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Si alguna edició de Temporada
Alta és potent pel que fa a progra-
mació familiar, és la d’enguany. Per
qualitat, varietat de gèneres, adap-
tació a nens de diverses edats, ca-
pacitat de sorprendre, vistositat i
quantitat d’estrenes i compromís
en la producció, l’edició d’aquest
2013 proposa l’oferta més rica.

Consonant, de Maduixa Tea-
tre, va donar ahir el tret de sortida
a la programació familiar del fes-
tival amb una combinació de tea-
tre, dansa, poesia, arts plàstiques
i noves tecnologies inspirades en
la poesia visual de Joan Brossa. 

Una de les estrenes que es po-
dran veure a Temporada Alta és
Orelles de xocolata, un primer
concert de pop-rock per a nens de
5 a 11 anys a càrrec del col·lectiu
Orella Activa. 

Tripula, de Farrés brothers i
cia; i K.O.L. 1714, de Claret Papiol,
són dues estrenes més que els
nens a partir de 8 i 6 anys, respec-
tivament, podran gaudir a Girona.
La primera proposa un viatge en
un globus aerostàtic en desús, i la
segona planteja una reflexió sobre
la personalitat humana, en clau de
pallasso.

Una de les perles de la progra-
mació familiar d’aquest any és
Babayaga, dels italians TPO, que
es presenta com a estrena a l’Estat
espanyol. Es tracta d’una revisió
d’un conte rus molt conegut que
s’escenifica amb música, dansa i la
il·lustració de la reconeguda Re-
becca Dautremer projectada en
gran format com a mitjans per a
combatre la maldat, i que està re-
comanada per a nens a partir de 5
anys.  

Constelaciones, de la compa-
nyia madrilenya de dansa Araca-
ladanza, és un altre vistós i elabo-

rat muntatge, en aquest cas, per a
nens a partir de 4 anys. Amb di-
versos premis MAX sota el braç,
Aracaladanza presenta un viatge
ple d’imaginació basat en els qua-
dres del pintor Joan Miró en què
cinc ballarins proposaran un joc de
colors, llum i moviment.

Albena Teatre s’ha atrevit a crear
un espectacle infantil basat en
Kafka. Sota el títol Kafka i la nena
viatgera, la companyia proposa
una obra de teatre per a nens
d’entre 7 i 12 anys per explicar una
preciosa i tendra història que es
basa en el conte de Jordi Sierra i Fa-
bra. 

I tornen dos espectacles que ja
han passat pel festival, amb un
gran èxit: Operetta, la potent pro-
posta de la companyia banyolina
Cor de Teatre per acostar l’òpera a
tots els públics, i Concerts per a na-
dons, idea original del músic i pe-
dagog portuguès Paulo Lameiro,
un espectacle dirigit a infants de 0
a 3 anys per descobrir-los la màgia
de la música en viu. 

A aquests espectacles familiars,
alguns dels quals s’inscriuen dins

el circ, cal afegir-hi també tres es-
pectacles que s’emmarquen dins
aquest registre i que es dirigeixen
a públic adult o a tots els públics:
Avner the Eccentric, considerat
per la crítica un dels millors clowns
de tots els temps, arriba a Girona
amb dues funcions de l’espectacle
Exceptions to gravity, una hora i
quart de riure sense parar gràcies
a gags que es mouen entre el circ,
la màgia, el mim i l’absurd. 

Wasteland és el títol de la pro-
posta en què l’autor, director i es-
cenògraf català Lluís Danés plan-
teja al públic, a través del circ, les
titelles i el teatre de text, en quin
contenidor hauríem d’anar les
persones. 

Circ Cric participarà en el festi-
val de Girona i Salt amb un es-
pectacle per a tots els públics,
Matx de pallassos, protagonitzat
per vuit pallassos –Jordi Martí-
nez, Merche Ochoa, Claret Clown,
Toti Toronell, Lola González, Pere
Hosta, Alba Sarraute, Tortell Pol-
trona– que, com si es trobessin en
un concurs televisiu, improvisaran
i seran puntuats pel públic.
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Temporada Alta proposa
una dotzena d’espectacles
familiars i circenses

La programació per a nens combina muntatges poètics com
«Babayaga» o «Constelaciones» i el pop-rock d’«Orelles de xocolata»


MARC MARTÍ

El grup Manel va portar dissabte al vespre el seu darrer treball, Atletes
baixin de l’escenari, a la Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona, dins el
marc de la programació musical del Festival Temporada Alta. Amb el seu
tercer disc, el quartet barceloní ha omplert patis de butaques i sales de
concerts. Aquest estiu, han passat pel festival Sons del Món de Roses, Cap
Roig, Porta Ferrada, Peralada o el Pròxims de Calonge. 



Manel actua a l’escenari de l’Auditori

Els actors Chantal Aimée, Jordi
Banacolocha, Javier Beltrán i Àlex
Casanovas seran els encarregats de
llegir els textos de la primera eli-
minatòria de la tercera edició del
Torneig de Dramatúrgia Catalana
que organitza Temporada Alta. 

En aquest primer combat, que
se celebrarà aquest vespre a la
sala La Planeta de Girona, s’en-
frontaran els dramaturgs Jordi Ba-
nacolocha –fins ara, coordinador
del torneig i que aquest any es pas-

sa al bàndol dels combatents– i el
banyolí Marc Crehuet amb dos
textos preparats per a l’ocasió que
el públic haurà de votar per deci-
dir qui passa a la següent ronda.
Com en les dues edicions ante-
riors, els combats enfronten dos
textos de 40 minuts en què dos
personatges viuen un fet que els
canviarà la vida. 

El torneig, que està coordinat
per Cristina Clemente, continua-
rà dilluns, 14 amb el combat entre
Mercè Sarrias i Marc Artigau. 

Paco Mir i Carol López con-
frontaran textos el dia 21 d’octubre
i Jordi Oriol i Marc Rosich, el 4 de
novembre. 

Les semifinals se celebraran
els dilluns, 11 i 18 de novembre i
el 2 de desembre se celebrarà la
gran final per escollir el millor
text teatral del 2013. 

El crèdit de Jordi Galceran i La
casa del bosc de David Plana van
ser els textos guanyadors de les
dues primeres edicions del Tor-
neig. 
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Torneig de Dramatúrgia, primer «round»

«Consonant» va donar el tret de sortida ahir a la programació infantil.  

TEMPORADA ALTA

L'Ajuntament de Girona ha con-
firmat que està estudiant la possi-
bilitat de demanar a la Unesco
que el Call Jueu de la ciutat sigui
declarat Patrimoni Material de la
Humanitat. 

Com va avançar Diari de Giro-
na, ara fa uns mesos, l'associació
d'Amics de la Unesco de Girona ja
va demanar-ho i el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, va va-
lorar positivament el projecte tot
ressaltant que té «totes les carac-
terístiques per ser-ho». 

Des del consistori gironí asse-
guren que aquesta idea està a «l'a-
genda del Govern, sobre la taula»
però que no tenen pressa. 

«És una cursa de fons, s'ha de fer
amb tranquil·litat, cal ser rigorosos

però considerem que hi ha un
ampli consens», ha assegurat la re-
gidora de Turisme de l’Ajunta-
ment de Girona, Coral·lí Cunyat.

L’herència jueva a la ciutat de
Girona, però, no és l’única pro-
posta de la demarcació per rebre
el reconeixement de la UNESCO,
ja que tant el triangle dalinià for-
mat pel Teatre-Museu Dalí de Fi-
gueres, la casa de Portlligat de Ca-
daqués i el Castell de Púbol i el mo-
nestir de Ripoll també treballen en
aquest sentit. 

Figueres va anunciar el passat
setembre que, assessorada per la
Generalitat, modificarà la candi-
datura del llegat de Dalí i ajorna-
rà la presentació a la UNESCO
per prioritzar la candidatura de la
portalada del monestir de Ripoll. 
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Girona estudia demanar
que declarin el Call Jueu
Patrimoni de la Humanitat


