
| Cultura i Espectacles | 49EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 6 DE JULIOL DEL 2012

17
07

21
/1

05
85

96
®

El projecte Escena Catala-
na Transfronterera, que
va néixer de l’aliança entre
Perpinyà i Salt, entre el
Teatre de l’Arxipèlag (Do-
mènec Reixach) i El Canal
(Salvador Sunyer), conti-
nua ben viu, malgrat que
les aportacions econòmi-
ques provinents d’Europa
van acabar a finals del
2011. Continua viu per la
voluntat expressa de Rei-
xach i Sunyer, i és per això
que el programa de la tem-
porada 2012/2013 de l’Ar-
xipèlag, que ja s’ha presen-
tat, inclou recomanacions

de la pròxima edició de
Temporada Alta. Així, sa-
bem que el festival gironí
programarà quatre espec-
tacles d’aquells que crea-
ran afició. El 6 d’octubre
(21 h) el prestigiós direc-
tor belga Guy Cassiers pre-
sentarà al Teatre de Salt
Coeur ténébreux, de Josse
de Pauw, un espectacle ba-
sat en El cor de les tene-
bres, de Joseph Conrad,
que va estrenar a finals del
2011 en el Festival de Tar-
dor de París. Cassiers va
impactar el públic del fes-
tival en l’edició de l’any
2010, amb Rojo reposado.

Un altre plat fort del fes-
tival serà Forests, un es-

pectacle dirigit per Calixto
Bieito, produït per Barce-
lona International Thea-
tre (BIT), protagonitzat
per Josep Maria Pou, Ro-
ser Camí i l’actor britànic
George Costigan, amb
dramatúrgia de Bieito i de
Marc Rosich, que s’estre-
narà del 31 d’agost al 15 de
setembre al The Old Rep
Theatre de Birmingham,
en el marc del World
Shakespeare Festival, i
posteriorment es podrà
veure al Teatre Municipal
de Girona (14 d’octubre,
18 h), abans de marxar
cap a Londres, on estarà
en cartell al Barbican del 6
al 10 de novembre. Fo-

rests està basat en les múl-
tiples referències als bos-
cos que hi ha en les obres
de Shakespere, des d’El rei
Lear o Macbeth fins a Ti-
tus Andrònic, passant per
El somni d’una nit d’estiu.

Torna al festival el co-
reògraf i ballarí belga Sidi
Larbi Cherkaoui, respon-
sable juntament amb Ma-
ría Pagés d’un dels millors
espectacles de la història
del festival: Dunas. Sidi
Larbi presentarà Play (23
de novembre, 21 h), al Mu-

nicipal, i en aquesta ocasió
la seva parella artística és
l’artista Shantala Shiva-
lingappa, una coreògrafa i
ballarina virtuosa de la
dansa clàssica índia ano-
menada kuchipudi. La di-
nàmica és semblant a la de
Dunas: mescla de cultures
cercant, a través del joc,
allò que les diferencia, pe-
rò sobretot allò que les
uneix.

El quart espectacle que
recomanen des de Perpi-
nyà ja és un clàssic del fes-

tival, la companyia angle-
sa Propeller, especialitza-
da en Shakespeare, que
torna a Temporada Alta
–hi ha presentat amb gran
èxit Conte d’hivern,
L’amansiment de la fera,
Ricard III i Enric V– amb
Twelfth night (Nit de reis),
que es podrà veure el 5 de
desembre (21 h) al Teatre
Municipal. La direcció
d’aquesta companyia,
amb un repartiment úni-
cament masculí, és del
prestigiós Edward Hall. ■

Els Propeller, Sidi Larbi, Bieito i Guy
Cassiers tornen a Temporada Alta

Per fer venir
salivera
Dani Chicano
GIRONA

Una imatge de ‘Nit de reis’, dels Propeller, que es veurà a Temporada Alta ■ M. HARLAN


