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SÍLVIA OLLER
Girona

Una programació internacional i
de creació catalana potent és
l’eix bàsic sobre el qual girarà la
22a edició del Temporada Alta,
el festival de les arts escèniques
de tardor de Catalunya, que
aquest any presenta 88 especta-
cles de 16 països, deu muntatges
més que l’any 2012 i més d’un
centenar de funcions. Va parlar
sense embuts el director del fes-
tival, Salvador Sunyer, ahir du-
rant la presentació del certamen
a Girona en qualificar la progra-
mació internacional d’aquest
any “com la millor que hem tin-
gut mai”.
En total s’han programat entre

el 3 d’octubre i el 8 de desembre
25 espectacles de fora de Catalu-
nya i Espanya, entre els quals des-
taquen noms propis com Ed-
ward Hall i la seva companyia
Propeller –formada exclusiva-
ment per homes–, que després
d’haver presentat al Temporada
Alta cinc de les seves producci-
ons (Conte d’hivern, Ricard III,
Enric V,Nit de Reis i La feréstega
domada) torna aquest any amb
un altre text de Shakespeare, El
somni d’una nit d’estiu. El direc-
tor belga FabriceMurgia portarà
Le Chagrin des obres, un inquie-
tant espectacle sobre el tiroteig
en un institut alemany que li ser-
veix de pretext per parlar sobre
el malestar de tota una genera-
ció, i el lituà Oskaras Korsunovas
tornarà per tercera vegada al
Temporada Alta amb una versió
d’Els baixos fons de Gorki, una
de les seves produccions més re-
conegudes internacionalment.
El director germànic Thomas

Ostermeier presentarà Susn, una

producció que portarà a Girona
per primera vegadaBrigitteHob-
meier, una de les joves actrius
amb més repercussió d’Ale-
manya, mentre que el belga Guy
Cassiers dirigirà Orlando de Vir-
ginia Woolf.
Temporada Alta reforça en-

guany aquesta aposta per la pro-
gramació internacional amb un
cicle dedicat al teatre iberoameri-
cà que constarà de cinc especta-
cles de l’Argentina, el Brasil,
l’Uruguai i Mèxic.
El retorn a Catalunya, després

de set anys d’absència, de la com-
panyia Els Joglars, dirigida per
Ramon Fontseré, amb la seva úl-
tima producció El coloquio de los
perros, basada en un text de Mi-
guel de Cervantes, serà un altre
dels noms propis d’una edició
que aixecarà el teló el 3 d’octu-
bre amb l’estrena de l’obraDegus-
tació, de l’edat de pedra a El
Celler de CanRoca. Aquest espec-
tacle sobre el món de la cuina i la
relació que maté amb la cultura,
dirigit per Joan Ollé, disposarà
de la participació dels germans
Roca i actors amb afició per la
cuina com Montserrat Carulla,
Eduard Farelo o Rosa Novell.
Una obra que és una picada
d’ullet a aquella Degustació que
es va representar a la primera
edició del festival, el 1992. “Vo-
lem que sigui un record de l’ori-
gen del Temporada Alta, un hu-
mil i sentit homenatge a Quim
Masó (va ser un dels impul-
sors)”, va reconèixer el director
del certamen.
Si un dels leitmotiv d’aquest

festival és la programació inter-
nacional, l’altre és la producció
catalana. Un total de 42 dels 88
espectacles són d’autoria catala-
na, la xifra més alta que s’ha pro-

gramat mai al festival. El cer-
tamen col·labora aquest any en
la producció de 18 espectacles
d’alguns dels millors creadors de
l’escena del país, com Joan Ollé,
Marta Carrasco, Àlex Rigola,
Jordi Casanovas, Cristina Cle-
mente, Camut Band, Roger Ber-
nat o Ivan Benet, entre d’altres.
Amb l’objectiu de fomentar l’au-
toria textual catalana, aquest any
torna el Torneig de Dramatúrgia
i el festival acollirà un nou expe-
riment teatral que ha triomfat a
Londres i Nova York, batejat
amb el nom de Primera Plana.
Quatre equips, cadascun amb un

El director del festival, Salvador Sunyer

El músic anglès Scott Matthews

Aquina altra ciutat europea?
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MIREIA RODRÍGUEZ CADENAS
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El festival de la Música i la Can-
çó de Sant Boi de Llobregat, més
conegut popularment com a Al-
taveu, inaugura avui la 25a edi-
ció apostant, un cop més, per la
música feta a Catalunya amb la
qualitat com a motiu d’identitat.
Damien Jurado i Scott Matt-
hews, però també Standstill, La
Troba Kung-Fú, Dorian, Núria
Graham i Egon Soda són alguns
dels grans atractius d’aquesta
edició, que en paraules del di-
rector artístic, Albert Puig, és
“molt guitarrera” i és “la millor
programació que podien oferir
per celebrar el 25è aniversari del
festival”.
El grup català Standstill, un

dels trumfos de la programació
d’enguany, actuarà demà a les 21
hores a la plaça de l’Ajuntament,
amb l’espectacle Cénit, amb què
donarà a conèixer les cançons

del seu últim treball, Dentro de
la luz. Després de la gran aco-
llida del l’espectacle anterior,
Room, ara es presenten amb una
posada en escena catàrtica, ple-
na de percussió, veus i un imagi-
nari espiritual.
Demà també actuarà el grup

català d’electropop Dorian, amb
un concert programat a les 0.45
hores als jardins de l’Ateneu
Santboià, on presentarà l’últim
disc, La velocidad del vacío, amb
un directe elèctric i vibrant. El
mateix escenari l’ocuparà Mu-
cho, la banda madrilenya de
rock retro que a les 23.30 h s’es-
trenarà a Catalunya amb la pre-
sentació del treball El apocalip-
sis según Mucho.
El festival, nascut el 1989 rei-

vindicant la música catalana i
que al llarg de la seva trajectòria
s’ha centrat a donar veu als mú-
sics emergents i a les figures
autòctones més properes,
aquest any també ha optat per

músics estrangers de nivell quali-
tatiu contrastat, i una de les mi-
llors propostes és el cantautor
dels Estats Units Damien Jura-
do, que oferirà una única actua-
ció a Catalunya dissabte a les 22
hores a la plaça de l’Ajuntament
de Sant Boi amb els temes del
seu últim disc Maraqopa, així
comun repàs d’un repertori ava-
lat per més de dotze discos i vint
anys de trajectòria.
L’altra “gran perla” d’aquesta

edició, segons Puig, és Scott
Matthews, un dels cantautors
anglesosmés reconeguts a nivell
internacional, influït per artistes
com The Beatles, Bob Dylan o
Led Zeppelin, que demà a les 22
hores presentarà les cançons del
seu últim àlbum,What the night
delivers (2011) a Cal Ninyo,
precedit pel cantautor de veu
trencada Ramon Mirabet, que
presenta el discHappy days a les
21 hores.
Amb només 16 anys i una veu

]Aquest any, per primera
vegada, el programa princi-
pal de Temporada Alta in-
clou també una proposta
cinematogràfica, l’estrena
de la pel·lícula Història de
la meva mort, dirigida per
Albert Serra, amb la qual
va aconseguir el Lleopard
d’Or al Festival de Locarno
(Suïssa).
Salvador Sunyer, alma

màter del festival, es va mos-
trar molt orgullós de la pro-
gramació que del 3 d’octu-
bre al 8 de desembre con-
vertirà Girona en referent
de l’escena teatral. Sunyer
va dir que està convençut

que difícilment es pugui
trobar en altres ciutats euro-
pees els noms i la diversitat
de formats que es veuran a
Girona i Salt. Les entrades
es posaran a la venda a par-
tir del dia 12 de setembre, a
través del web, de l’oficina
de turisme de la Rambla de
Girona i de les taquilles. Els
membres que pertanyen al
Club Ciutat del Teatre po-
dran comprar-les abans, els
dies 9 i 10. Aquest club agru-
pa persones interessades en
les arts escèniques i en la
cultura, i les seves opinions
les tenen molt en compte
els programadors.

TemporadaAlta,epicentredel
teatre internacionalaCatalunya
El certamen inclou 88 espectacles, dels quals 42 són d’autoria catalana

ScottMatthews, Standstill iDorian,
al 25è aniversari de l’Altaveu
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director, un dramaturg i quatre
actors que hauran estat seleccio-
nats en un càsting ràpid, tindran
24 hores per preparar una obra.
La música i la dansa també

incrementen aquest any la pre-
sència al festival. Entre les 18
actuacions musicals programa-
des destaca la del cubà Chucho
Valdés, acompanyat dels Afro-
Cuban Messengers; la diva dels
musicals del West End, Maria
Friedmann; el grup britànic
Morcheeba, Melendi o els cata-
lans Manel, Gossos, Andrea Mo-
tis i Joan Chamorro. Dos dels
espectacles musicals tindran un

format teatral: Bestiari, que re-
presenta la tornada al festival de
la formació Cabo San Roque (fan
música a partir d’objectes inven-
tats) i Operetta, de Cor de Tea-
tre, una obra que acosta l’òpera a
tota mena de públic. En el camp
de la dansa destaca la presència
de la coreògrafa i ballarina es-
panyola de flamenc, que presen-
tarà per primera vegada a Cata-
lunya Ay!, la seva nova peça es-
trenada amb èxit de crítica al
prestigiós teatre Sadler’s Wells
de Londres, o la de Josef Nadj,
ambWoyzeck. Entre les estrenes
a escala espanyola en el camp de

la dansa, destaca l’espectacle del
director francès Philippe Genty,
Ne m’oublie pas, en què combina
en escena actors/ballarins imani-
quins, i 4D, del coreògraf Sidi
Larbi Cherkaoui, una de les figu-
res clau en la dansa contemporà-
nia internacional.
El pressupost del festival és

d’uns dos milions d’euros, dels
quals 700.000 els aporta la Ge-
neralitat. El conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, va desta-
car ahir l’aposta del Govern pel
festival i va assegurar que cap al-
tre certamen català no rep tants
diners.c
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singular, natural i poderosa, es
presenta Núria Graham, una ca-
talana de Vic amb arrels irlande-
ses i basques que s’espera que si-
gui una de les grans revelacions
musicals de l’any. Dissabte a les
21 hores oferirà cançons del seu
primer disc, First tracks, a Cal
Ninyo. Una hora abans actuarà a
la plaça de l’Ajuntament La Tro-
baKung-Fú, guanyadora del pre-

miAltaveu a lamillor banda cata-
lana el 2007, que farà ballar tot-
hom amb la barreja de cúmbia,
rumba i sonoritats mediterrà-
nies de l’últim àlbum, Santa-
legria. El toc final l’hi posaran
Egon Soda, la banda de pop-
rock indie que després de cinc
anys reapareix amb l’àlbum El
hambre, el enfado y la respuesta
als jardins de l’Ateneu a les
23.40 h, i el grup andalús Pony

Bravo, que a les 0.55 h presenta-
rà el treball De palmas y cacería,
amb una inconfusible barreja de
blues i rock anglosaxó, reggae
jamaicà i músiques etíops.
Abans de les dues jornades

d’emocions musicals, aquesta
nit s’inaugurarà el festival en sen-
tit estricte amb el ja tradicional
lliurament dels premis Altaveu a
Cal Ninyo, que aquest any han
recaigut en Joan Colomo, Mari-
na Rossell, John Talabot, Peret,
Txarango, la Sala Sidecar de Bar-
celona i Los Sirgadors, per haver
contribuït amb la seva feina a en-
riquir la música feta a Catalunya
durant aquest últim any. Serà el
punt de partida d’aquesta nova
edició que durant tres dies acos-
tarà a la ciutat actuacions musi-
cals de primera línia a la plaça
de l’Ajuntament, els jardins de
l’Ateneu Santboià i Cal Ninyo.
En un àmbit més alternatiu, el

festival també oferirà les actua-
cions de Wednesday Lips, La
Sombra delÁtomo,NandoCaba-
llero y l’Orquestra del Llanero
Solitario i el grup Llorer, tots
ells finalistes de l’Altaveu Fron-
tera, una competició que pretén
servir de trampolí a bandes no-
ves i grups emergents.c

1. Philippe
Genty. El creador
francès torna per
presentar Ne
m’oublie pas

2. Thomas
Ostermeier. Un
dels grans astres
del teatre euro-
peu torna amb
Susn, la història
tràgica d’una vida
en cinc actes

3. Guy Cassiers.
El director flamenc
adapta Orlando ,
la novel·la de
Virginia Woolf

4. Sidi Larbi
Cherkaoui. El
coreògraf fa ballar
quatre parelles
en el seu nou
muntatge
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Damien Jurado
dissabte tocarà temes
de l’últim disc,
‘Maraqopa’, en l’únic
concert a Catalunya

museudeldisseny.bcn.cat
facebook.com/museudeldisseny
twitter.com/museudeldisseny

Museu del Disseny
de Barcelona

Compra d’entrades per internet:
museudeldisseny.bcn.cat

Calendari: Diumenges, a les 11:00 i a les 12.30h
Les visites de grups han de concertar dia i hora

Durada de la visita: 90min

Preu: 3€ per persona
45€ per grup (menys de 15 pers.)
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Pis-Museu
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Habitatge 1/11


