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Teatre

Teatre Romea  
Fins al 13 d’octubre
 
“Totes les famílies felices 
s’assemblen. Cada família 
dissortada ho és a la seva 
manera”. Així comença Lev 
Tolstoi la seva implacable Anna 
Karenina. Una sentència que és 
la base, potser, del drama 
contemporani, de Txékhov a 
Tracy Letts, i sense la qual no 
podem entendre cap història de 
família que pugi a escena. Aquí, 
doncs, la qüestió: és feliç la 
família que s’han imaginat 
Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri? 
No les tenim totes. Disposem, sí, 
d’una mare abassegadora 
(Maife Gil), d’un fill derrotat 
(Quim, Francesc Orella), d’un fill 
arrogant (Jordi, Ramon 
Madula), d’una filla poca-solta 
(Bet, Cristina Genebat), d’una 
nora tòtila (Elisenda, Àgata 
Roca)... i d’un bufó (Tomás, 
Jacob Torres) que és l’empleat 

del fill deprimit. Tenim una 
comèdia amargant sobre la 
immobilitat de les coses i uns 
actors que es mostren 
esplèndids a l’hora d’interpretar 
la partitura, molt ben dirigida 
per Pau Durà. Fins i tot està bé 
Genebat, tot i no tenir gairebé 
paper en aquesta peça coral.
 Però, de tots, no podem evitar 
clavar la mirada en Orella, en 
una vis còmica poc explotada 
per aquest actoràs que ja li pots 
demanar que faci un Pinter, un 
Camus o un Casanovas, que 
sempre se supera. És la víctima, 
qui encarna el drama, 
protagonista de la història que 
de veritat importa. És el germà 
menyspreat i a qui li passen 
coses durant la funció. Riem 
perquè és maldestre, trist, 
bonhomiós. I alhora ens 
entendrim. Concentra totes les 
virtuts d’aquesta comèdia 
inspiradora, electritzant, amb 
principi i final... Gràcies a ell, sí, 
creiem que són feliços, però no 
sabem fins quan.  –A. Gomila

Sala Flyhard 
Fins al 13 d’octubre
 
Una remodelada Sala Flyhard ha 
obert les portes i no precisament 
amb molta sort. Si alguna cosa 
caracteritza aquesta petita sala 
dirigida per Jordi Casanovas és el 
rigor i la qualitat dels textos i de 
les posades en escena. Però no 
sempre encerta. Sigui perquè 
Casanovas està molt ocupat amb 
altres projectes fora del seu 
teatre, sigui perquè el seu equip 
ha tingut un petit entrebanc, 
Comment te dire adieu, de Sergi 
Manel Alonso és el projecte 
menys interessant i reeixit que 
hem vist a la Flyhard. Tant 
perquè el text no té un mínim 
nivell ni un llenguatge dramàtic 
que vagi més enllaç dels llocs 
comuns com per la direcció del 
propi autor.

Comment te dire adieu vol 
parlar de l’amor i el desamor 
d’uns nois i noies al voltant de la 
trentena, però els personatges no 
tenen cap mena de profunditat i el 
que diuen, fins i tot quan l’obra 
tira cap a la comèdia, revela la 

inexperiència de l’autor, 
obsessionat, això sí, amb les 
referències musicals i 
cinematogràfiques com el mateix 
títol de la peça, que forma part de 
la banda sonora del Paraigües de 
Cherburg. Moltes escenes, massa 
escenes, curtes i poc 
desenvolupades en una 
dramatúrgia francament 
avorrida. Els intèrprets fan el que 
poden amb un material d’escàs 
interès. –S. Fondevila

Un aire de família

Comment te dire adieu

Poc interès.

El festival Temporada Alta és 
com un miracle en els temps 
que corren. Creació 
contemporània i clàssics. 
Talent local i el millor del teatre 
que es fa al nord dels Pirineus i 
Atlàntic enllà. Més de 70 
espectacles que fan de Girona i 
rodalia la capital del teatre 
europeu d’octubre a desembre. 
Cal dir res més?
 
El millor del món
Només per veure el Susn de 
Thomas Ostermeier (30 de 
novembre), Le voci di dentro de 
Toni Servillo (11 d’octubre), Els 
baixos fons d’Oskaras 
Korsunovas (9 de novembre) i 
Orlando de Guy Cassiers (29 de 
novembre) ja valdria la pena 
llogar casa a Girona. Són quatre 
dels millors creadors escènics 
continentals, provinents de 
quatre escoles diferents que 
marquen la pauta a Europa. 
 
Teatre llatinoamericà
Per Girona van entrar els Daulte, 
Veronese, Bartís i Tolcachir, i ara 
arriba el torn dels argentins 
Romina Paula (Fauna, 21 de 
novembre) i Mariano Pensotti 
(Cineastas, 24 de novembre), 
l’uruguaià Roberto Suárez 
(Bienvenido a casa, 1 de 
novembre), la brasilera 
Christiane Jatahy (Julia, 12 
d’octubre) i dels mexicans 
Lagartijas Tiradas al Sol 

(Montserrat, 19 d’octubre). Una 
manera de fer teatre sorprenent 
i molt cinematogràfica.  

Somni d’una nit d’estiu
Els Propeller d’Edward Hall són 
un capítol a part. Són la millor 
companyia europea? O són els 
que més ens han emocionat en 
els últims temps? Tant se val. 
Són imaginació pura, poesia, 
grans interpretacions i ganes de 
deixar-nos clavats a la cadira. El 
4 de desembre ens portaran 
aquest Shakespeare, una obra 
mestra, diuen a Londres.

Avantguarda local
L’estrena a Espanya del film 
Història de la meva mort d’Albert 
Serra (10 d’octubre) s’afegeix a 
l’esperit del festival d’estar al 
costat dels nous llenguantges 
escènics, com prova la 
presència d’El Conde de 
Torrefiel (Escenas..., 22 de 
novembre), Roger Bernat 
(Re-presentació Númax, 23 de 
novembre) o Rodrigo Garcia 
(Daisy, 21 de novembre). 
Atenció al Migranland (16 de 
novembre) que fa Àlex Rigola 
amb immigrants de Salt.
 
#FF80
Lali Ayguadé, Roser López, 
Espinosa, Marcos Morau (24 de 
novembre), Umma Umma 
Dance (24 de novembre) i Jordi 
Galí (23 de novembre) són 
l’esperança blanca de la dansa 
catalana i Temporada Alta els 
ofereix un espai, fins i tot una 
marca, per apropar-los a públic i 
programadors. –A.G.
  
TEMPORADA ALTA
Girona i Salt
Del 3 d’octubre al 8 de desembre

Els Propeller visiten Girona per sisè cop.

 5 raons  
per anar a... 
Temporada 
Alta


