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LLEGIU-NE LA VERSIÓ ÍNTEGRA I
CONSULTEU LA PROGRAMACIÓ A

El Festival de Tardor de Catalunya presentamés espectacles
quemai en el que pot ser el seu últim any de “normalitat”

Latardorés
TemporadaAlta
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V
a començar el 1992
com un petit festi-
val amb “quatre es-
pectacles divertidís-
sims”. El pressupost

era irrisori: 2.150.000 pessetes.
Així que l’evolució del festival
Temporada Alta de Girona i Salt
ha estat com la de la Ventafocs
convertida en princesa. I és que
la vintena edició del Temporada
Alta –des de fa anys, a més Festi-
val de Tardor de Catalunya– ar-
renca el 30 de setembre ambmés
espectacles que mai, 94, prop
d’una trentena provinents demig
món, alhora que l’aposta per l’au-
toria catalana és total: 52 obres
porten firma local, bona part de
les quals, estrenes.

Normalitat? El pressupost serà de
2.631.540 euros, unes 200 vega-
des el del 1992. Però potser aquest
serà l’últim any amb una xifra ai-
xí: un 20% prové d’un programa
de cooperació de la UE que acaba
aquest any, la qual cosa, en un con-
text en el qual les administracions
catalanes redueixen ajuts, podria
significar, afirma Salvador Su-
nyer, director del festival i artífex
del miracle, que aquest sigui l’úl-
tim any de “normalitat”.

El teatre que va arribar de l’Est
Aquest any hi haurà 18 especta-
cles més que l’anterior i es posa-
ran en vendamés de 60.000 entra-
des. En el cartell destaquen tres
obres de l’Est europeu: el rus Lev
Dodin, Premi Europa de Teatre
2009, hi acudirà amb Maly Dra-
ma Teatr de Sant Petersburg i el
seu Oncle Vània; el polonès Krys-
tianLupa, un dels grans, presenta-
ràWaiting Room.0; i el lituà Oska-
rasKornusovas presentaràMiran-
da, adaptació deLa tempesta, amb
la qual havia d’obrir el cancel·lat
Festival Shakespeare de Mataró.

De Galícia a Mèxic. No faltaran
vells coneguts del festival com l’ar-
gentí Ricardo Bartís, que presenta
El box, o els Propellers, dirigits
per Edward Hall, amb Henry V.
També tornarà Jan Fabre amb el
solo Preparatio mortis, o l’ale-

many Christoph Marthaler, que
munta de nou Els viatges de Lina
Bögli. Daniel Veronese hi serà
ambLos hijos se han dormido, ver-
sió de La gaviota de Txèkhov. I la
ferotge i poètica Angélica Liddell
presentarà el seu San Jerónimo.
Hi haurà a més descobriments
com l’argentina Romina Paula
amb El tiempo todo entero, versió
d’El zoo de cristal de Tennessee
Williams, o els mexicans Lagar-
tijas Tiradas al Sol amb El rumor
del incendio. Els gallecs de Chéve-
re presenten Citizen, el protago-
nista del qual, més queHearst, re-
corda Amancio Ortega.

Gas, Rigola, Santos. Els catalans
més consagrats no hi faltaran. El
30 de setembreMarioGas presen-

taràUn fràgil equilibri, obra d’Ed-
wardAlbee sobre l’amistat i la pèr-
dua. Àlex Rigola hi serà amb el
seu laboratori escènic Havanera.
LabCanal: Argelès sur Mer i
Carles Santos amb Shubernacles
humits (els urinaris públics euro-
peus). Xavier Albertí i Joan Ollé
dirigiran Estimat Comadira i hi
haurà altres homenatges literaris:
a Manuel Vázquez Montalbán,
ambGrouchome enseñó su camise-
ta, dirigida perDamià Barbany, i a
Jacint Verdaguer amb Canigó, di-
rigida per Antonio Calvo. Ramon
Simó, nou director del Grec, pre-
senta Els dolents (Shakespeare’s
villains) amb l’actorManel Barce-
ló. El circ de Baró d’Evel tornarà
amb Ï, i Sergi López i Jorge Picó
diuen del seu 30-40, Livingstone
que és un espectacle d’humor,
tennis i antropologia.Marta Ange-
lat dirigiràCock, unmordaç trian-
gle sobre la sexualitat.

Trepitjant fort. Els directors i au-
tors més joves tampoc no hi fal-
taran. Jordi Casanovas dirigirà el

Burundanga de Jor-
di Galceran, la pri-
mera comèdia amb
ETA –curiosament,
Carles Alfaro dirigi-
rà José K. tortura-
do, sobre un altre
terrorista–, i Pau
Miró dirigirà la se-
va obra Els juga-
dors. Els valencians
d’El Pont Flotant re-

presentaran Algunes persones bo-
nes, sobre l’empatia. Jordi Oriol,
del col·lectiu Indi Gest, dirigirà
una obra de Josep Pedrals, Els
contes de la lletera, sobre els desit-
jos i la realitat, i Carles Fernández
Giua, Dinou, de Ferran Joanmi-
quel, sobre l’empremta que dei-
xen els que hanmarxat. En l’apar-
tatmusical seran des de 2manydjs
i Lizz Wright a Raimon i Antònia
Font o Sílvia Pérez Cruz, que
avançarà els temes del seu primer
disc en solitari. També els Buena-
vista Social Club amb Omara Por-
tuondo o Tiken Jah Fakoly amb la
seva molt apropiadaAfrican revo-
lution.c

Torneigdedramatúrgia catalana

LA BATERIA DE CUINA DEL BARÇA: un equip campió per a la teva cuina.
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]Pere Riera enfront de
Josep Maria Benet i Jornet.
Guillem Clua enfront de
Jordi Galceran. Ja que sem-
bla que a Catalunya hi ha
més dramaturgs que mai,
Temporada Alta ha decidit
fer-los pujar al ring. Vuit
dramaturgs catalans compe-
tiran entre ells en el festival
els dilluns d’octubre i no-
vembre. Cadascú presenta-
rà un text de 45 minuts que
ha tingut dos mesos per
preparar i comptarà amb
dos intèrprets de renom per

llegir un text que hauran
conegut aquell mateix dia.
El guanyador de cada un
dels quatre combats –en els
altres dos Cristina Clemen-
te s’enfronta a Sergi Belbel i
Llàtzer Garcia a Pau Miró–
passarà a una de les dues
semifinals, i la gran final
tindrà lloc el 28 de novem-
bre. El públic decidirà qui
passa a les següents fases i
qui és el vencedor d’aquest
primer Torneig de Drama-
túrgia Catalana dirigit per
Jordi Casanovas.

Grans
noms de
l’Est.
Una esce-
na de
‘Waiting
Room.0’,
del polo-
nès Krys-
tian Lupa


