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Alta temporada alta

JOSEP PUJOL I COLL – GIRONA

Ens separen cent quilòmetres de mandra, de son, de cotxe i d'autopista que fa ràbia

Anys enrera ja ho vam veure a venir, que el festival de teatre Temporada Alta arribaria lluny. Tot just
començava a dir-se així, quan el teatre municipal de Girona va esdevenir mutant. Primer ho foren alguns
ocupants de llotges i butaques, amb un percentatge creixent de desconeguts que s´hi escarxofaven.
Fins llavors el públic ens teníem més o menys apamats els uns als altres, però se´ns descontrolava
aquell subconjunt creixent de senyores i senyors, còmplices entre ells, que també es meravellaven amb
l´actuació sorprenent i exclusiva d´Ute Lemper a Girona. Eren barcelonins, barcelonins que tenint
l´oferta del cap i casal triaven la de la masoveria, i pujaven fins aquí, i hi repetien, i això ens afalagava.
Després va mutar el mateix teatre, bo i convertint-se en un organisme multicel·lular que es desplegava
cap al Teatre de Salt i la Sala la Planeta. El trípode va passar a anomenar-se sistema metropolità de
teatres -ara, quadrúpede, amb l´afegitó de la sala La Mirona-. Darrerament estem esperant el resultat
del cabdell de bastides i subvencions en el qual s´ha embolicat ja fa anys el teatre municipal, amatents a
l´eixida d´aquesta papallona tocatardana. Entretant, l´església de Sant Domènec reconvertida en local
interí, llargarut i incòmode, està minant l´afecció teatral de molta gent. Però no pas la dels infatigables
que, seduïts per una programació que inclou Rigoles i Brooks i Bieitos i seixanta espectacles més,
lluiten amb el telèfon per no ser als darrers seients de la botifarra de Sant Domènec. Com que ara la
lluita, igual que el festival, és ja de nivell nacional, la competència per als espectacles més llaminers es
torna ferotge i urgent. "Escolti, queda res a la zona A per a Santa Joana dels Escorxadors,el 6 de
desembre?" La senyoreta de l´auricular a hores d´ara encara riu. És així com, cercant l´equilibri dels
fluids, alguns gironins tornem a mirar cap a Barcelona com a destí teatral més plàcid. Ens frenen
aquests cent quilòmetres nocturns que ens separen,sense cap transport públic, cent quilòmetres de
mandra, de son, de cotxe i d´autopista que fa ràbia. Un centenar de quilòmetres que molts barcelonins
recorren en direcció contrària, cap a Temporada Alta. Haurem de sumar les invectives contra la Renfe i
els seus horaris, eternament refractàris als trens nocturns, o reclamar a les institucions alguna línia
d´autobusos substitutòria. O, si res més no, autogestionar-nos un sistema d´intercanvi de cases per als
caps de setmana.
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