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El teatre de
referència
que es fa als
països del
centre
d’Europa

no és per entretenir. Dos
exemples ben evidents són
els que es poden veure
aquests dies al festival
Temporada Alta. Avui i de-
mà es representa al Munici-
pal de Girona (21.00 h)
Platz Mangel, una obra de
Christoph Marthaler estre-
nada fa un parell d’anys en
què gasta un format cínic
per imaginar-se un error de
sistema de la democràcia
actual: com es perverteix el
sistema sanitari públic i
acaba afavorint els rics i
marginant els més desfavo-
rits. L’acció transcorre en
un temps i un espai indeter-
minats, tot i que l’aparició
d’un telefèric que porta els
clients al sanatori dalt
d’una muntanya pugui re-
cordar Suïssa i que el ves-
tuari traslladi l’espectador
als anys setanta («es canten
temes de Modern Talking
dels vuitanta i apareixen
maquinàries que no exis-
tien en aquella època», in-
sinua l’actor Raphael Cla-
mer).

El treball té el segell de
Marthaler pel que fa al gust
per la immobilitat; els ac-
tors tendeixen a quedar-se
clavats a escena per contra-
star amb l’esclat d’alguna
acció, i sobretot està cons-
truïda, a parts iguals, entre
música i teatre, un recurs
habitual per a un grup redu-
ït de directors com són el
mateix Marthaler, Heiner

Goebbels i Carles Santos,
explica el director del festi-
val, Salvador Sunyer.

L’obra, tot i allunyar-se
de tot realisme i buscar el
sarcasme, és sensible al de-
bat de fins a quin punt la so-
cietat occidental podrà
mantenir una societat tan
vella. Per l’actor Ueli Jäg-
gi, a Europa es comença a
qüestionar la solidaritat,
«que els sans paguin els

tractaments als malalts».
En aquest registre, l’autor
de la peça s’atreveix a ima-
ginar un sanatori on es pot
arribar a comercialitzar
amb els òrgans sans dels
més desfavorits. Els actors
de l’obra alternen el paper
de fundadors del sanatori,
pacients i víctimes. La peça
estableix un paral·lelisme
en l’època nazi alemanya,
quan el nacionalsocialisme

va decidir aniquilar una
part de la societat per raons
genètiques.

Cultura «vs.» catolicisme
Kristian Lupa torna a Tem-
porada Alta amb una peça
de Werner Schwab (1958-
1994), un autor austríac
que, seguint l’estela de
Thomas Bernhard (1931-
1989), fa un retrat molt crí-
tic de la burgesia austríaca.
Les presidentes la interpre-
ten quatre dones que han
quedat arraconades de
l’ambient cultural. Amb la
brúixola dels valors total-
ment desorientada confo-
nen realitat i ficció. Tot se-
guint les prèdiques del pa-
pa Joan Pau II (l’obra es va
estrenar el 1992) acaben
faltant al cinquè mana-
ment. Per Lupa, l’obra, que
es va estrenar en una versió
molt escatològica, té ele-
ments de tragèdia grega.
Pel polonès, l’obra és inte-
ressant perquè posa l’ac-
cent en les classes popu-
lars, quan habitualment el
teatre només s’ha preocu-
pat de parlar als cercles in-
tel·lectuals. Per Lupa, els
intel·lectuals s’escapen del
món mentider de la religió,
«que els estreny el cor, i
que ja és anacrònic», a tra-
vés de la cultura. Però hi ha
milions de persones que no
tenen la possibilitat d’acce-
dir a la cultura. El catolicis-
me és un refugi fals. Lupa
valora la peça perquè des-
cobreix que la gent culta
s’identifica amb aquestes
dones vulgars. Les entra-
des per a les funcions, a
Salt, estan exhaurides.

Temporada Alta centreeuropea
El festival de tardor de Catalunya acull aquests dies peces de Marthaler i Lupa

● Setmana centreeuropea a Tempo-
rada Alta. Avui i demà s’estrena a
Catalunya Platz Mangel, un treball
de Christoph Marthaler en què fa una

Platz Mangel, ahir al Municipal de Girona./MANEL LLADÓ

JORDI BORDES / Barcelona mirada cínica i surrealista a la fi de
l’estat del benestar: l’acció se situa
en un sanatori on es diferencia els
malalts amb diners, que se’ls tracta,
dels que no en tenen, a qui es poden

comprar òrgans del cos. El polonès
Krystian Lupa torna per tercer cop en
quatre anys al festival amb una obra
d’escàndol que enfronta cultura amb
religió catòlica.

● El grup
madrileny
de hip-hop
La Excep-
ción ha sus-
pès el con-

cert que havia d’oferir
avui a La Mirona, de Salt,
dins de Temporada Alta,
perquè un dels seus mem-
bres té la grip, segons el
comunicat enviat a l’orga-
nització per Miscelánea
Producciones. L’import
de les entrades comprades
a través de Servicaixa

s’abonarà de manera auto-
màtica al compte de la tar-
geta amb la qual es va rea-
litzar la compra. Les entra-
des anticipades compra-
des a taquilla s’han de tor-
nar al mateix punt en què
es van adquirir.

La Excepción havia de
presentar en aquest con-
cert el seu tercer disc, l’au-
toeditat La verdad más
verdadera, que es pot des-
carregar gratuïtament des
del seu web, laexcep-
cion.net. «És un gust po-
der treballar sense tenir

ningú al darrere que digui
no, no i no», deia fa pocs
dies el Langui, un dels dos
vocalistes, sobre la nova
etapa d’autogestió de la
banda, després d’haver
rescindit el seu contracte
amb Zona Bruta-Warner i
de denunciar judicialment
aquesta discogràfica per
pràctiques abusives.

Jornades Girona XL 2009
Vinculades a aquest con-
cert, les jornades de cultu-
ra hip-hop Girona XL sí
que van endavant: demà a

la tarda, a l’Estació Espai
Jove de Girona, hi haurà
tallers gratuïts a càrrec de
Dj Code (producció per a
Dj), Payo Malo (recursos
escènics per a MC) i Dj Ti-
llo (turntablism). Per par-
ticipar-hi cal inscriure’s
prèviament a  l’Estació.

I el diumenge actuaran a
La Mirona (18 h, gratuït)
els grups de hip-hop Co-
mité del Micro, Hache &
Dj Titan, Pronóstico Re-
servado, Zakle y Jink, For-
ma de Manifiesto i To-
mando Filosofía.

La Excepción suspèn el concert per grip
X.C. / Salt

● Barcelona. Diverses són les seccions que presenta
aquest any l’Alternativa, el Festival de Cinema Inde-
pendent de Barcelona, que comença avui. La secció
oficial en competició presenta vuit llargs de ficció,
nou documentals i una quarantena de curts, realitzats
en els últims dos anys. La programació inclou apar-
tats paral·lels destinats a explorar el cinema indepen-
dent, tant en el passat (un homenatge a Basilio Mar-
tín Patino) com en el present (el cinema mexicà con-
temporani), com també taules rodones i un seminari
sobre la música en el cine a càrrec de Fernando Váz-
quez. Aquest any l’Alternativa amplia el seu espai
amb els cinemes Casablanca-Kaplan, tot i que el
Centre de Cultura Contemporània continua sent el
centre de projeccions. El festival se celebra entre
avui i el 21 de novembre. / XAVIER GAILLARD

BARCELONA
Comença el Festival de Cinema Independent

● Els Pixies, veterana banda indie, són la nova con-
firmació de la pròxima entrega del festival Primave-
ra Sound, que tindrà lloc el maig del 2010. És el se-
gon cop que la mítica formació de Boston passarà pel
festival, després de la seva actuació el 2004, any en
què es van reunir després d’onze anys d’inactivitat.
Tot i no haver enregistrat res nou des de la reunifica-
ció, els Pixies han fet gires contínuament per tot el
món. S’ajunten als ja anunciats Pavement en el car-
tell d’aquesta pròxima edició. Els Pavement, semi-
nal banda independent de Califòrnia, es van separar
el 1999, després de cinc àlbums i deu anys d’activi-
tat. La seva reunió, anunciada fa uns mesos, té Bar-
celona com a única data a l’Europa continental / X.G.

BARCELONA
Els influents Pixies s’ajunten a Pavement en
el cartell del Primavera Sound 2010


