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La Temporada Alta va a més

Trintignant i Brook són alguns dels noms del certamen gironí, que vol ser porta d'entrada de les
produccions europees

Pep Prieto

La mostra acull en l'edició d'enguany quaranta-sis espectacles procedents de tretze països diferents

El prestigiós director britànic Peter Brook ensenyarà a Girona com entén ell els 'Dies feliços' de Samuel
Beckett

J an-Louis Trintignant, Peter Brook i Thomas Ostermeier són alguns dels noms de la 13a edició de la
Temporada Alta. Un festival que ja cal entendre com la porta d'entrada al país de noves produccions
estrangeres i de la resta de l'Estat.

La mostra, que se celebrarà a Girona i Salt de l'1 d'octubre al 8 de desembre, acollirà enguany
quaranta-sis espectacles procedents de tretze països diferents, amb un total de catorze estrenes
absolutes, entre les quals destaquen l'espectacle de La Fura dels Baus, Obit, i el debut d'Isabel Coixet
com a directora teatral amb 84 Charing Cross Road, protagonitzada per Josep Minguell i Carme Elías,
que donarà el tret de sortida al festival.

Per primera vegada, el ministeri de Cultura col·laborarà en aquest festival amb una aportació "justeta",
diu el seu responsable, Salvador Sunyer, d'11.000 euros, després que l'any passat l'organització va
criticar que el govern central era l'únic organisme que no havia col·laborat en el finançament de la
programació. En aquesta edició hi continuen participant els ajuntaments de Girona i Salt, la Generalitat,
la Universitat de Girona, la Diputació i la Comissió Europea, entre d'altres, per alimentar un pressupost
que enguany supera els 796.000 euros. "Som el segon festival teatral de Catalunya, després del Grec,
però a Barcelona disposen d'un pressupost dotze vegades més gran".

Sunyer també explica que la Temporada Alta es vol convertir "en un motor" de la producció teatral i que
la línia que els motiva és crear "muntatges que tinguin un recorregut més llarg que el de l'estrena al
festival". En aquest sentit, i segons deia ahir l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, "ens agradaria que
un dels centres de producció de les arts escèniques que vol promoure la Generalitat estigués en l'òrbita
de Girona-Salt-Celrà". Sunyer també advoca per convertir aquesta mostra en "un festival de referència a
Europa". De moment, però, i tocant de peus a terra, el director creu que enguany ja se subratlla la seva
condició de "porta d'entrada" al país de noves produccions estrangeres i de la resta de l'Estat.

Trintignant recita
Entre les produccions europees que es podran veure per primer cop a l'Estat, destaquen la lectura de
poemes d'Apollinaire a càrrec de Jean-Louis Trintignant, en una obra que l'actor havia representat a duo
amb la seva filla Marie, que va morir l'any passat. Peter Brook ensenyarà com entén ell els Dies feliços
de Beckett, i Thomas Ostermeier, director associat del Festival d'Avinyó i una de les ànimes de la
Schaubühne berlinesa, hi porta Concert a la carta, una mena d'epíleg de la Casa de nines, d'Ibsen,
mentre que el polifacètic Jan Fabre mostrarà Quando l'uomo principale è una donna.

A nivell català, Temporada Alta col·labora en la producció d'espectacles com els que dirigeixen Isabel
Coixet i La Fura, així com Greus qüestions, dirigit per l'actriu Rosa Novell a partir d'un text d'Eduardo
Mendoza; Monòleg del perdó, d'Enric Casasses; i Flechas del ángel del olvido, de Sanchis Sinisterra.
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L'adaptació que Calixt Bieito ha fet d'El rei Lear, La plaça del Diamant, en versió de Joan Ollé, i una
antologia de Pepe Rubianes també passaran per Girona.

Actrius-cantants
Com en cada edició, la mostra promou cicles específics dins la seva programació. Un dels més vistosos
és el dedicat a les actrius cantants, que comptarà amb la presència del grup Pastora (la seva solista,
Dolo Beltrán, ja havia pujat a l'escenari del Teatre de Salt com a actriu), Leonor Watling i Marlango,
l'argentina Julia Migenes i la francesa Julie Delpy, que acaba de treure un disc després de fer-se
popular amb pel·lícules com Tres colors: blanc. El seu cas és especialment insòlit perquè farà un
concert a l'aire lliure al Parc del Migdia de Girona.

Un altre cicle alternatiu du per títol Els altres catalans i vol aprofundir en la integració dels immigrants a
partir de les arts escèniques. Aquesta proposta comptarà amb la presència de tres grups; un de
marroquí i dos més de catalano-marroquins: la confraria religiosa dels Aïssawas de Fes, el músic del
nord del Marroc Chab Samir, i de l'obra de Josep Pere Peyró Les portes del cel. Segons Sunyer,
aquesta "serà una línia en la qual volem aprofundir, perquè la cultura és una forma d'integració de la
gent i el teatre no només l'han de veure els progres de Girona i Barcelona".

Jean-Louis Trintigant portarà a Salt “Apollinaire”, que havia de fer amb la seva filla Marie
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