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El fet que el
primer espec-
tacle del fes-
tival, malgrat
no estar re-

vestit amb la condició
d’espectacle inaugural, si-
gui el Macbeth de Shakes-
peare –a càrrec de la que és
actualment la companyia
més prestigiosa del món
en la posada en escena de
textos del dramaturg an-
glès, Cheek by Jowl, sota
la direcció de Declan Don-
nellan, alumne avantatjat
de Peter Brook– podria
semblar una declaració
d’intencions respecte del
que serà l’edició de la
mostra d’aquest any. Per-
què Temporada Alta 2009
excel·leix, molt especial-
ment, però sense oblidar
els de casa, en l’apartat
d’espectacles estrangers,
amb creadors de primer ni-
vell europeu i mundial,
com ara els mateixos Don-
nellan i Brook, Daniel Ve-
ronese, Marthaler, Lupa,
Kentridge, Sidi Larbi,
Beckett, The Watermill
Theatre i Piccolo Teatro di
Milano.

Tot i això, el festival ja
ha exhaurit entrades de
l’espectacle, més que co-
ral, multitudinari, La festa,
dirigit pel gironí Jordi Prat
al Casino; de Product, di-
rigit per Julio Manrique i
protagonitzat per David
Selvas i que l’autor, Mark
Ravenhill, ja va portar al
festival, fent el monòleg
ell mateix, l’any 2006;
d’Alícia ja no viu aquí, el
nou projecte de Pablo Ley

i Josep Galindo, responsa-
bles del magnífic especta-
cle La maternitat d’Elna,
que tornen a fer una incur-
sió poètica i musical en el
món de la dona sota el
franquisme; de la comèdia
dels cellerencs 4Produc-
cions Alopexidin, escrita i
dirigida per Xavier Pujol-
ràs, i del reeixit Hamlet,
dirigit per Oriol Broggi,
que tan bona crítica va te-
nir a Barcelona. La festa i
Alopexidin formen part del
grup de les estrenes gironi-

nes a les quals caldrà pres-
tar atenció, com ara, a par-
tir de demà mateix, Alaska
i altres deserts, producció
de La Planeta –demà, dis-
sabte i diumenge a la ma-
teixa sala– dirigida per Xi-
cu Masó i basada en textos
de Harold Pinter, o No-
vembres, també produït
per La Planeta i dirigit per
Pere Puig, sobre textos de
Dostoievski i Lars Nóren,
amb interpretacions de
Meritxell Yanes i Albert
Prat.

La qualitat dels espectacles forans és el trumfo que exhibeix aquest any el festival

Cheek by Jowl obre oficiosament
Temporada Alta amb «Macbeth»

● L’estrena oficial de l’edició d’a-
quest any de Temporada Alta serà
demà, al Teatre Municipal, amb l’a-
daptació escènica de peces literàries
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Will Keen és el Macbeth dels Cheek by Jowl sota la direcció
de Declan Donnellan. / JOHAN PERSSON

30 estrenes. És
el nombre d’estrenes
absolutes de la pro-
gramació del festival,
que arriben gairebé al
50% del total dels es-
pectacles que formen
el cartell. Hi ha un to-
tal de deu estrenes a
l’Estat, confirmant la
mostra com a porta
d’entrada d’especta-
cles de creadors fo-
rans. El total d’estre-
nes a Catalunya és de
set i, dels 74 especta-
cles, 33 són d’autoria
catalana. A més, Tem-
porada Alta coprodu-
eix o col·labora en 26
dels espectacles pro-
gramats.

121 funcions.
Abans de començar la
venda d’entrades, els
responsables del festi-
val comptaven a oferir
un total de 112 funci-
ons de 74 espectacles,
la qual cosa suposava
que es posaven a dis-
posició del públic
46.594 entrades, deu
mil més que l’any pas-
sat. Doncs bé, les pre-
visions s’han tornat a
superar, ja que s’han
hagut de programar
noves funcions de
vuit espectacles, dues
de les quals, del mo-
nòleg Non solum.

en prosa o poesia de Salvador Es-
priu, a càrrec de Joan Ollé. Avui, pe-
rò, al Teatre de Salt (21.00 h), co-
mença oficiosament la mostra, amb
el més que recomanable Macbeth

dels britànics Cheek by Jowl, que es
va estrenar fa deu dies a Namur (Bèl-
gica). Macbeth es podrà veure des
d’avui fins diumenge, amb sessió
doble el dissabte.

● El Teatre de Blanes ha
inclòs, en la programació
d’aquesta tardor, l’espec-
tacle El quadern gris, ba-
sat en l’obra homònima de
Josep Pla i dirigit per Joan
Ollé, i Els nois d’història,
dirigit per Josep Maria
Pou, que també hi actua. El
quadern gris, que es va es-
trenar al Festival Grec de
Barcelona, s’endinsa en el
popular dietari de l’escrip-
tor empordanès per mitjà
de Montserrat Carulla,
Joan Anguera i Ivan Benet,
que formen el repartiment
d’aquesta peça.

Per la seva banda, Els
nois d’història és una obra
d’Alan Bennett que Josep
Maria Pou va portar a esce-
na la temporada passada a
Barcelona, on va ser un
èxit de crítica i públic, tal
com ja ho havia estat a An-
glaterra, quan es va estre-
nar, l’any 2004.

Aquests són dos dels
plats forts de la programa-
ció, que en l’apartat de tea-
tre té un nivell considera-
ble, ja que a més d’aques-
tes dues peces també es po-
dran veure a Blanes els
monòlegs La infanticida i
Germana Pau, de Víctor
Català, interpretats per
Emma Vilarasau i Àngels
Gonyalons, respectiva-
ment; Product, de Mark
Ravenhill, dirigit per Julio
Manrique i protagonitzat
per David Selvas, i l’es-
pectacle Una comèdia es-
panyola, de Yasmina Re-
za, dirigit per Sílvia Munt,
que té en el repartiment
Ramon Madaula i Xicu
Masó, entre altres intèr-
prets.

D’altra banda, la progra-
mació inclou el cicle Co-
bla de Tardor, amb la parti-
cipació de La Principal del
Llobregat i la Cobla Vila
d’Olesa.

El Teatre de Blanes
programa «El quadern gris»

i «Els nois d’història»
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PROGRAMACIÓ DE TARDOR / TEATRE DE BLANES

DIA HORA ESPECTACLE

04/10 17.30 La Bella i la Bèstia (*)
11/10 19.00 Cobla Vila d'Olesa
16/10 22.00 La infanticida i Germana Pau
17/10 21.30 V Barcelona Cantate
18/10 17.30 Una nit al museu (*)
25/10 19.00 La Principal del Llobregat
31/10 22.00 El quadern gris
08/11 17.30 Entre pinces (*)
15/11 19.00 Els nois d'història

20 i 21/11 22.00 Cru
22/11 17.30 Momentari (*)
27/11 22.00 Concert de Santa Cecília
29/11 19.00 Product
05/12 22.00 Concurs de Sardanes
06/12 19.00 Una comèdia espanyola
03/01 19.00 Concert d'Any Nou

(*) Espectacles familiars / Venda anticipada 
d'entrades: Telentrada / Teatre de Blanes de 
dimarts a dissabte (19.00 h a 20.30 h) 

● L’Associació Rialles és la responsable de la pro-
gramació familiar del Teatre de Blanes. Per a aquesta
tardor hi ha programades funcions del musical La
Bella i la Bèstia, a càrrec de la companyia Veus-
Veus; de l’espectacle teatral Una nit al museu, en què
els intèrprets de la companyia Gralla Manufactures
Teatrals es basen en tècniques pròpies del clown i el
teatre gestual; de l’espectacle Entre pinces, de Solfa-
circ, en què el llenguatge és més proper al circ, i de
l’espectacle Momentari, de Nats Nus, en què el llen-
guatge predominant és la dansa i el moviment. D’al-
tra banda, en la programació no hi podia faltar el fac-
tor local, representat per l’estrena del nou espectacle
de la companyia amateur El Mirall, que posarà en es-
cena Cru, un espectacle de creació pròpia; pel con-
cert de Santa Cecília, a càrrec de la Banda Cobla del
Col·legi de Santa Maria, i pel concert d’any nou de la
formació VBella Banda.

Familiars i locals

● Fa quatre anys, rues de
gent feien cua al CCCB
per veure l’exposició Fac-
toria d’humor Bruguera.
Per primer cop, els còmics
de la primera gran indús-
tria cultural del país deixa-
ven de ser vistos amb me-
nyspreu per certa intel·lec-
tualitat. D’aquella exposi-
ció d’èxit n’han nascut ara
dues mostres més. Els co-
missaris de l’exposició del
CCCB, Jaume Vidal –cap
de cultura d’El Punt a Bar-
celona– i Carles Santama-

ria, reincideixen amb les
propostes L’humor a la
Bruguera, que reuneix 44
originals a la biblioteca
Jaume Fuster de Barcelo-
na, i Del Coll al món, un
tribut a l’editorial Brugue-
ra en el millor dels llocs
possibles: el Centre Cívic
del Coll, un edifici que ha-
via albergat la rotativa
d’un imperi editorial que
va arribar a donar feina a
1.500 treballadors.

Més informació a
www.elpunt.cat�
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Rialles «made in» Bruguera

Carles Santamaria i Jaume Vidal, ahir. / QUIM PUIG


