
TOTS CAP A
GIRONA!

El Festival de Tardor de Catalunya promet
ser un cop més un festival de pel·lícula, i no
solament perquè la relació entre cinema i
teatre sigui una de les protagonistes d’aquesta
edició, sinó també perquè entre els seus 88
espectacles arribats de setze països diferents
hi ha un bon grapat dels creadors escènics que
marquen tendència per allà per on passen
TEXT: RAMON OLIVER
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Us heu parat a pensar quina és L’esperança
de vida d’una llebre (29 i 30/10; El Canal)?
Evidentment, aquesta esperança pot quedar
molt minvada si la llebre té darrere seu un
caçador amb ganes d’enxampar-la, com
passa al nou muntatge de Mal Pelo. De
la mà d’aquesta companyia sempre inte-
ressada en el vincle que s’estableix entre
l’ésser humà i l’espai natural que l’envolta,
ens fiquem de cap en una programació de
dansa plena d’estímuls. Deixem de banda
la Marta Carrasco de B. Flowers (5/10;
La Planeta), que ens canta “Capullito de
alelí” i de què us parlem a la secció de
teatre. Aquí tenim Eva Yerbabuena deixant
anar un flamenc i dolorós Ay! (23/11;
Teatre Municipal) que té alguna cosa de crit
de ràbia: si la mort no s’hagués emportat la

genial Pina Bausch, aquest hauria pogut ser
el seu projecte conjunt. Per la seva banda,
el sempre gran Sidi Larbi Cherkaoui que ens
té acostumats a ballar esplèndids i juganers
duets amb altres ballarins, ens presenta des
de l’ombra –aquest cop ell no ballarà amb
ningú– una selecció de reeixits duets seus
a 4D (16/11; Teatre Municipal). I Guido
Sarli ens demostra a Stuntman (24/11;
Casino de Girona) que l’hora del vermut
(les 13.30h) pot ser un molt bon moment
per oferir una tapa de 15 minuts de dansa.
Això, mentre el Jordi Galí de T (23/11;
La Planeta) busca cordes i pedres com a
companyes de dansa i les noies d’Impàs
expliquen les quatre històries que integren
Moi même (19/10; Teatre de Salt) posant
molt d’humor al tema.

LA DANSA DE LA LLEBRE

ENTREVISTA A SALVADOR SUNYER, DIRECTOR DEL FESTIVAL

Aquest director famiracles. Això és el
primer que et passa pel cap quan recor-
des que tot just fa un any estaves parlant
amb ell d’una edició del TemporadaAlta
que havia patit un 30 per cent de retalla-
des en el seu pressupost, i que, per això
mateix, i sense perdre en absolut cap tant
per cent de la seva qualitat, havia progra-
mat un 30 per centmenys d’espectacles.
Ara, un anymés tard, i amb un pressu-
post fins i tot lleugeramentmés escurat,
l’oferta del TemporadaAlta ha tornat a
créixer, les companyies internacionals hi
sónmés presents quemai i la venda anti-
cipada de localitats funciona commai no
ho havia fet. Unamicamiraculós sí que
sembla, tot plegat.

L’edició d’enguany del Temporada Alta es
presenta com la d’un festival que es conso-
lida comun festival de futur ambarrels en
el passat.
Evidentment, sembla clar que la fórmula
quehaaplicatfins ara el festival funciona
forçabé.Peròprecisamentperquè funcio-
na, ara ésunbonmomentper anar canvi-
ant algunes coses.Quines?Doncs algunes
les aniremperfilantmésendavant. Però
laprimerade totes, ja visible enaquesta
edició, ésdonarmésvisibilitat a la creació
contemporàniaqueesmou tambéper
terrenysnoestrictament teatrals, i que, per
exemple, creauns forts vincles ambelmón
del cinema.
En què es concreta, aquesta presència del
llenguatge cinematogràfic en l’edició d’en-
guany?
Japercomençar,el festivalacull l’estrena
atot l’Estatde lanovapel·lículad’Albert
Serra,Històriade lamevamort. I aprofita-
remtambélapresènciadeJosefNadjper
projectarElcuadernodebarro, queIsakiLa-
cuestavafilmarcomacomplementdeLos
pasosdobles, queesbasaen lacèlebreper-
formancecompartidaentreNadj iMiquel

Barceló , iquemais’havistentrenosaltres.
Projeccions a banda, en quins dels especta-
cles programats esmanifestamés la influèn-
cia del cinema?
Enmolts.A l’espectaclebrasilerJulia, per
exemple, la fusió cinema-teatre és total.
Peròel cinemaés tambébenpresent a
Orlando, o aLe chagrindes ogres,onatural-
ment aCineastas, amb la sevaescenografia
endosplansdiferents.Nocalni dir que la
barreja entre el llenguatgeescènic i el cine-
matogràfic funcionadesde famolts anys.
Peròno semprede la formamésadient.A
mim’agradariamésendavantpotenciar
lapresènciadedirectorsdecinemaque
treballessin enmuntatges teatrals.Julia,
per exemple, ésunabonamostradecom
podenarribar a conviure complementàri-
ament elsdos formats.Crecqueenaquest

terrenyencara ensquedamolt per apren-
dre.El problemaésqueelsmitjansde
producciódepropostes comaquestes són
cars.Encaraquea l’escenari hi tinguis qua-
tre actors, darrere seucalenmolts tècnics…
Parlant del tema econòmic… Com t’ho fas,
per tenir elmateix pressupost –de fet, una
micamés reduït– i programar deumuntat-
gesmés que l’any passat?
Caldir que inicialment s’havienprevist
mésespectaclesperòmenys funcionsque
l’anypassat. Però lademandad’entrades
haportat a ampliar el nombrede repre-
sentacions, i fins i tot enaquest sentit ens
quedarem igual quea ladarrera edició.La
veritat: engranmesura, del quees tracta
ésdebuscarpropostesqueno siguin tan
cares. Peròel cert ésquemoltesde les
companyies estrangeresquevénenal
festival i coneixenels seus condicionants
econòmicshanvolgut venir cobrantmenys
del quecobrenhabitualment. I, d’altra
banda, noensenganyem: la gentdel país
està treballant apreusmolt baixos.
A la presentació del festival deies que, si fins
ara la crisi afectava bàsicament la progra-

mació i exhibició, ara ja afecta la creació i la
producció.
Lacrisi téenaquest sentitdosefectesevi-
dents.Elprimerésquecostamolt trobar
espectaclesdegranformat.D’unabanda,
perquèfaltendiners, esclar.Peròtambé
perquèfins i totels teatresqueprodueixen
cosesmésgranspresentenespectaclesque
noestanpensatspergirar,per ladificultat
actualdecontractació.L’altracosaque
passaésquees treballaambmitjansmolt
precaris.Ladiferènciaésbrutal, sihocom-
paremambcomestreballaenaltrespaïsos
europeus,fins i tot sies tractad’espectacles
ambdosotresactors.Crecque,amesura
quehaavançat lacrisi,hemanatoptantde
formamassaradicalcapaunaformade
teatre inspiradaenelmodeld’austeritatdel
teatreargentí, iqueaixòestàpotenciant
aquestesbrutalsdiferències.
Dequinamanera afecta aquesta situació els
nostres professionals de l’escena?
Lagentd’aquíhoestàpassantmoltma-
lament, i crecqueaixòa la llarga afecta
la seva creativitat i la condueix capauna
altramanerade ser i de treballar.
Quines són les grans línies generals d’aques-
ta edició que t’agradaria remarcar?
D’una banda, lamolt potent presència
d’espectacles de producció internaci-
onal. Pel que fa al teatre iberoamericà,
enguany s’ha concretat en un un apartat
específic, Connexió Iberoamèrica, que
vol ser unamica un punt de trobada entre
els països d’origen d’aquests creadors i
el continent europeu que serveixi també
per potenciar la coproducció amb altres
institucions teatrals d’Europa: com a
exemple hi ha el nou espectacle deRo-
mina Paula. D’altra banda, continuem
intentant estimular la creació pròpia del
país, tímidament barrejada amb altres
llenguatges. I quant a funcionament,
ens interessa buscar una altra relació
amb el públic. Cal assenyalar en aquest
sentit el naixement del ClubCiutat del
Teatre (CT), integrat per un grup de gent
teatralmentmolt activa que fins i tot t’as-
senyala coses que ni tumateix havies vist
i que, sense fer de programadors, et pot
mantenir informat de tot el que va veient
pelmón al llarg de l’any.

S
i no fos perquè, sortosament, tot el
que passarà a Girona i Salt al llarg
dels dos pròximsmesos serà ben real,

el Temporada Alta podria semblar un
miratge. Mentre que una gran capital com
Barcelona –i deixant de banda el breu
oasi del Grec– s’acostuma perillosament
a quedar cada copmés exclosa de les
gires de les grans companyies escèniques
internacionals (i malbarata així una tasca
de normalització teatral que havia costat
molts anys assolir), el TA presenta un cop
més una programació capaç de despertar
l’enveja d’altres festivals amb pressupos-
tos molt més elevats. I això, sense oblidar
ni per unmoment que els creadors de
casa tenen prioritat i es mereixen tota
l’empenta de què, en les actuals circums-
tàncies, van tan necessitats. De fet, el TA
fins i tot va camí de seguir les passes del
Sónar; si el festival de música avançada
ha presentat ja unes quantes miniedicions

en diverses ciutats d’arreu el món, també
l’emblemàtica sala Timbre 4 de Buenos
Aires va acollir fa uns mesos unmini-TA
amb la presència de creadors catalans i
la celebració d’un d’aquests Tornejos de
Dramatúrgia que s’han convertit ja en una
indispensable marca de fàbrica del festi-
val, i en què els nostres millors autors es
veuen les cares com si fossin jugadors de
sumo (precisament, la imatge triada per
al torneig d’enguany). Per cert, fem país:
Jordi Galceran es va imposar per punts
a la competència porteña. Que els autors
xilens vagin esmolant la ploma, perquè
l’any que ve el TA els farà una visita.

UN CALAIX DE SASTRE CREATIU

Què passa a les rotatives dels diaris quan
es produeix una gran notícia? Doncs que,
evidentment, tothom ha d’estar preparat
per redactar a corre-cuita l’article del
moment, ben informat i, en la mesura

FO
TO
:
M
A
R
TÍ
A
R
TA
LE
JO

“ARA ÉS UN BON MOMENT
PER COMENÇAR A CANVIAR”



1
LE VOCE DI DENTRO
(11/10; Teatre Municipal de Girona)
El recordeu, fent de Giulio Andre-

otti a la pel·lícula Il Divo? Millor encara:
el vau veure, interpretant l’esplèndida
Trilogia della villeggiatura de Goldoni, al
TA, i al costat de les dues il·lustres com-
panyies (el Piccolo di Milano i el Teatri
Uniti) que ara també repeteixen visita?
Això sí, no parleu amb ell; és possible
que el gran Toni Servillo –que aquest
cop exerceix també de director– no us
dirigeixi la paraula. I la culpa la tindrà el
personatge sense ganes de comunicar-se
amb el món a qui dóna vida en aquesta
aclamada (i inèdita a casa nostra) comè-
dia trista del genial de Filippo.

2
JULIA
(12.10; El Canal)
Aquesta Julia no és altra que aque-

lla altra Senyoreta Júlia de Strindberg
que celebrava la nit de Sant Joan baixant
a la cuina de la mansió familiar i fent-
s’ho amb el criat. Però ara la Julia ha
canviat el fred paisatge nòrdic dels seus
orígens per la càlida i preolímpica Rio
de Janeiro. I aquest cop, la seva escan-
dalosa relació sexual interclassista –que,
a sobre, s’ha tornat també interracial–
queda a la vista de tothom, perquè la
càmera de la directora Christiane Jatahy
no perdona: aquí tots som doblement
voyeurs, de la imatge real i de la virtual.

3
NE M’OUBLIE PAS
(13/10; Teatre Municipal)
Quin fred que fa a l’escenari! I

malgrat tot, que càlids acaben resultant
sempre els meravellosos espectacles de
Philippe Genty, plens d’humor surrealis-
ta i misteri, i farcits de viatges per mons
onírics d’aquests que no pots contractar
a cap agència de viatges convencional!
Aquest cop, el fantàstic Genty recupera
un espectacle anterior rebut amb entusi-
asme quan va ser creat l’any 1992. I ens
fa visitar l’Àrtic en trineu, en companyia
d’uns personatges que, com tots els seus,
semblen molt fràgils, però són alhora
capaços de fer coses que nosaltres mai
no gosaríem fer.

4
WOYZECK, OU L’ÉBAUCHE DU VERTIGE
(25/10; Teatre de Salt)
Dues dècades ja fa que el magnífic

coreògraf Josef Nadj dóna voltes pel
món en companyia del soldatWoyzeck,
protagonista de la inacabada última obra
mestra de Georg Büchner. Recordeu que
Nadj es va marcar un Paso doble entre
muntanyes d’argila al costat deMiquel
Barceló? Doncs l’argila i el fang són
també dos elements imprescindibles en
aquest espectacle ja clàssic però encara
sorprenent en què l’humiliatWoyzeck
és sotmès als més ridículs experiments
científics, mentre la seva ànima torturada
enfila implacablement cap a l’assassinat.

EL FESTIVAL COL·LABORA
EN LA PRODUCCIÓ DE
DIVUIT ESPECTACLES
MÀ A MÀ AMB TEATRES
I INSTITUCIONS
PÚBLIQUES I AMB
COMPANYIES I
PRODUCTORS PRIVATS

INTERNACIONALS
IMPRESCINDIBLES

Doncs quan canta l’extraordinària Maria
Friedman (8/11; Auditori), sonen les melo-
dies de Sondheim i Bernstein estrenades a
Broadway i el West End, que per alguna cosa

som davant una de les grans estrelles mundi-
als del teatre musical. Quan CaboSanRoque es
fica al Bestiari (23/11; Teatre de Salt), sonen
els rugits d’un zoològic instrumental confeccio-
nat amb deixalles. Quan Maria Coma (11/10;
Auditori) es posa davant el piano, tot sona a
malenconia. Amb Melendi (19/10; Pavelló
d’Esports de Fontajau), tot agafa aires de
rumba rockera i de flamenquito. La guitarra
de Paco Ibáñez (22/11; Auditori) sona des de
sempre a gran poesia reivindicativa. I el piano
de Chucho Valdés (31/10; Auditori), no cal ni
dir-ho, sona a jazz tropical del tot caribeny. La
bonica veu de Silvia Pérez Cruz sona aquest
cop molt teatral, perquè a Ella y yo (30 i
31/10; Teatre Municipal) té la direcció de
Julio Manrique. I, naturalment, la música de
Gossos (19/10; Teatre Municipal) sona a pur
rock català, i la de Manel (5/10; Auditori) a
atlètic pop autòcton.

QUINA MÚSICA SONA AL FESTIVAL?

que es pugui, dotat d’una personalitat
pròpia que el distingeixi del que publi-
quen altres diaris: potser els aniria bé
tenir a mà un bon dramaturg. I després
de passar per l’experiència de Primera
plana (10/10; La Planeta), un grapat dels
nostres millors autors ja estaran prepa-
rats per fer aquesta feina: tots ells i elles
disposaran només de 24 hores per crear
una petita obra teatral al voltant d’una
notícia de rabiosa actualitat. Serveixi
aquest experiment per ficar-nos de cap (i
deixant fora més noms dels que voldríem;
ni amb calçador ens cabria aquí sencera
l’exuberant programació) en la molta
creativitat autòctona que correrà pel TA.
Al cap i a la fi, autòctons són fins i tot els
orígens de Joglars, que torna a trepitjar
catalanes terres en companyia del gossos
xerraires de Cervantes amb El coloquio
de los perros (18/10; Teatre Municipal).
Joglars, bufons i bojos shakespearians de
tota mena vénen a coincidir a El folls de
Shakespeare (4 i 5/10; Teatre de Salt) als
quals donarà vida Carles Martínez. Això,
abans que Sergi López ataqui també
l’obra del mestre a Shakespeare a Benicàs-
sim (7 i 8/11; La Planeta).
Els de Cervantes i la banda de rock no
seran pas els únics gossos del festival: ja
sabeu que al sempre trencador Rodrigo
García sempre li ha agradat que la fauna
jugués un protagonisme polèmic als seus
espectacles. El més recent d’aquests
porta el nom de la gosseta Daisy (21/11;
Teatre de Salt). Però el mal rotllo no el
provocarà el caní, sinó les muntanyes
d’escarabats filmats en primer pla que
també visiten l’escenari. Parlant d’ani-

mals que provoquen arcades, no crec
que l’immens rosegador d’El policía de
las ratas (29/11; La Planeta), el muntatge
amb què Àlex Rigola es retroba amb la
literatura de Roberto Bolaño, deixi indi-
ferent a ningú. Qui tampoc no deixa mai
indiferent, però per raons ben diferents,
és un Roger Bernat a qui, alhora, no li
agrada deixar-nos tranquils a la butaca
mentre els actors van fent la seva. Un cop
més, Bernat ens farà participar activa-
ment a la Re-presentació Numax (23/11;
C.C. La Mercè): busqueu la magnífica
pel·lícula que Joaquim Jordà va dedicar
al tema si voleu arribar ben informats de
tot el que va passar a la fàbrica Numax a
finals dels anys 70.
I, si us plau, no oblideu pas que al TA es
podrà veure gairebé un any abans que
arribi a Barcelona el thrillerNerium
Park (18 i 20/10; La Planeta), la nova
obra de Josep Maria Miró, autor de la
sensacional El principi d’Arquimedes. I
que Maurice Durozier, integrant de la
llegendària companyia Théâtre du Soleil
dirigida per Ariane Mnouchkine, es dis-
posa a oferir una Paraula d’actor (19/10;
La Planeta) que promet tenir molt de
gran classe magistral sobre l’ofici d’inter-
pretar. I, naturalment, reserveu espai a
l’agenda per a l’argentina Romina Paula,
que, després d’haver causat sensació amb
aquella El tiempo todo entero inspirada
en el Zoològic de vidre de Tennessee
Williams, ens presenta ara una Fauna
(21 i 22/11; El Canal) que té també molt a
veure amb l’ofici d’interpretar: una actriu
i un director formen part del quartet de
personatges protagonistes. I no deixeu
de visitar la llar deMontserrat (19/10;
La Planeta), l’espectacle amb què la inno-
vadora companyia mexicana Lagartijas
Tiradas al Sol intenta reconstruir la his-
tòria de la mare d’uns dels membres de la
formació, desapareguda fa dues dècades.

Data: Fins al 8/12. Girona, Salt, Celrà, Bescanó.
Venda d’entrades i informació programació i

descomptes: www.temporda-alta.net. Taquilles
Teatre Municipal, Auditori i Teatre de Salt.
Espectacles Temporada Alta a Perpinyà: www.
theatredelarchipel.org.( 972 402 004.

FESTIVAL TEMPORADA ALTA
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5
DUGNE (ELS BAIXOS FONS)
(9/11; El Canal)
Oblideu-vos de l’estació de metro

en què Carme Portaceli situava la his-
tòria. O de la trista posada japonesa de
la pel·lícula de Kurosawa. Oblideu-vos
fins i tot de la novel·la de Gorki, perquè
us costarà reconèixer-la en mans d’un
superb director (Oskaras Korsunovas)
que, com ja va demostrar amb els seus
Shakespeares anteriors (Miranda,Ham-
let), busca sempre la visceralitat més
absoluta. No ho oblideu, quan els actors
d’aquesta proposta s’apropin incorrec-
tament a vosaltres sense guardar les
distàncies i us deixin anar a la cara el seu
alè amb pudor de vodka.

6
LE CHAGRIN DES OGRES
(15/11; El Canal)
Recordeu el seu nom: Bastian

Bosse. Si bé és cert que el seu intent de
provocar amb l’escopeta a la mà una
massacre en un centre escolar va resul-
tar un petit fracàs que només va deixar

un únic cadàver (el seu), Bosse ha tingut
més èxit com a personatge escènic. A ell
va dedicar l’autor suec Lars Norén l’obra
20 de novembre. I ell i el seu revelador
desconcert adolescent inspiren també
aquest muntatge gràcies al qual Fabrice
Murgia –que l’any passat ens va fer
viatjar als deserts de l’Amèrica profunda
amb Ghost Road– s’ha transformat en el
nou prodigi de l’escena europea.

7
SUSN
(30/11; Teatre Municipal)
Com el trobàvem a faltar! Des que

el seu col·lega Àlex Rigola va deixar de
dirigir el Lliure, no havíem tornat a tenir
notícies de l’esplèndid director Thomas
Ostermeier, un dels grans renovadors
de l’escena europea contemporània. Os-
termeier se’ns presenta aquest cop més
intimista que mai. I en companyia d’una
actriu (Brigitte Hobmeier) de qui tot-
hom diu meravelles. El que ja no resulta
tan meravellós és el relat autobiogràfic
que Suns ens ofereix al llarg de cinc
dolorosos monòlegs (un per dècada) tan
plens de paraules com d’imatges video-
gràfiques.

8
ORLANDO
(29/11; El Canal)
És un home? És una dona? Tant hi

fa: això depèn delmoment històric en què
estigui vivint. I la vida d’Orlando és llarga,
això sí que us ho puc assegurar: a la vora
de tres segles, que abasten des de l’època
isabelina fins als dies d’aquella Gran
Guerra que va esclatar fa gairebé un segle.
És, en qualsevol cas, el personatgemés
popular de l’obra de VirginiaWoolf, ins-
pirat (lliurement, esclar!) en la seva amant
Vita. I ara és també el/la protagonista del
nou espectacle de GuyCassiers, el brillant
director flamenc que l’any passat ens va
fer viatjar fins aEl cor de les tenebres.

9
CINEASTAS
(24/11; El Canal)
Quan no pots filmar la teva pel·lícula

somiada, sempre et pots muntar la teva
pròpia pel·lícula…mental, naturalment.
L’argentíMariano Pensotti –que acaba
d’iniciar una gira europea d’aquest espec-
tacle amb crítiques entusiastes– sap que
de vegades costa establir barreres entre el
pla de la ficció i el de la realitat. I per això
mateix situa el seu espectacle a dos nivells,
perquè a una altura puguem veure les
ficcions fílmiques dels més aviat desgraci-
ats directors de la seva història i, a l’altra,
observem el seu trist dia a dia. Silenci…, es
roda! 10

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

(Del 4 al 6/12; Teatre Municipal)
Una nit d’estiu o una nit

d’hivern, tant se val: veure en acció els
fabulosos actors de la Propeller dirigits
pel sensacional Edward Hall sempre
és un plaer. I recordeu, no us deixeu
enganyar per les aparences; aquí ni la
bella reina de les fades enamorada d’un
ruc per culpa d’un follet entremaliat no
és una dona. Aquí tot es fa entre homes,
com a l’època de Shakespeare. Tan
enlluernadora quan toca fer tragèdia
(Ricard III, Enric V) com quan toca fer
comèdia (la Nit de Reis de l’any passat,
sense anar més lluny), la Propeller es
fica aquest cop dins un bosc sensual-
ment màgic.
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