
Espectacles de teatre pur i dur,
dansa, música i fins i tot humor
conformen la proposta d’aquests
dies de festa major dins del festi-
val Temporada Alta. La progra-
mació   arrenca avui mateix amb
l’obra de teatre Manyac, manyac.
Es tracta de l’adaptació que Pere
Puig ha fet d’Enfantillatges, del
dramaturg Raymond Cousse.

Un home vestit de nen (o un
nen en un cos d’home?) ens en-
senya, manyac manyac, la seva
col·lecció de postals de colors:
facècies i personatges de la in-
fantesa, copsats amb una mirada
ingènua, de vegades plorosa o
impertinent. Aquest home és Pep
Vila, dirigit per Pere Puig –direc-
tor de la sala La Planeta, lloc on es
faran diverses representacions de
l’obra (25, 26 i 27 d’octubre).

El Teatre Municipal de Girona
acollirà, el 25 i el 26 d’octubre, Ope-
retta, un dels espectacles giro-
nins més exitosos i premiats dels
últims anys. La màgia és de les
veus dels banyolins Cor de Teatre,
que han revolucionat el cant a ca-
pella portant als escenaris Mozart,
Verdi i Rossini com no els havíeu
vist ni sentit mai. L’obra acosta al
públic els grans clàssics de l'òpe-
ra gràcies al llenguatge universal

del gest i el clown, cavalcant tot el
repertori líric a un ritme endi-
moniat. Una hora i mitja d'entre-
teniment per a tots els pú-
blics –premi Butaca al millor es-
pectacle familiar– que aquest any
també conquerirà França, Suïssa
i Alemanya.

Dissabte, 26 l’Auditori de Giro-
na acollirà a les 9 del vespre un es-
pectacle de jazz, interpretació i co-
bla en un espectacle inèdit de la
mà de Andrea Motis & Joan Cha-

morro i la The New Catalan En-
semble. Unir el so de la cobla
amb l’univers sonor d’altres llen-
guatges musicals. Aquest és l’ob-
jectiu del NewCat, una nova for-
mació d’onze músics i un actor de
primer nivell que s’estrena aliant-
se amb un duo infalible, Andrea
Motis i Joan Chamorro, la veu
més sorprenent del nou jazz català
i el seu mentor, el veterà saxofo-
nista impulsor de la Sant Andreu
Jazz Band. En aquesta primera

aventura presentaran cançons a
partir de textos d’alguns dels poe-
tes catalans més prestigiosos –Joan
Margarit, Enric Casasses, Gabriel
Ferrater i Sebastià Alzamora– i
ens regalaran uns quants clàssics
del jazz com no els hem sentit mai.
Els reis del deliri no seran els sa-
xos o les trompetes, sinó que viu-
rem la fascinant improvisació del
jazz amb el timbre dels instru-
ments solistes de la cobla. Un re-
cital per comprovar que la tenora,

el tible i el fiscorn també tenen
swing.

Faemino  i Cansado
Dilluns, 28 i també a l’Auditori i a
les 9 del vespre serà el torn dels
humoristes Faemino i Cansado
que repeteixen a Temporada Alta.
Parecido no es lo mismo, el sisè es-
pectacle del duet, dóna una volta
més a la seva particular percepció
del món, tan absurda com lúcida,
que només podria sorgir, com ells
mateixos expliquen, «de la soledat
de les muntanyes de Sòria i de re-
flexions after-punk». Carlos Fae-
mino i Javier Cansado tornen al
festival Temporada Alta, després
de la seva última visita l’any 2009,
amb l’objectiu de fer trontollar
tota convenció que se’ls posi per
davant.

Dimarts, 29 d’octubre el Muni-
cipal acollirà, a les 6 de la tarda,
l’espectacle familiar Constelacio-
nes. Es tracta d’Aracaladanza, un
viatge pel món visual de Joan
Miró. Hi ha pocs pintors amb un
món propi com el de Joan Miró:
les seves formes i la manera com
fa servir el color han fascinat a tots,
petits i grans. Atrets pel seu univers
visual únic, la companyia de dan-
sa Aracaladanza, guanyadora de
diversos premis MAX, ha preparat
un viatge ple d’imaginació basat
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en els quadres del pintor. A Cons-
telaciones cinc ballarins  passeja-
ran el públic pels paisatges miro-
nians en un joc de colors, llum i
moviments que promet ser un
còctel de sensacions. El 2010, amb
Visto lo visto, el públic ja va poder
gaudir de la màgia d’aquesta com-
panyia madrilenya, que lidera En-
rique Cabrera i que ja és tota una
referència internacional especia-
litzada en acostar la dansa als
més petits gràcies als seus aplau-
dits espectacles familiars.

Sílvia Pérez Cruz
El 30 i 31 d’octubre  el Muncipal
serà l’escenari de l’espectacle Ella
y yo, protagonitzat per la cantant
Sílvia Pérez Cruz i Julio Manrique.
El que li va passar a Julio Manrique
amb Sílvia Pérez Cruz és un fe-
nomen que experimenta tothom
que la sent cantar: en va quedar
meravellat. 

Però Manrique dirigeix un tea-
tre, el Romea, i és un dels creadors
escènics més valorats del país,
així que a més de la fascinació va
tenir una idea. Va convèncer la
cantant perquè es deixés dirigir i
junts van crear un espectacle ín-
tim de cançons. Dels fados por-
tuguesos a la cantant Björk, del Ne
me quitte pas a la banda sonora de
Mulholland Drive de David Lynch,
Pérez Cruz fa el que vol amb la
seva veu, perquè pot transitar per
tots els colors de la música i sor-

tir-ne sempre victoriosa.  

Chucho Valdés
I el 31 d’octubre, a les 9 del vespre,
el gran del jazz Chucho Valdés
presenta Border-free amb els Afro-
Cuban Messengers. El New York
Times el considera «el degà del la-
tin-jazz», i Valdés està més en for-
ma que mai. Aquest any ja ha se-
gellat el passaport a Rússia, Japó
o Nova Zelanda, però aterrarà a
Catalunya per fer-nos veure que
les fronteres ja no existeixen.
Chucho presentarà Border-Free,
una nova investigació sobre les ar-
rels musicals dels pobles origina-
ris d’Amèrica que  demostrarà
per què el consideren un dels
cinc millors pianistes de jazz vius. 

L’ acompanyarà el dream team
de la jove música cubana, els
Afro-Cuban Messengers,  com -
panys de viatge ideals per conti-
nuar trobant connexions sono-
res entre les cultures índies i els es-
claus africans arribats a l’illa. Crí-
tica i públic s’han rendit a un disc
influent que, a més a més, conté
l’homenatge més emotiu al seu
pare, l’enyorat Bebo Valdés, mort
aquest any.

La Sala La Planeta acollirà, de l’1
al 3 de novembre, un espectacle de
Voadora Teatro que brinda una re-
flexió humorística sobre com vi-
vim i fem l'amor. Els membres de
la companyia gallega Voadora,
responsables de Waltz, defineixen

la peça com una petita òpera por-
tàtil que parla sobre l’amor. Però
Waltz va més enllà. Som davant
d’una companyia que té l’habili-
tat de tractar un tema tan ampli i
majúscul com l’amor amb un hu-
mor sarcàstic i efectiu, i amb el
convenciment que la paròdia és
una forma d’interpretar el món
que convé tenir en compte. Waltz
no parodia tant l’amor com la
nostra manera de viure’l i de prac-
ticar-lo. Aquesta companyia mul-
tidisciplinària que neix l’any 2007
amb la unió de l’actor i músic
Hugo Torres, el productor-realit-
zador-músic José Díaz, i la direc-
tora-actriu-artista plàstica Marta
Pazos, visita per primera vegada el
festival Temporada Alta.

Dissabte, 2 de novembre, un
 espectacle de Lluís Danés amb
textos d'Eduardo Galeano i músi-
ca de Lluís Llach ocuparà
 l’escenari del Municipal. A mig
camí entre el circ, les titelles i el
teatre de text més compromès,
Wasteland és un espectacle
 profundament humà encara que
capbussi les seves criatures a la
brossa. Lluís Danés posa en mar-
xa tota la seva maquinària poèti-
ca per denunciar un sistema que
tracta les persones de deixalla.
En aquest èxit del passat Grec, Llu-
ís Llach posa la música, Eduardo
Galeano, les  paraules i l’artista de
circ Manolo  Alcántara, els ges-
tos.  
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Chucho Valdés actua dijous, 31 d’octubre.
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