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Celebració: l’última obra
de Harold Pinter, la pri-
mera de l’autor que diri-
geix Lluís Pasqual i l’últi-
ma gran estrena –per

projecció mediàtica– del Festival
Temporada Alta de Girona. Celebra-
ció: un títol que resumeix una nova
edició d’un festival que insisteix a
prosperar des de fa dinou anys tot
negant-se a tot allò que soni a auto-
complaença festiva, a cercavila po-
lítico-cultural. És gairebé un oxímo-
ron. Potser té a veure amb la perso-
nalitat del seu director artístic, Sal-
vador Sunyer, l’antítesi del filòsof
Pangloss del Càndid de Voltaire.

El seu ferm realisme –que frega la
reivindicació lúcida del pessimis-
me– ha servit per concentrar esfor-
ços a l’hora de tramar una sòlida
xarxa de complicitats. El Tempora-
da Alta s’ha convertit en una cita in-
eludible per a creadors de prestigi
com Krystian Lupa, Philippe Genty,
Edward Hall i la Propeller, Claudio
Tolcachir, Rafael Spregelburd o Jan
Fabre. Un espai per al retrobament
amb una visió compartida d’enten-
dre la cultura. Una manera de pen-
sar i actuar que en xifres es tradu-
eix en més d’una desena d’estrenes
a l’Estat espanyol i que es veu com el
millor entorn per a la gènesi de pro-
jectes com el Fin de partida, que ha
unit Lupa amb el Teatro de La Aba-
día. Aviat al Lliure de Gràcia.

Aquesta nòmina internacional
es completa amb un intens tràfic
d’anada i tornada entre Girona i
Barcelona. Produccions i copro-
duccions que viatgen entre les du-
es capitals del teatre català, com ai-
xí ho deixen clar vint coproducci-
ons i col·laboracions –Teatre Lliu-
re, Teatre Nacional, Sala Beckett,
Factoria Escènica Internacional
(FEI), El Canal, Sala Planeta– re-
gistrades en l’edició del 2010. Un
esforç que s’estén geogràficament
amb iniciatives tan fructíferes com
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l’acord amb La Zaranda –tan selec-
tius, ells– per motivar Nadie lo
quiere creer, un altre impacte tea-
tral d’una companyia andalusa re-
ticent a l’adulació. Tentacles cultu-
rals que en el futur podrien arribar
a la Catalunya Nord, quan l’octubre
del 2011 s’inauguri el Teatre de
l’Arxipèlag a Perpinyà i es posi en
marxa el projecte Escena Catalana
Transfronterera, un espai teatral
delimitat per Barcelona, Salt-Giro-
na, Tolosa de Llenguadoc, Montpe-
ller i Perpinyà. Respecte al Tempo-
rada Alta, el projecte es concreta-
rà amb el Festival Argos, amb una
programació coordinada per Salva-
dor Sunyer i Domènec Reixach.

Raons per confiar i creure
Encara que el Temporada Alta es
comporti sovint com un conciliàbul
cultural –un paisatge urbà silenciós
que acull entre les seves ombres au-

tèntiques revelacions teatrals–, el
festival aferma amb encerts la seva
presència en l’agenda de la lògia dels
teatrers, invisibles al carrer, però
concorreguts a les sales. És el ras-
tre durador de satisfacció que gene-
ren espectacles com Chicha Monte-
negro Gallery –la reinvenció de Car-
les Santos, fidel a ell mateix però
amb una energia renovada–, Sweet
William –l’entusiasmadora confe-
rència-monòleg de Michael Pen-
nington sobre la simbiosi professio-
nal i emocional d’un actor i William
Shakespeare–, Nadie lo quiere cre-
er –el sainet espectral de La Zaran-
da–, Gardenia –la dignitat de la dife-
rència en el seu ocàs ofert amb in-
tel·lectual delicadesa per Alain Pla-
tel–, Obludarium –l’onírica fira de
les tenebres dels germans Forman–,
The Tiger Lillies –el recital musical
brutalista de Martyn Jacques, l’ho-
me orquestra d’un delirant freak-

El festival ens ha regalat perles inesborrables i una experiència: l’aparició de Marilyn Monroe
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‘Chicha Montenegro Gallery’, de Carles Santos
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‘Persona. Marilyn’, de Krystian Lupa
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‘Nadie lo quiere creer’, de La Zaranda

L’Arxipèlag
Els tentacles
culturals del
festival
arribaran a la
Catalunya
Nord el 2011

show–, Ritter, Dene, Voss –l’ex-
cel·lència de Lupa al servei de Tho-
mas Bernhard–, Littoral –el lirisme
desarrelat de Wajdi Mouawad– o
Richard III, la celebració gore
d’Edward Hall del Shakespeare
més sanguinari.

Una llista prou nodrida per jus-
tificar l’existència d’un festival com
el Temporada Alta. I encara falta el
millor: una experiència. Només es
pot qualificar així el regal que va fer
Krystian Lupa al públic que va con-
fiar de nou en la seva crida. Perquè
Persona. Marilyn –l’espectacle de-
dicat a la rotunda carnalitat d’una
psique a punt d’esvair-se– pertany a
una categoria superior de vivència
teatral. Un muntatge que dinamita
qualsevol barrera entre el públic i
l’escenari, per la ferotge honestedat
de la proposta i la suïcida entrega de
la seva actriu principal, una impres-
sionant Sandra Korzeniak.


