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na parisenca que vaig co-
nèixer aquest estiu després
que ella hagués estat en el
festival d’Avinyó, on va se-

leccionar els continguts de la cadena
televisiva Arte, em va assegurar que
l’edició havia estat pèssima. Només va
salvar els nous muntatges del francès
Claude Régy, a propòsit de l’Oda ma-
rítima de Fernando Pessoa, i del suís
Christoph Marthaler, que, amb el títol
de Riesenbutzbach, eine Dauerkolo-
nie, presenta una comunitat imaginà-
ria (habitants de la colònia de treballa-
dors d’una empresa amb aquesta raó
social: Institut d’Indústries de Fer-
mentació) amb la qual, m’ho va expli-
car la parisenca desencantada d’Avi-
nyó, abordar l’angoixa davant de la
crisi econòmica actual. Davant d’una
autoritat en matèria d’espectacles pro-
vinent de París, jo vaig reaccionar com
la «provinciana» que sóc: comentant-
li amb satisfacció que a Girona/Salt hi
ha un festival anomenat Temporada
Alta que ha programat obres de Régy i
Marthaler. Li ho vaig comentar amb el
mateix orgull de qui podria haver dit:
«Aquests homes de teatre tan impor-
tants han estat al meu poble.» Després
vaig pensar que, culturalment acom-
plexada davant d’una parisenca, no
vaig ser capaç de transmetre-li que tal
cosa no és estranya perquè Temporada
Alta deu ser un dels festivals de teatre
més esplèndids entre els que actual-
ment se celebren a Europa. A més de
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Régy i Marthaler, molts altres grans
directors europeus (inclosos catalans i
espanyols) renoven a cada edició una
experiència d’emoció i de coneixe-
ment a través del teatre. I no només del
teatre: sempre agrairé als programa-
dors de Temporada Alta el concert
d’Ingrid Caven a Sant Domènec el no-
vembre del 2001, ara fa vuit anys. I un
dels tres espectacles operístics que
més m’han agradat en la vida (Il ritor-
no de Ulisse, de Monteverdi, amb di-
recció escènica de l’artista sud-africà
William Kentridge) va arribar-hi
joiosament l’any passat. I sí, a través
de Temporada Alta, també els dec a
Régy i Marthaler dues de les experièn-
cies més intenses i estranyes que he

viscut en una sala de teatre: a Régy, pe-
rò també a Isabelle Huppert, arran de
4.48 Psychose, on pràcticament va re-
nunciar a la posada en escena per no
destorbar la recepció de la paraula des-
esperada i lúcida de la dramaturga an-
glesa Sarah Kane, que va escriure
l’obra poc abans de suïcidar-se. A
Marthaler per Maeterlink, una mena
d’òpera contemporània per a piano,
veus i màquines de cosir instal·lades
en una escenografia que reprodueix la
nau d’una fàbrica tèxtil: la mecanitza-
ció del gest humà, el tedi, l’alienació,
el control, la submissió, l’explotació,
l’abús, el cansament.

He pensat en Christoph Marthaler, i
en aquella conversa sobre el festival
d’Avinyó que ell mateix codirigirà a

partir de l’edició vinent, perquè haurà
retornat aquest cap de setmana a Tem-
porada Alta. També ho haurà fet el po-
lonès Krystian Lupa, que fa que també
li hagi d’agrair al festival la possibili-
tat d’haver vist, fa dos anys, El forn de
calç, adaptació teatral de la novel·la
homònima de Thomas Bernhardt. Jo
encara hi penso, en Konrad, incapaç de
donar forma a l’obra definitiva sobre
l’oïda que té a dins del cap: una metà-
fora sobre les dificultats de la creació
que inspira una creació immensa sobre
la tendència humana al fracàs. No ho
ha fet Claude Régy, però aquest any
han tornat, doncs, Lupa i Marthaler,
que és com dir que Girona i Salt ha
acollit aquest cap de setmana el teatre
europeu al seu nivell de màxima ex-
cel·lència. En el moment d’enviar
aquest article no he vist els dos espec-
tacles, però volia expressar que Lupa
(que, a través dels textos, explora com
ningú què s’amaga a l’interior dels
personatges) i Marthaler (home de for-
mació musical que, fent-ho present
amb el protagonisme de la música, ha
creat una manera de fer teatre única per
explorar els individus en comunitat) em
fan sentir l’emoció viva d’anar al teatre.
De Lupa avui (ahir va ser la primera fun-
ció) es representarà al Teatre de Salt Les
presidentes, una obra de l’austríac Wer-
ner Schwab protagonitzada per tres do-
nes amb una vida rutinària. Allò rutinari
no és aliè al que posa en escena Martha-
ler, del qual s’haurà representat diven-
dres i dissabte al Municipal de Girona
Platz Mangel, que transcorre en un sa-
natori suís. De fet, no sé si el teatre de
Marthaler fa present la rutina, però allò
que no hi apareix és l’extraordinari de la
felicitat. Ho vaig intuir en veure per pri-
mer cop, al Liceu, una obra amb la seva
direcció escènica: l’òpera Katia Kaba-
nova, on la protagonista viu oprimida en
una comunitat vigilant.

Una temporada altíssima

Temporada Alta deu
ser un dels festivals de
teatre més esplèndids dels
que se celebren a Europa
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Amb els espectacles de
Krystian Lupa i Christoph
Marthaler, Girona i Salt han
acollit aquest cap de setmana
el teatre europeu al seu nivell
de màxima excel·lència
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a convenció popular, principal
trobada política entre congres-
sos, reuneix a Barcelona el mi-

llor de cada família pepera. L’equip de
Mariano Rajoy té clar que cal potenciar
la relació del partit amb Catalunya,
conscient que l’electorat català és la se-
va assignatura pendent. A Gènova sa-
ben comptar, i la distància entre el vot
socialista i el popular, a les circumscrip-
cions catalanes, significa una diferència
de disset escons, un total decisiu quan es
vol governar a Madrid. Els assessors del
partit conservador no saben com fer-ho,
tot intuint que les acusacions de corrup-
teles municipals que planen sobre els
seus adversaris els poden ajudar, i més

quan els temes de corrupció electoral-
ment sempre afecten les formacions si-
tuades a l’esquerra.

Sembla que veure passejar la plana
major popular pels carrers de Barcelona
pot esdevenir electoralment rendible, i
l’equip de Rajoy aprofita la convenció
per demostrar als catalans que el PPC
existeix i estima aquesta terra. A més, si
no hi ha sorpreses de darrera hora, les
autonòmiques seran les primeres elec-
cions, i és allà on caldrà observar el re-
punt de Sánchez Camacho i fins on re-
sisteix José Montilla. Un resultat que
ben segur influirà en les següents muni-
cipals i estatals. Cal, doncs, potenciar la
deriva catalana dels conservadors espa-
nyols, i fer el gran aplec a Barcelona
ajuda força. Amb tot, els populars tam-
poc no estan gaire ben disposats per a
l’aplec de germanor, quan les lluites in-
ternes desgasten la seva credibilitat. Els
barons visiten la Ciutat Comtal i inten-
ten somriure, portes enfora. Uns tres mil
militants, representatius dels homes i
les terres de les Espanyes, volen vendre
la imatge d’unitat, i Esperanza Aguirre
ha vingut amb sabates de taló, per fer
notar la presència i la potència. Qui no
ha vingut és José Mari Aznar, que, al sa-
ber que no s’havia programat cap inter-
venció seva, com a president honorari,
ha preferit volar a Kíev, un xic més lluny
que Barcelona i molt més lluny de Ra-
joy, amb qui no comparteix gaire res.

Amb tot, la imatge dels populars ha
quedat molt tocada abans de la trobada,
amb l’exabrupte de Francisco Camps a
les Corts valencianes. Quan Camps ha
culpat els socialistes valencians de vo-
ler-lo treure de casa, al capvespre, amb
una furgoneta i tirar-lo mort a la cuneta
de qualsevol carretera, ha demostrat el
seu ancoratge en el passat i el poc res-
pecte a la democràcia. Sembla, doncs,
que Don Mariano no en tindrà prou amb
passejar per les Rambles per falcar una
agradable imatge de futur: per fer un
bon aplec, primer s’ha de netejar la casa,
i a Can Popular encara no han fet dissab-
te.
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