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TEMPORADAALTAINTERNACIONAL JORDI BORDES

‘Highest’ Temporada
a tardor s’escalfa amb el Temporada
Alta. En aquesta edició hi ha progra-
mats 88 espectacles a espais de Girona

i Salt del 3 d’octubre al 8 de desembre. Amb
un cartell ple d’estrenes i amb 25 espectacles
internacionals el festival contempla més
muntatges però redueix el nombre de fun-
cions. Teatre, dansa, música, performance, ci-
nema, circ, nous llenguatges i programació
familiar completen el festival, que un any
més programa el Torneig de Dramatúrgia i
organitza la Setmana de Programadors i
Creació Contemporània. L’equip del Tem-
porada Alta és inquiet i enguany han volgut
arrencar dos nous camins: una línia de teatre
familiar solvent i un espai en què els especta-
dors siguin part activa a la programació. El
director de Temporada Alta, Salvador Su-
nyer, no amaga la seva satisfacció per haver
aconseguit el millor cartell d’espectacles in-
ternacionals de la història del festival. 

Temporada Alta vol ser un hub per a les
companyies interessants de teatre americà.
Això el situa respecte la resta de festivals capi-
tals europeus. Temporada Alta es reivindica
com un port atractiu per fer d’aparador des-
prés de l’èxit de Claudio Tolcachir, Romina
Paula o Mariano Pensotti. Són dramaturgs a
qui el festival els va obrir les portes dels tea-
tres europeus. I és que Sunyer confirma que,
avui, hi ha dos grans pols de creació escènica
al món: el centre d’Europa (gràcies al treball

L
d’impulsar creadors de
Bèlgica i Alemanya, du-
rant anys) i els països
efervescents de l’Amèri-
ca Llatina.

La programació in-
ternacional arrenca
amb un Eduardo de Fi-
lippo interpretat per Piccolo Teatro de Milà i
Teatre Uniti: Le voci di dentro (Municipal, 11
d’octubre). Una de les perles per descobrir
d’enguany és la Júlia que ha adaptat Christia-
ne Jatahy, que ha imposat una mirada brasi-
lera a Senyoreta Júlia de Strindberg (El Canal,
12 d’octubre). Philippe Genty segueix cons-
truint un univers màgic i còmplice que sem-
bla sorgit dels somnis (Municipal, 13 d’octu-
bre). Maurice Durozier, un dels integrants
històrics del Théatre du Soleil, proposa una
conferència escènica tot responent què és, en
realitat, un actor (La Planeta, 19 d’octubre).
Josef Nadj (que va treballar en l’hipnòtic Pa-
sodoble amb Miquel Barceló) fa una versió de

Woyzeck (Teatre de Salt, 25 d’octubre). Oska-
ras Korsunovas ataca Els baixos fons, de Gor-
ki (el Canal, 9 de novembre). El jove belga Fa-
brice Murgia, de qui es pot recordar el Ghost
road de l’any passat, retorna ara amb Le Cha-
grin des ogres (El Canal, 15 de novembre). Si-
di Larbi presenta 4D, un nou treball sobre
com modelar els cossos en la dansa (Munici-
pal, 16 de novembre). Guy Cassiers transfor-
ma l’angoixa d’El cor de les tenebres, a una
versió d’Orlando de Virginia Woolf (El Ca-
nal, 29 de novembre). El director Thomas
Ostermeier torna amb Susn, la vida d’una
dona en 5 actes (Municipal, 30 de novem-
bre). Per últim, els Propeller, que fan la sisena
visita al festival, ara amb un Somni d’una nit
d’estiu (Municipal 4, 5 i 6 de desembre).

IberEscena
El col·lectiu experimental mexicà Lagartijas
Tiradas al Sol tornen a Temporada Alta amb
Montserrat, una nova recerca entre el docu-
ment i la recreació històrica (La Planeta, 19
d’octubre). També d’IberEscena és el Bienve-
nido a casa del Pequeño Teatro de Moron-
danga (El Canal, 1 i 2 de novembre), una tra-
gicomèdia delirant de tres hores a casa d’un
home elefant. Romina Paula indaga entre
realitat i cinema a Fauna (El Canal, 21 i 22 de
novembre), un camí paral·lel al de Mariano
Pensotti a Cineastas (El Canal, 24 de novem-
bre). ❋

Josep Maria
Oliveras
El cartell que
il·lustra el
suplement de
Cultura correspon al
rètol d’aquesta
edició del Festival
Temporada Alta

El Festival Temporada Alta no
s’arronsa i presenta la seva millor
selecció de produccions
internacionals, amb
Llatinoamèrica de pal de paller

Per recordar! Un
detall de
l’espectacle ‘Ne
m’oublie pas’, el
nou treball oníric
de Genty. CIE.
PHILIPPE GENTY


