
2 7 . 0 9 . 2 0 1 3

18
T

e
a

tr
e

El festival acull bona part dels èxits de la temporada
anterior i proposa nous títols que se sumaran a la cartellera
catalana en els pròxims mesos

IMPULSALACREACIÓJ.B.

emporada Alta no s’oblida d’oferir i
mostrar allò que dota de personalitat
el territori. En un any en què tot sem-

bla que cremi, que res aguanti gaire en cartell
(per por de generar més despeses que ingres-
sos) el forn de temporada Alta arriba ple. I
proposa que hi hagi material exportable,
també a través de la setmana de programa-
dors internacionals. Si és ferma la salut de
l’escena catalana (sigui de la disciplina en viu
que sigui), el cartell de Temporada Alta n’és
un bon reflex.

Marta Carrasco ja té assegurada tempora-
da a Barcelona i funcions a Terrassa, Girona
(5 d’octubre, La Planeta), Tolosa, Lasarte, Se-
gòvia i Mèxic. Ara, el seu món de personatges
desmanegats, histriònics, treu suc del Capu-
llito de alelí: l’espectacle es titula Bijoux (the
flowers). Llàtzer Garcia i Marc Rosich recusen
Shakespeare fent una recerca d’Els folls de
Shakespeare (4 i 5 d’octubre, Salt). Roger Pe-
ña (va sorprendre la temporada passada amb
Poder absoluto) ara escriu i dirigeix una peça
per a la seva mare, Montserrat Carulla: Iaia!!!
(11 d’octubre. Teatre de Salt). Santi Ricart,
amb Sílvia Escuer, fan una nova mirada a
l’Anònim venecià (13 d’octubre, La Planeta).
Mentidera Teatre repeteix en el festival, ara
acompanyats per La Ruta 40 per indagar en
les obsessions a El balneari (17 d’octubre,
Can Cors de Celrà). Els Joglars tornen a Cata-
lunya ara dirigits per Ramon Fontserè: El co-
loquio de los perros (Municipal de Girona, 18
d’octubre). Josep Maria Miró estrena el text
premiat amb el Quim Masó: Nerium Park (18
d’octubre, La Planeta). Impàs Dansa presen-
ten Moi Même (19 d’octubre, Salt). Malpelo
tanca el cercle de L’esperança de vida d’una
llebre (El Canal, 29 d’octubre). Camut Band
estrena Sonoritats (15 de novembre, Salt).
Pep Vila recupera aquell mític Infantillatges
de Pep Cruz, ara com a Manyac, manyac (La
Planeta, 25 d’octubre). Sergi López ara pro-
posa una lectura dramatitzada: Shakespeare a
Benicàssim (La Planeta, 7 de novembre), re-
petint l’idil·li amb el festival des que va debu-
tar com a actor en solitari a Non solum
(2005). Fa dos anys va repetir, ara acompa-
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nyat de Jorge Picó en el 30/40 Livingstone.
Àlex Rigola segueix sent l’autor i director re-
sident amb dos treballs: Migranland i El poli-
cía de las ratas, la nova producció extrata del
Bolaño del 2666. Cristina Clemente estrena
Consell familiar, una seqüela d’aquella còmi-
ca La nostra Champions particular.

Repeteixen peces com Operetta, els Faemi-
no y Cansado,T’estimo ets perfecte, ja et can-
viaré. Primer amor, La banqueta, Wasteland,
Matx de pallassos, Jo mai, arriben al festival,
després que es presentessin en diferents edi-
cions del Grec.

Encàrrec d’escriptura
Temporada Alta també va fer fortuna en
aquell joc per a autors de teatre de diverses
generacions: dels vuit textos de la primera
edició de Torneig de Dramatúrgia Catalana
(de fet va arrencar sense enumerar perquè no
se sabia si tindria continuïtat) fins a quatre
van viure posteriorment a escena: La nostra
Champions particular, Red Pontiac, Smiley i El
crèdit, aquesta darrera estrenada fa només
uns dies. Per primer cop, l’impulsor d’aquest
joc, Jordi Casanovas hi intervé com a un con-
trincant més al costat de Marc Artigau, Marc
Crehuet, Carol López, Paco Mir, Jordi Oriol,
Marc Rosich i Mercè Sarrias. En l’aventura de
forçar la creativitat també debuta en aquesta
edició del Temporada Alta Primera plana.
Manllevant el títol de Ben Hecht i Charles
MacArthur, el Temporada Alta proposa un
experiment d’escriptura i posada en escena a
temps real. Dramaturgs, directors i actors
han de preparar una peça curta sobre l’actua-
litat de 24 hores. De fet, Pere Faura ja ha fet
provatures a la darrera edició de la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega (Todos al patio),
amb només 12 hores i construint a partir de
les opcions seleccionades pel públic. ❋

Què ha de fer un membre d’aquest
Club de Teatre?

Els consumidors culturals, sobretot
els teatrals, som molt transversals.
Ens agrada el teatre, però també l’art,
la literatura, la música... Cal que, com
a consumidors, siguem agents actius.
Les institucions culturals, avui, són
poc transversals i tendeixen a
col·laborar poc entre elles.

Cal que les institucions les facin i se
les creguin.

Fins ara, s’entén com a màrqueting.
Pot ser interessant veure unes
pintures escoltant versos d’un poeta i,
encara, debatent amb un director com
duria aquell món a escena.

Si es fan propostes molt
minimalistes, pot ser que s’acabi
atenent grups molt reduïts?

Més aviat al revés: avui, a Girona i
a arreu, estem restringits a allò que
vulguin oferir els agents culturals
sigui Temporada Alta, el Municipal o
el Museu de Cinema. Si la gent fa
propostes el ventall s’amplia.

És professora. Aquesta política pot
atraure el jovent a la cultura?

L’administració peca en deixar de
banda el teatre, la dansa, la poesia...
la cultura en l’educació. Si es vol
construir un país amb estructures
d’estat cal comptar amb el pilar bàsic
de la cultura, i aquesta ha de tenir
bons fonaments, cal no oblidar
l’escola. El jovent busca ínputs
culturals, però no sap com
organitzar-ho.

“Els consumidors
culturals hem de
ser actius”

Laura Iglesias
Membre Club de Teatre
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Treballa en la Cantània del 2015.
Quin record té del teatre a la infància?

Em va descobrir una cosa que
m’ensenyava tota la vida. És difícil

d’explicar, però molt
poderós de sentir.
Genera vincles assistir
al teatre pares i fills?
Una de les forces
commovedores del
teatre és la sensació
de solitud i alhora de
comunitat. En una
criatura penso que és
més potent.
Per ara, però, de
familiar, només ha fet
La llum del foc amb
Babou Cham, arran
que van ser pares.
La vam fer pel nostre
compte i ha tingut

poca difusió. Encara tenim pendent
de moure-ho més, quan tinguem
temps. No volíem rebaixar ni to ni
contingut centrant-nos en una edat.

Veure disfrutar la filla o gaudir-ne
junts d’una funció?

Com a mare i com a artista t’ho
has de passar bé en l’actuació. Si no,
la canalla no podrà gaudir-la tant.

“Com a mare i
artista s’ha de
gaudir la funció”

Carlota Subirós
directora de teatre

Per fi, l’estrena.
L’any passat es va
poder veure un
working progress de
L’esperança de vida
d’una llebre a
Temporada Alta.
Ara, un any després,
l’estrena. F. MATEO

LAINAUGURACIÓJORDI CAMPS I LINNELL

Joan Ollé convida a l’escenari cuiners i actors per
oferir l’espectacle inaugural, ‘Degustació’

La cuina com
a primer tast

a vint-i-dos anys va néixer Temporada Alta i el seu primer
espectacle va ser Degustació, del Talleret de Salt. El seu di-
rector, Quim Masó, va recórrer a tota una sèrie de cuiners

aleshores puixants, entre ells els germans Roca, per assessorar-se
per cuinar aquell espectacle inaugural que tant va entusiasmar
gent com Carme Ruscalleda (la qual va portar-lo al seu restaurant
de Sant Pol de Mar per oferir-lo als comensals tot acompanyant el
seu menú degustació). Dues dècades després, amb una Girona re-
coneguda com a capital mundial de la cuina i com a factoria teatral
de referència, què millor que oferir una nova versió d’aquell es-
pectacle per tal de fusionar dos dels pilars de la cultura gironina i
catalana en general com són la gastronomia i el teatre.

El resultat és Degustació, de l’edat de pedra al Celler de Can Roca,
una proposta singular dirigida per Joan Ollé i que portarà a escena
grans cuiners i altres personalitats, com els germans Joan, Josep i
Jordi Roca, Carme Ruscalleda, Jaume Subirós, Josep Maria Fona-
lleres; i actors, com Montserrat Carulla, Àlex Casanovas, Eduard
Farelo, Rosa Novell, Lluís Marco, Dafnis Balduz, Cristina Cervià,
Eva Basteiro-Bertolí, Dani Espasa, i la col·laboració especial de Di-
vinas. Junts, a l’escenari se servirà un menú amb tres actes clàssics,
a través del qual les paraules d’un reguitzell de savis i literats ame-
nitzaran la funció, des de Leonardo da Vinci a Comadira, passant
evidentment per Josep Pla, Pablo Neruda i Manuel Vázquez Mon-
talbán. “Aconseguirem que els espectadors envegin a tots aquells
qui pugin a l’escenari”, assegura Joan Ollé, que ha avançat que a
l’espectacle no s’hi cuinarà però sí s’hi menjarà. El director català
també remarca que la voluntat de Degustació no és tant d’home-
natge –que evidentment hi és implícit– sinó més aviat de “celebra-
ció” a les arrels de la ciutat. I sentencia que “la voluntat és que per
una sola nit el verb es faci carn (o peix, però no ni carn ni peix) i vi-
ceversa. I un rotet al final”.

L’espectacle inaugural de la 22a edició de Temporada Alta tin-
drà lloc el 3 d’octubre, donant el tret de sortida al centenar de fun-
cions programades per animar aquesta tardor. ❋

F

Cuiners a
escena
Els germans Roca,
amb Joan Ollé i
Salvador Sunyer
LLUÍS SERRAT


