatre alterna-
tiu argentí arriba aquest
cap de setmana a Girona
dins del cicle que el festival
Temporada Alta dedica al
teatre de Buenos Aires. En
total es representaran qua-
tre obres que han tingut un
gran èxit al seu país i que
han estat escollides pel di-
rector artístic de la Sala Vi-
llarroel de Barcelona, Javi-
er Daulte.

De mal en peor fa quasi
tres anys que s’està repre-
sentant en escenaris argen-
tins. El seu director, Ricar-
do Bartís, és la segona vega-
da que mostra un
espectacle al Temporada

Alta. El muntatge enfronta
l’espectador amb la realitat
d’un país en crisi com l’Ar-
gentina, dominat per la dic-
tadura i l’opressió econòmi-
ca durant anys. Es repre-
sentarà al Casino de Girona
amb un ple absolut, ja que
les entrades estan exhauri-
des des de fa dies.

Daniel Veronese és un
altre vell conegut del certa-
men. En aquesta ocasió,
porta a l’escenari de la sala
La Planeta de Girona Espía
a una mujer que se mata,
una versió lliure de L’oncle
Vània de Txékhov que
complementa amb frag-
ments de Les criades de
Jean Genet. “El muntatge
tracta algunes qüestions
d’ordre universal com l’al-

cohol, l’amor per la natura
i la recerca de la veritat a
través de l’art”, assegura el
director.

Tolcachir, el novell
Claudio Tolcachir és l’únic
que encara no havia vingut
a Girona. Ho fa amb la seva
primera obra escrita, La
omisión de la familia Cole-
man, que es va estrenar el
2005 i que ha rebut nom-
brosos premis. El muntatge
mostra, des d’una posada
en escena realista, la inca-
pacitat de l’ésser humà de
parlar del que li passa.

Daulte, que representarà
Nunca estuviste tan adora-
ble –una peça que combina
la comèdia amb el melodra-
ma i el gènere musical i que

gira entorn de la vida d’una
família argentina al llarg de
vint anys–, assegura que les
obres escollides “no són re-
presentatives” del teatre de
Buenos Aires perquè “es
fan moltes més coses de les
que podrà veure el públic
del festival”.

Teatre alternatiu
Tot i així, les quatre peces
–assegura– són exemples
de teatre alternatiu, un sec-
tor que, sense recursos eco-
nòmics i únicament per
passió, produeix especta-
cles teatrals que no estan
subjectes a cap norma. “És
on es pot veure un teatre
més innovador”, aclareix
Daulte. El director argentí
ha criticat l’excessiu teatre
públic i comercial que es re-
presenta a Barcelona. “Si
no hi ha espai per a l’alter-
natiu, el teatre té greus pro-
blemes, i això passa a Bar-
celona”, adverteix.

El director del Tempora-
da Alta, Salvador Sunyer,
confessa que és molt “difí-
cil” poder veure a Europa
quatre espectacles argen-
tins d’aquesta qualitat en
tan pocs dies i ha avançat
que vol repetir en les pròxi-
mes edicions aquest cicle de
teatre argentí. “És un luxe
poder comptar en el festival
amb els quatre magnífics.
M’agradaria que Girona es
convertís en una delegació
del teatre de Buenos Aires a
Catalunya”, diu Sunyer. ■

Els actors de ‘Nunca estuviste tan adorable’, l’obra de Javier
Daulte que es presenta al Temporada Alta ■ TEMPORADA ALTA




