
La Filmoteca de Catalunya recor-
da l’actor Jordi Dauder, recent-
ment traspassat, aquest cap de
setmana, amb la projecció de
dues pel·lícules en què va treba-
llar l’actor català i que el van fer
mereixedor dels premis Goya i
Gaudí. Primer Camino, de Javier
Fesser, el divendres 18 de novem-
bre (19.30 hores) i també el diu-
menge 20 de novembre (21.45 ho-
res). També es projectarà Azaña,
de Santiago San Miguel el dissab-
te 19 de novembre (19.30 hores).

Comprar i beure

D
es d’avui i fins diumen-
ge el Festival de Tardor
de Catalunya Tempora-

da Alta presenta vuit especta-
cles de creació de gèneres molt
diversos i en diferents funcio-
ns al llarg del cap de setmana;
quatre dies ben atapeïts pen-
sats per a programadors i pro-
fessionals que permeten a
l’amant del teatre inquiet fer
un tast intensiu de les últimes
propostes d’aquí i de fora.

� Los hijos se han dormido (Sala
La Planeta, 19 i 20 de novem-
bre). L’argentí Daniel Veronese
reincideix amb un altre txèkhov
després d’Un hombre que se aho-
ga i Espia a una mujer que se
mata, les seves personals versio-
ns de Les tres germanes i Oncle
Vània respectivament, presenta-
des al festival en edicions ante-
riors. Amb Los hijos se han dor-
mido, la seva visió de La gavina,
es completa la trilogia. La
condició dels personatges serà
una altra, la seva dimensió tam-
bé, però el conjunt girarà igual-
ment al voltant d’un grup d’ar-
tistes provincians perquè Vero-
nese, malgrat tots el canvis,
mai no traeix l’essència de l’ori-
ginal.

� À louer (Teatre Municipal de
Girona, 18 de novembre). La
companyia de dansa belga Pee-
ping Tom va presentar Le Salon
al Mercat de les Flors el 2006,
una peça sobre el declivi d’una
família que recordem per la se-
va força visual, pel virtuosisme
dels ballarins i per la filla petita
de la parella fundadora, els
coreògrafs i directors Frank
Chartier i Gabriela Carrizo, que
apareixia en una caixa de cartró.
Enguany debuten al festival
amb el que ells descriuen com
un periple per la imaginació
quan aquesta es distreu i s’esca-
pa de l’avorriment. À louer parla
sobre la condició efímera de tot
allò que ens envolta, les nostres
vides incloses.

� Schubertnacles humits (Tea-
tre de Salt, 19 i 20 de novem-
bre). L’última proposta escèni-
ca de Carles Santos ha canviat
de títol. El que fins fa poc
s’anunciava com Els urinaris
públics europeus és, segons
confessa ell mateix, un pas
més en la seva obsessió pels

líquids, concretament pels que
entren i pels que surten del
cos. A partir de la Simfonia In-
acabada de Franz Schubert.

Schubertnacles humits es
podrà veure al Teatre Lliure
de Gràcia, a Barcelona, del 7 al
17 de juny.

� A vegades em sembla que et
veig (Estació de tren i Sala Pla-
tea, 18 de novembre; Mercat del
Lleó, 19 de novembre). Les pro-

postes de l’argentí Mario Pensot-
ti se situen en escenaris reals. El
2008 el carrer Nou de Girona va
ser l’escenari gegant de La ma-
rea; enguany es fixa en escenes
quotidianes d’una estació de
tren o d’unmercat i hi situa qua-
tre escriptors perquè les obser-
vin i les descriguin o les reescri-
guin. Els espectadors/
transeünts assistiran en directe
a la construcció dels relats de
Josep Maria Fonalleras, Marta
Buchaca, Ferran Joanmiquel i
Jordi Casanovas.

L’allau d’estrenes gironina in-
clou l’última performance de la
sempre radical Angélica Liddell
(San Jerónimo, Factoria Coma
Cros, Salt, 20 de novembre); la
creació de la companyia valencia-
na El Pont Flotant (Algunes per-
sones bones, Auditori de la Mer-
cè, 19 de novembre); la proposta
de teatre d’objectes de Xavier Bo-
bés-Playground (Insomni, Mas
Espolla, 18, 19 i 20 de novembre)
i la de “teatre bastard” de Loscor-
deros.sc, una companyia que
fuig dels codis teatrals conven-
cionals (El cel dels tristos, La Pla-
neta, 17 de novembre).

Per als que es queden a Barce-
lona, tres estrenes recents que
s’han de tenir en compte. La sala
Beckett torna al britànic Martin
Crimp, dramaturg vinculat al Ro-
yalCourt Theatre deLondres, des-
prés de dedicar-li un cicle la tem-
porada 2004-2005 amb El camp i
Atemptats contra la seva vida. La
ciutat, traduïda i dirigida per Víc-
tor Muñoz i Calafell, és una peça
per a quatre personatges —inter-
pretats per Sílvia Bel, Joan Carre-
ras, Míriam Iscla i Diana
Gómez— que lluiten per trobar el
sentit a unmón surrealista que es
troba a un pas del col·lapse.

Al Lliure de Gràcia Juan Car-
los Martel adapta i dirigeix el
text més destacat de l’italià Re-
mo Binosi, La espera, una
història sobre tres dones del se-
gle XVIII protagonitzada per
Marta Marco, Clara Segura i Isa-
bel Rocatti. A La Seca-Espai Bros-
sa els polipoètics Xavier Theros i
Rafael Metlikovez celebren els
seus 20 anys d’accidents ambOn-
tología General, un recital poètic
que repassa el seu repertori
clàssic i que inclou, en la segona
part, composicions inèdites.
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A dalt, instantània de Los hijos se han dormido, al festival Temporada Alta. A baix, imatge d’À louer, de la
companyia Peeping Tom. / alicia rojo / herman sorgeloos

Rec, una cita obligada des d’avui i
fins dissabte per remenar entre
la roba i passejar per Igualada.
Per cinquena vegada, les antigues
adoberies de la ciutat catalana es
converteixen en botigues tempo-
rals (pop-up stores) per vendre a
un “preu d’escàndol”, asseguren
des de l’organització, les col·lec-
cions d’altres temporades i algu-
na més actual de reconegudes
marques. Alguns dissenyadors

atenen directament el públic,
com ara Sita Murt, Míriam Ponsa,
Txell Miras i Josep Abril. Durant
aquests tres dies, hi ha altres acti-
vitats paral·leles relacionades

amb la músi-
ca, la poesia i
els tallers in-
fantils. Passe-
jar pel barri
del Rec és do-
nar-li una
oportunitat a
les oportuni-
tats. “L’hivern
passat hi vam
participar i és
una bona ma-
nera de

treure l’estoc i també de com-
prar a bon preu peces d’altres
temporades”, afirma la dissenya-
dora Txell Miras. Consulteu el cir-
cuit a www.recstores.com
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