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Primera fila    icult
El gran festival de tardor de Catalunya

FERRAN COSCULLUELA
GIRONA 

A
quest any, el director del 
Temporada Alta sembla 
més enamorat de la seva 
criatura que mai: «És la mi-

llor programació internacional que 
hem tingut». «En dos aspectes és el 
millor festival que hem fet fins ara». 
«Hi ha poques ciutats a Europa en 
què es pugui trobar un paquet tan 
variat i amb tanta potència». Si els pi-
ropos de Salvador Sunyer per si sols 
no els convencen, afegirem que el 
festival d’arts escèniques de Girona i 
Salt aixecarà el teló el dia 3 d’octu-
bre amb 88 espectacles de 16 països, 
10 obres més que l’any passat. Una 
vintena són estrenes a nivell inter-
nacional, 15 es presentaran per pri-

temporada molt alta
mera vegada a Espanya i quatre més 
són primícia a Catalunya. I una altra 
dada important per entendre l’entu-
siasme del seu màxim responsable: 
gairebé la meitat d’aquests especta-
cles (42 per ser exactes) són creaci-
ons d’autoria catalana.

JOAN OLLÉ I CAN ROCA / «Si el festival es 
fes en una altra part, jo aniria a veu-
re una quinzena o una vintena d’es-
pectacles. Els altres anys no passava 
de 10. Però no programes per a tu, 
programes per a un públic molt am-
pli. És un festival més afinat i més 
exigent», es va sincerar el director en 
la presentació que va tenir lloc ahir 
al Teatre Municipal de Girona. 
L’obra que obrirà el festival té algu-
na cosa de petit homenatge al direc-

El certamen d’arts escèniques de 
Girona i Salt presenta una de les millors 
programacions de la seva història

A partir del 3 d’octubre oferirà 88 
muntatges de 16 països amb 20 estrenes 
internacionals i 20 més a Catalunya

tor i productor de teatre Quim Masó, 
que va presentar una peça anomena-
da Degustació a la primera edició del 
Temporada Alta. Més de 20 anys des-
prés, un altre espectacle amb el ma-
teix nom, però amb el subtítol De 
l’edat de pedra al Celler de Can Roca, in-
augura el festival de la mà del direc-
tor Joan Ollé per analitzar les relaci-
ons entre cultura i gastronomia.
 Sunyer va destacar que els tres 
eixos que han vertebrat l’oferta que 
es presenta aquest any han estat 
comptar amb una programació in-
ternacional molt robusta, ajudar 
la creació catalana, «i no només en 
el llenguatge escènic», i articular 
una nova relació amb l’espectador 
que li permeti opinar sobre el tre-
ball dels mateixos programadors 

Propeller torna, del 4 al 6de desembre, 
amb ‘Sueño de una noche de verano’.

Els Joglars presenta ‘El coloquio de los 
perros’, de Cervantes, el 18 d’octubre.

Guy Cassiers dirigeix ‘Orlando’, de 
Virginia Woolf. El 29 de novembre a Salt.

Maria Friedman, el 8 de novembre 
a l’Auditori, destaca en la música.

‘Le voci di dentro’, del Piccolo 
de Milà, l’11 d’octubre a Girona.
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per corregir els errors i enriquir 
les propostes.
 El director del Temporada va 
enumerar algunes de les grans re-
presentacions que s’oferiran fins 
al dia 8 de desembre. El musical 
Lenny & Steve, de Maria Friedman, 
que portarà els espectadors de 
Broadway al West End de Lon-
dres; el Piccolo Teatro di Milano, 
amb Le voci di dentro, d’Eduardo de 
Filippo, o l’espectacle Ne m’oublie 
pas de Philippe Genty.

PROJECCIÓ IBEROAMERICANA / «Però 
també hi ha moltes representaci-
ons de mitjà i petit format que es 
veuen en importants teatres 
d’Europa», va afegir Sunyer, per 
destacar obres com Le chagrin des 
ogres, de Fabrice Murgia, un jove 
director belga que s’està conver-
tint en un dels grans. Dugne (Bai-
xos fons), del lituà Oskaras Korsu-
novas sobre l’obra de Gorki, o 
l’Orlando de Virginia Woolf, a càr-
rec del flamenc Guy Cassiers. «Si 
n’hagués d’escollir un, no sabria 
quin».
 En el capítol internacional hi 
ha un apartat dedicat a la pro-
jecció iberoamericana, perquè 
els organitzadors volen que el 

Temporada Alta sigui «el nexe 
d’unió» entre el teatre iberoa-
mericà i l’europeu. «Aquests pa-
ïsos, i no només l’Argentina, te-
nen cada vegada més un dels te-
atres més interessants del món», 
va dir Sunyer, que va esmentar 
l’obra Júlia de la directora brasi-
lera Christiane Jatahy, en què es 
barregen cine i teatre.

ESCENA ESPANYOLA / El Temporada 
Alta també compta amb una im-
portant presència de l’escena es-
panyola, com la del director Ro-
drigo García i la bailaora Eva Yer-
babuena. Una aportació teatral 
que també suposa el retorn als 
escenaris catalans, després de 
set anys d’absència, d’Els Joglars 
amb El coloquio de los perros, un 
text de Cervantes dirigit per 
Ramon Fontserè, successor de 
Boadella en la històrica compa-
nyia.
 L’aclaparadora presentació de 
Sunyer va ser totalment aplau-
dida i compartida pel conseller 
de Cultura, Ferran Mascarell, i 
per l’alcalde de Girona, Carles 
Puigdemont, que van insistir en 
la qualitat del Temporada Alta. 
Un festival «de referència» en el 
panorama escènic i cultural de 
Catalunya, en el qual la Generali-
tat, va assegurar Mascarell, con-
centra tots els esforços que li són 
possibles. H

Els Joglars, sense 
Boadella, tornen als 
escenaris catalans 
al cap de set anys 
amb un ‘cervantes’

El 16 de novembre, ‘4D’, de Sidi Larbi 
Cherkaoui, tot un clàssic del festival.

J En l’apartat de col·laboracions 
en la producció, i per primera 
vegada en la història del festival, 
el Temporada Alta presentarà 
un espectacle dirigit per Àlex 
Rigola que es dirà Migranland i 
que ha estat finançat 
íntegrament per l’Obra Social 
de La Caixa. 

J Aquesta peça de teatre 
social, que es fa en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Salt, 
tracta sobre les aventures 
d’Ulisses i consisteix en un 
viatge físic i virtual en el 
qual els espectadors són 
a la vegada observadors i 
participants. Entre els actors hi 
ha algun dels joves immigrants 
que viuen en aquesta població 
que limita amb la ciutat de 
Girona.

RIGOLA I EL 
VIATGE A SALT

TEATRE SOCIAL

El BAM aposta
pel soroll i el color
3El cartell inclou nombroses propostes afrollatines

NANDO CRUZ
BARCELONA 

Durant dues dècades el BAM ha per-
filat una personalitat enfocada prin-
cipalment cap al pop-rock de tipus 
independent i arrel anglosaxona. 
Aquesta vint-i-unena edició del fes-
tival, que se celebrarà del 20 al 23 de 
setembre coincidint amb les festes 
de la Mercè, no trenca frontalment 
amb aquesta tendència, però oxige-
na la seva imatge amb una notable 
presència d’artistes llatinoameri-
cans i una saludable varietat.
 Aquest serà un BAM amb molt so-
roll elèctric, el proposat per bandes 
com els gallecs Triángulo de Amor 
Bizarro i els argentins Él Mató A Un 
Policia Motorizado, però també amb 
molt ritme i color gràcies a la relec-
tura electrònica que fa Systema So-
lar de la música colombiana, al mini-
pímer angolès del portuguès Batida 
ba, a la cúmbia fosforescent dels da-
nesos Copia Doble Systema, al hip-
hop dels holandesos Dope DOD i a 
l’electrònica triturada del veneçolà 
Cardopusher. S’ha de lamentar, ai-
xò sí, la baixa dels nord-americans 
The Coup.
 El pop-rock queda de sobres re-
presentat amb noms de gran calat 
popular com Dorian, Supersubma-
rina, Standstill i Second. Però fins 
i tot l’oferta d’artistes locals (on ca-
ben des d’Anímic i Pau Vallvé fins a 
The Suicide of the Western Civiliza-
tion i Boreals) ofereix alternatives al-
tament dispars. No hi deu haver cap 
més festival al planeta que hagi pro-
gramat en un sol dia, dilluns, jotes 
castellanes amb regust de bluegrass 
(les dels Hermanos Cubero) i rumba 
catalana amb batec moombathon 
(les de Timberism).

Des de Galícia i València

Dues de les comunitats autònomes 
amb més protagonisme són la ga-
llega i la valenciana. Unicornibot, 
Disco Las Palmeras i Guerrera con-
formen la caravana del soroll gallec 
que desembarca aquest any al fes-
tival encapçalada per Triángulo de 
Amor Bizarro. Del País Valencià arri-
ben els veterans Obrint Pas i  Orxata 
(que amb la seva revetlla combativa i 
makinera no deixen de guanyar adep-
tes). Tots dos compartiran escena-
ri dissabte al parc del Fòrum en un 
lot reforçat pel dancehall-reggae del 
madrileny Swan Fyahbwoy.
 Per la seva part, el sempre multi-
tudinari concert a l’Antiga Fàbrica 
Damm comptarà aquest any amb el 
rock d’estil clàssic de l’anglès Miles 
Kane. La seva actuació estarà prece-

dida pels catalans The Free Fall Band 
i El Petit de Cal Eril.
 L’oferta musical de la Mercè man-
té la seva vocació eclèctica amb un 
cartell on conviuen veterans del 
rock d’autor i la rumba com Elli-
ott Murphy i Peret, que potencia di-
àlegs musicals com el de Sanjosex 
amb Chicuelo i el de Niño Josele amb 
la Cobla Sant Jordi i que tant acolli-
rà descàrregues de ritmes llatins 
(Los Fulanos), boogie woogie (el Llu-
ís Coloma Septet) i soul (The Excite-
ments) com la cantautora africana 
Fatoumata Diawara. I atenció molt 
especial a l’excepcional espectacle 
que uneix La Troba Kung-Fú amb el 
Circ Cric i que es presenta dimarts 
24 a la plaça de Catalunya.

PRESENTACIÓ DE L’OFERTA MUSICAL DE LA MERCÈ

THOMAS CANET; EL PERIÓDICO

Més enllà del BAM,  
la festa portarà Elliott 
Murphy, Peret o 
la unió de La Troba 
Kung-Fú i el Circ Cric

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO Actuaran el 21 a la plaça dels Àngels.

SYSTEMA SOLAR Els podrem veure el 23 a la plaça dels Àngels.


