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L’Associació
Catalana
d’Il·lusionisme
reunirà 650 mags
de tot el món

� Barcelona. Des de de-
mà i fins diumenge,
l’Associació Catalana
d’Il·lusionisme orga-
nitza el 28è congrés es-
tatal de màgia a Barce-
lona en què es congre-
garan uns 650 mags ar-
ribats de tot el món. Tot
i que la majoria d’actes
estiguin adreçats als
professionals i afeccio-
nats inscrits al congrés,
diumenge al migdia es-
tà prevista una sessió
oberta al públic amb les
primeres espases de la
màgia d’escena inter-
nacional. El ventríloc i
il·lusionista Selvin re-
comana l’espectacle
que es farà al Mercat de
les Flors tot dient que
«si s’hagues de pagar
els catxets dels artistes
en comptes de 15 euros,
una entrada en costaria
150». L’Institut del
Teatre serà l’escenari
del congrés, que coinci-
deix amb el 75è aniver-
sari de l’Associació Ca-
talana d’Il·lusionisme.
Jaume Melendres, cap
dels Serveis Culturals
de l’Institut del Teatre,
confia  que el retro-
bament s’ha de mante-
nir estable, ja que ara
«hi ha un buit pedagò-
gic». Pel curs vinent
s’organitzarà un semi-
nari perquè els alumnes
interessats puguin fer
una aproximació a
aquest art parateatral.
L’Institut del Teatre
aprofita el congrés per
presentar, per primer
cop, part de la col·lec-
ció d’aparells de màgia
de la família Roca. El
fons consta d’unes 500
peces que la saga d’il-
lusionistes va utilitzar
durant anys. / J.B.

Fa un parell d’anys, des-
prés de la presentació de la
programació del festival
Temporada Alta, titulà-
vem «Temporada Alta de
Catalunya». Seguint la
mateixa lògica, avui cal
necessàriament ampliar
l’àmbit geogràfic. Ahir, el
director artístic de Tempo-
rada Alta, Salvador Su-
nyer, va presentar la pro-
gramació amb satisfacció
poc dissimulada –«és
l’edició que em fa més il-
lusió», va dir–, i va afirmar
que «poca gent a Europa
pot presentar un cartell ai-
xí», fent referència a la
presència massiva d’es-
pectacles del país «sense
desentonar» amb la resta.

Sunyer, que estava
acompanyat de tot un estol
de polítics i tècnics, va re-
passar els cinc eixos que
han marcat el criteri a l’ho-
ra de programar: el festival
com a porta d’entrada al
país de noves produccions
estrangeres o de la resta de
l’Estat; la condició de mo-
tor de creació escènica; la
condició d’aparador de la
creació contemporània i
dels nous creadors; les
preferències i el creixe-
ment del públic amb el fes-
tival i la inauguració del
centre El Canal.

El gairebé mític actor,
director, dramaturg, esce-
nògraf i pintor italià Dario
Fo, de 81 anys, inaugurarà
el festival, el 4 d’octubre, i
un dels cicles d’aquest, el
dedicat a Itàlia. El nom de
Fo, juntament amb el del
mestre Peter Brook i el del
dramaturg irlandès Sa-
muel Beckett, al qual tam-

bé es dedica un cicle, riva-
litzen en el programa amb
tres dels directors amb
més prestigi de l’escena
internacional actual: l’ale-
many Cristoph Marthaler,
el polonès Krystian Lupa i
el belga Jan Lauwers.

Dario Fo farà una revi-
sió de la primera part del
monòleg Misterio Buffo,
Rosa Fresca Aulentissima,
que va escriure el 1969,
mentre que Peter Brook
presentarà el muntatge
Fragments, basat en diver-
sos textos de Beckett, al
qual es dedica un cicle.
Precisament, formant part
d’aquest, hi ha l’especta-
cle Erste liebe (Primer
amor), creat i interpretat
per un altre dels noms im-
portants de l’escena inter-
nacional, l’actor alemany
Martin Wuttke.

Per la seva banda, Mart-
haler presenta la peça de
teatre musical, ambienta-
da en el món de la indús-
tria tèxtil, Maeterlinck;
Lupa, que ja va participar
en el festival l’any passat,
presenta una altra obra de
Thomas Bernhard, Kalk-
werk (El forn de calç), i
Jan Lauwers portarà al
Teatre de Salt La Poursui-
te de vent, estrenada en el
Festival d’Avinyó i amb la
qual es retrà homenatge a
Franco di Francescanto-
nio. Un altre dels muntat-
ges al qual cal parar aten-
ció és Les étourdis, de Jé-
rôme Deschamps i Macha
Makeïeff.

Cicle argentí
Salvador Sunyer va expli-
car ahir que la tria dels es-

pectacles que conformen
el cicle que ha de mostrar
el millor del teatre que es
fa a Buenos Aires ha anat a
càrrec de Javier Daulte.
Repeteix Daniel Verone-
se, amb Espía a una mujer
que se mata, una versió de
L’oncle Vània, i per pri-
mera vegada ve a l’Estat
Claudio Tolcachir, amb La
omisión de la familia Co-

leman.
Ahir, el director del fes-

tival va deixar clar també
la condició de motor de
creació de Temporada Al-
ta, que coprodueix o col-
labora en 34 dels 70 espec-
tacles programats, conti-
nuant per un camí que es
va iniciar fa quatre anys
per tal que el festival fos
un espai natural on s’estre-

nin els nous espectacles de
la temporada. Alguns dels
muntatges són encarregats
especialment i d’altres són
coproduccions amb tea-
tres públics, d’altres festi-
vals del país, companyies,
empreses i sales privades o
directament amb els crea-
dors. És a aquest gros d’es-
pectacles que pertanyen
els muntatges de Moma
Teatre (companyia resi-
dent d’El Canal), Xavier
Albertí, Sergi Belbel, Da-
goll Dagom, Oriol Broggi,
Magda Puyo, Ester For-
mosa i Marisa Sannia, Di-
dascàlia i els muntatges de
la sala La Planeta dirigits
pels gironins Jordi Prat i
Pere Puig.

Salvador Sunyer va fer
referència al fet que «el
festival ha crescut amb el
seu públic, i per això està
molt arrelat en una societat
que canvia cada dia», de
manera que un dels criteris
a l’hora de programar ha
estat que tothom pogués
fer una «bona tria».

Pressupost: 1,8 milions
El pressupost d’aquesta
edició de Temporada Alta
és d’1.874.000 euros, es
posaran a la venda 31.726
entrades i als espais que ja
existien l’any passat s’hi
han afegit el Casino de Gi-
rona, l’hotel Ciutat de Gi-
rona, el Sunset Jazz Club i
l’aparador de la botiga de
Cal Rei. Com a activitats
paral·leles, destaquen el
curs d’interpretació que
farà Claudio Tolcachir i un
cicle de conferències que
té com a eix central la figu-
ra i l’obra de Beckett.

Temporada Alta d’Europa
El festival avança l’objectiu de convertir-se en punt de referència de la creació escènica europea

Una imatge de teatre musical Maeterlinck. / PHILE DEPREZ

� La presència de figures com ara Dario Fo,
Paolo Conte, Cristoph Marthaler, Krystian Lu-
pa, Peter Brook, Martin Wuttke, i Jan Lauwers
en el cartell d’aquest any de Temporada Alta

DANI CHICANO / Girona (del 4 d’octubre al 7 de desembre), juntament
amb algunes dades significatives –coproduc-
ció o col·laboració en 34 espectacles, tots amb
origen al nostre país; 25 espectacles estrangers;
14 estrenes a l’Estat i 7 a Catalunya– fan que el

festival s’acosti a l’objectiu de convertir-se en
un punt de referència de la creació escènica eu-
ropea. Mereixen atenció especial l’estrena de
les primeres produccions d’El Canal, iels ci-
cles dedicat a Itàlia, Buenos Aires i Beckett.

� El director d’orquestra
indi Zubin Mehta va inau-
gurar ahir la XVII tempo-
rada del Palau 100 del Pa-
lau de la Música de Barce-
lona amb un dels dos con-
certs en què se situarà al
capdavant de la Israel Phi-
larmonic Orchestra. Avui
oferirà la segona actuació
en què el repertori serà cla-
rament diferent.

El concert d’ahir, en ex-

clusiva per als abonats, va
estar dominat per peces de
compositors austríacs,
com ara Beethoven,
Schönberg i Schubert, i en
el d’avui, per al públic en
general, el repertori evolu-
cionarà i la principal nove-
tat és un concert per a flau-
ta del compositor georgià
Josef Bardanashvili, que
s’interpretarà per primera
vegada a l’Estat.

«Bardanashvili portarà

un so molt eclèctic», va
explicar Mehta, amb una
flauta amb micròfon, dues
guitarres elèctriques, una
trompeta, piano i molta
percussió, la qual cosa li
dóna «una sonoritat molt
particular», gràcies també
a la influència de músi-
ques procedents de Geòr-
gia.

Mehta també es va refe-
rir a un dels seus grans
projectes de futur, el Festi-

val del Mediterrani, que
tindrà lloc al Palau de les
Arts de València entre
maig i juny del 2008, del
qual Mehta és, amb Lorin
Maazel, el director titular.
«Volem que València si-
gui el Salzburg del Medi-
terrani», va indicar Mehta
sobre el festival, que gau-
dirà d’una orquestra prò-
pia amb músics elegits
personalment per Maazel.

Zubin Mehta inaugura la temporada del
Palau 100 amb dos concerts diferents
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El director d’orquestra indi Zubin Mehta, ahir a Barcelona
poc abans d’inaugurar la temporada del Palau 100. / EFE




