
la fórmula de les coproduc-
cions i col·laboracions amb altres
festivals i teatres, tant nacionals
com estrangers, ha estat sent l’a-
posta ferma de temporada alta en
les darreres temporades. i ho se-
guirà essent en la que arrencarà el
30 de setembre, a tenor de l’avan-
çament de programació que es
va fer ahir. en aquesta, es va anun-
ciar que el festival de teatre de tar-
dor de catalunya comptarà amb
més espectacles que mai, que es
duran a terme en 17 espais de gi-
rona i salt; això, sense ampliar el
pressupost, «sense rebaixar la qua-
litat» i en temps de crisi.

en l’apartat artístic, també en les
darreres edicions s’ha apostat cada
cop amb més força per la creació
catalana; la del 2011 no en serà una
excepció, i per això l’accent «de
casa» tenyirà bona part de les pro-
postes. seran tres produccions
d’el canal, el centre d’arts escè-
niques de salt / girona, les que do-
naran el tret de sortida al certamen.
en concret, es tracta d’Un fràgil
equilibri, una peça de l’autor de
Qui té por de Virginia Woolf i que
corre a càrrec de mario gas; Dinou
de Ferran Joanmiquel, i dirigida pel
jove carles Fernández guiua; i
Havanera, d’Àlex rigola. aquesta
darrera peça, com ja es va anunciar
fa uns mesos, sorgeix d’un taller
que es durà a terme a el canal i el
resultat del qual es podrà veure a
temporada alta.

també passaran per la vintena
edició del festival antonio calvo,
adaptant Canigó de Jacint Verda-
guer i seguint la línia de contem-
poraneïtzació de textos clàssics
de la literatura catalana; i dos jo-
ves creadors habituals de la casa,
pau miró (Els jugadors) i Jordi
prat i coll (S’ha acabat el bròquil,
dels inclassificables i divertidíssims
electrotoylets). 

completen la cartera «nacional»
d’aquest petit aperitiu, a l’espera de
la programació completa que es
presentarà a primers de setembre,
l’adaptació d’un text de mariano
pensotti que faran Josep maria
Fonalleras, empar moliner, Jordi
casanovas i l’esmentat Joanmi-
quel; i el sempre sorprenent car-
les santos, que proposa un viatge
arreu del continent a través dels
seus lavabos amb Els urinaris pú-
blics europeus.

El bo i millor de tot Europa
també hi haurà espai, lògicament,
per al més destacat de l’escena tea-
tral europea. en aquest sentit, el
festival no s’amaga en qualificar
com a un dels «pesos pesants de la
programació d’enguany» l’estrena

a l’estat espanyol de l’Oncle Vània
que dirigeix lev dodin, premi eu-
ropa de teatre 2009. es tracta d’un
dels creadors russos més interna-
cionals, i aquesta serà l’oportuni-
tat perquè visiti per primer cop
temporada alta, acompanyat del
maly drama teatr de sant peters-
burg. segons la direcció del certa-
men, la unió és «garantia de rigor
i qualitat pels seus llargs períodes
d’assaig i una acurada atenció al
treball conjunt». 

en l’apartat internacional, hi
destaquen tres coproduccions d’el
canal amb diversos agents d’arreu
d’europa. una és A louer, de la
companyia peeping tom sota la di-
recció de Frank chartier i gabrie-
la carrizo; i Murmures des murs,
que suposa la tornada a girona

d’aurélia thierré - chaplin, acla-
mada amb L’oratori d’Aurélia.

la cloenda d’aquest tempora-
da alta, que s’allargarà fins a l’11 de
desembre, s’ha cedit a uns vells co-
neguts de la casa que han recollit
ovacions cada cop que ens han vi-
sitat. es tracta de patrice thibaud,
qui amb philippe leygnac i Coco-
rico ha fet riure l’auditori de salt
com pocs. a Jungles, vist al Festi-
val de otoño en primavera de ma-
drid, amplien el repartiment amb
lorella cravotta (una altra habitual
de la troupe de Jérôme deschamps
i macha makeïeff).

temporada alta tampoc s’obli-
darà dels més petits i ha anunciat
que programarà el Mowgli del
tnc, i una setmana de circ en car-
pa durant les Fires. 

GIRONA | MARTA PALLARÈS

El vintè Temporada
Alta durà a Girona
més espectacles
que mai tot i la crisi

L’avançament del festival confirma que el
Maly Drama Teatr serà per primer cop a Girona
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POLÈMICA Marroc s’indigna per
un fals rumor segons el qual
volia recaptació de l’Alhambra
La xarxa es va omplir de rumorologia que apun-
tava que el país marroquí reclamava la meitat
dels ingressos del palau de Granada. 39

BANYOLES La irreverència «monàrquica»
de Toni Albà arriba avui als Banys Vells
El singular espai al costat de l’estany de Banyoles acull l’espectacle
«Audiència i - Real», on l’humorista es posa a la pell de Joan  Car les I
en una roda de premsa on el públic farà de periodista. 38

Una escena de l’«Oncle Vània» que representarà el Maly Drama Teatr.

MALY DRAMA TEATR

Una dona que fuig i s’atrapa en
mil paranys protagonitza l’obra. La
néta de Chaplin torna a Girona
després de «L’Oratori d’Aurélia».



aurélia thierré - chaplin
«Murmures des murs»

g ELS DESTACATS DE LA TEMPORADA

«No avorrir, ser constant, ser
clar. No perdre la personali-

tat i, a la vegada, aprofundir en 
el propi treball». Aquestes són les
premisses amb les quals treballa
Santi Moix, que també es podrien
escoltar de la boca d’un director de
teatre. L’autor del cartell de la tem-
porada 2011 de Temporada Alta
ha manifestat que li agradaria fer
l’escenografia d’una òpera, «un Tu-
randot o un Tristany i Isolda, per
exemple», segons manifesta. En
aquest treball per al festival hi con-
viuen els dos vessants que cultiva,
l'abstracte i el figuratiu, i és procliu
a múltiples interpretacions. 
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Un cartell polifacètic
i farcit de detalls

Amb Philippe Leygnac, Thibaud
va alçar Salt amb «Cocorico». Ara
sumen a Lorella Cravotta comparant
homes, animals i els seus instints. 



patrice thibaud
«Jungles»

L’obra més coneguda d’Eduard
Albee és Qui té por de Virginia
Woolf?; ara, Mario Gas n’adapta una
de molt crítica amb la classe mitjana.



mario gas
«Un fràgil equilibri»

«Algú ha tractat mai d’orinar i
tocar el piano alhora?». Santos
proposa, amb la irreverència habitual,
un viatge europeu... pels lavabos.



carles santos
«Els urinaris públics europeus»


