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Catriona Guggenbühl
CLAUDE GIGER

BARCELONA Redacció

T orna el músic i direc-
tor d’escena suís
Christoph Marthaler
–figura capdavantera

al panorama teatral europeu– al
Temporada Alta de Giro-
na/Salt. Certamen on Martha-
ler havia triomfat amb els me-
morables Maeterlinck i Platz
Mantel, i on ara presenta una al-
tra de les seves singulars propos-
tes. Es diuEls viatges de LinaBö-
gli i el punt de partida és la peri-
pècia vital (i els escrits) de Lina
Bögli, una mestra suïssa que, el
1892, va emprendre sense gai-
res recursos un viatge que va du-
rar deu anys.
Lina va recórrer Nova

Zelanda, Samoa, Hawaii, els Es-
tats Units i el Canadà per aca-
bar a Austràlia. i en el seu llarg
periple es va acostumar a escriu-
re un diari i cartes a Elisabeth,
una amiga imaginària, en les
quals narrava les experiències
de viatgera amb els ulls oberts,
cap enfora i cap endins: cap a
ellamateixa.Marthaler ha cons-
truït el seu espectacle, en un es-
pai indefinit, amb fragments
dels diaris de Lina Bögli (publi-
cats el 1910), i ressons d’altres
veus que parlen d’ella. Hi afe-
geix, a més, música i cançons
d’enyorança i amor: aquest
amor impossible que marca la

vida de l’heroïna, i que, en reali-
tat, es troba al punt de partida de
la peripècia.
Perquè Lina Bögli és una dona

del seu temps, presonera de les se-
ves convencions i dels seus preju-
dicis, que en unmoment donat va
ser capaç de portar a les últimes
conseqüències la sentència deVir-
ginia Woolf: “Una dona ha de te-
nir diners i una habitació pròpia
per escriure”. La proposta, que es
va estrenar el 1996, té tocs de ro-
manticisme, quematisen una his-
tòria d’alliberament femení.
L’espectacle que es va presen-

tar ahir al Temporada Alta, torna

avui avui al teatre de Salt (a les
nou del vespre). El protagonitza
Catriona Guggenbühl, la mateixa
actriu que ho va fer en el muntat-
ge original de Marthaler.
Christoph Marthaler (Zurich,

1951) ha afermat la seva fama
amb llargues temporades a Ale-
manya. El 2004 va rebre el premi
teatre de Berlín, el mateix any en
què va rebre el premi Nestroy del
festival de Viena pel muntatge
Protegerse del futuro. Bayreuth,
París, Basilea, Londres o el festi-
val d’Avinyó són parades habitu-
als dels seus muntatges. Com ara
el Temporada Alta.c

J. L. FEREIJIDO / EFE

Reconegut com a poeta (Edha-
sa acaba de publicar-li El juego
favorito i Hermosos perdedo-
res), la sevamúsica va ser la ban-
da sonora de la cerimònia. Però
va ser Gebrselassie, somrient,
qui va vehicular el missatge de
la nit. Amb el vestit nacional etí-
op posat, era un home feliç,
l’èxit no li feia oblidar els orí-
gens ni la tragèdia de l’Àfrica,
on, com va recordar Felip, es-
tan retingudes dues espanyoles
que hi van anar per ajudar els
desheretats.c

Mèxic insurgent i LargatijasTiradas al Sol

COL·LABORA

Lamillor col·lecció de pintura
romànica delmón la tens al mnac

Vine a descobrir-la ara a la
Tardor romànica

Participa aquesta tardor
en les activitats per a
tots els públics que
et donaran les claus
per conèixer a fons
la Col·lecció d’Art
Romànic, recentment
remodelada.

Informa’t del programa
complet a www.mnac.cat

ORGANITZA

ChristophMarthaler presenta ‘Els viatges de Lina Bögli’ al Temporada Alta de Girona

Lina,unadonaambveupròpia

]La dramatúrgia mexicana
arriba al Temporada Alta
amb la companyia Largar-
tijas Tiradas al Sol, un grup
compromès amb el teatre
crític. Presenten El rumor
del incendio, nova entrega
d’un projecte denominat La
rebeldía, que va arrencar

com un blog. Es diu el blog
El rumor del oleaje i en el
qual “compartíem, en entre-
gues quinzenals, la investiga-
ció teòrica i iconogràfica
que vam fer sobre els movi-
ments armats a Mèxic du-
rant la segona meitat del
segle XX, sense oblidar-nos

de les reflexions polítiques
sobre l’actualitat”, apunta el
grup. El rumor del incendio,
basat en aquestes investigaci-
ons, tindrà lloc a la sala La
Planeta (Girona), demà, 22
d’octubre, a les nou del ves-
pre, i demà passat, 23 d’octu-
bre, a les sis.


