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L
a Setmana de Creació
Contemporània del festi-
val Temporada Alta arri-

ba enguany a la tercera edició
amb una mostra de les últimes
tendències escèniques a casa
nostra que es concentra en
només quatre dies —del 21 al 24
de novembre—, per facilitar la
vinguda dels programadors es-
trangers, i que es combina amb
altres propostes de fora, per aca-
bar d’engrescar-los. Es tracta,
doncs, de donar a conèixer el
que es fa aquí i de mirar de ven-
dre-ho arreu. Per això l’Institut
Ramon Llull col·labora en
aquesta iniciativa, que en les edi-
cions anteriors ja ha donat molt
bons resultats.

La dansa acapara la progra-
mació amb cinc espectacles,
quatre dels quals s’inclouen al
#FF80, un projecte de col·la-
boració entre el festival i El Gra-
ner que segueix i dóna suport a
la generació de coreògrafs nas-
cuts al voltant de l’any 1980, i
que s’han format o han co-
mençat la seva carrera entre Ca-
talunya i algun país estranger
que els ha fet de pont. Formen
part d’aquest projecte el col·lec-
tiu El Conde de Torrefiel, un
grup d’artistes capitanejats per
Pablo Gisbert i Tanya Beyeler
que surten de la companyia La

Veronal i que presenten Esce-
nas para una conversación des-
pués del visionado de una pelícu-
la de Michael Haneke (diven-
dres 22 a les 23 hores a La Pla-
neta); Lali Ayguadé (ballarina
de la companyia d’Akram
Khan) i Marcos Morau (coreò-
graf de La Veronal) amb Port-
land, un treball que enllaça
amb Lowland de la ballarina i
coreògrafa Roser López Espino-
sa, en què tots dos es presenten
junts (diumenge 24 a les 12 ho-

res a La Planeta); i la compa-
nyia emergent Umma Umma
Dance que dirigeix Guido Sarli
amb Stuntman, una reflexió so-
bre la mutabilitat de l’ésser
humà (diumenge 24 a les 13,30
hores al Casino de Girona).

Per la seva banda, Jordi Ga-
lí, des de la seva recerca cons-
tant en el terreny de la dansa
ambmaterials diversos (escom-
bres, cordes, pedres, escales o
pals), presenta el dissabte 23, a
les 23 hores, La Planeta T, una

peça de 45 minuts amb pesos i
contrapesos que activen l’acús-
tica de les rodes d’una bicicleta
i un gran pèndol que fa cantar
un petit got de plàstic, i que ell
mateix descriu com “una dansa
que s’aproxima, que es fon amb
el treball de construcció, amb
el gest artesà, del paleta, de l’es-
cultor, però que continua sent
dansa”.

En l’apartat de teatre, trobem
el més nou de Roger Bernat, un
dels creadors catalansmés sol·li-

citats a Europa, que des del 2008
reflexiona sobre el rol de l’espec-
tador, amb treballs en els quals
aquest ocupa l’escenari per ser-
ne el protagonista, com són Do-
mini públic, La consagració de la
primavera o Pendent de vot. El
que presenta ara, Re-presentació
Numax, que es podrà veure dissa-
bte al Centre Cultural de LaMer-
cè, parteix de les vagues i mobili-
tzacions dels treballadors de la
fàbrica d’electrodomèstics Nu-
max a finals dels setanta, i del
film que el 1979 va rodar Joa-
quim Jordà enregistrant aques-
ta lluita obrera. Bernat ha deci-
dit reconstruir i representar els
comitès de la fàbrica 34 anys des-

prés. Guiats per la performer
Núria Martínez-Vernis, “els es-
pectadors travessaran un dispo-
sitiu que els convida a obeir o a
conspirar i, en tot cas, a pagar
amb el seu propi cos i compro-
metre’s”, segons ens explica el
seu artífex.

Pel que fa a la música, el trio
d’inventors de sons CaboSanRo-
que presentaran Bestiari al Tea-
tre de Salt el dissabte 23 a les 18
hores, un espectacle que sorgeix
com una alternativa mecànica al
que volien muntar inicialment i
que era un concert amb gossos,
gats, gallines i cavalls, però que
les lleis de protecció d’animals
no han fet impossible.

El Temporada Alta acull
fins diumenge set
propostes de teatre,
dansa i música

¡AY!
Temporada Alta
Teatre Municipal de Girona
23 de novembre, 21 hores

La taula de cadires altes davant
dels cuiners, que elaboren els
plats a la vista, és plena de carabas-
ses, bolets i coliflors. Són les ver-
dures de quilòmetre zero amb
què aquesta setmana Toto Res-
taurante & Wine Bar prepara la
seva carta. “Cada dia es modifica
l’oferta segons els productes de
temporada comprats als page-
sos”, explica la propietària del lo-
cal, Ronit Stern. D’inspiració italia-
na “passant per San Francisco”,
l’espai va ser inaugurat fa un any i

ara convé reservar taula per de-
gustar pizzes, pastes, risottos,
carn o peix elaborats segons el
concepte de slow food i cuinats a
“l’estil de l’àvia”: amb un forn de

fusta, una grae-
lla o moltes
olles.

L ’ a m b i e n t
càlid, creat per
Lázaro Rosa-
Violán, evoca
un estil novaior-
quès imbuït de
m o d e r n i s m e
català, mobles i
vidres vintage i
accessoris d’es-
til anglès. El

cap de setmana, brunch d’11 a 16
hores.

Toto Restaurante & Wine Bar.
València, 246. Barcelona.

La creació catalana més
contemporània, a Girona

D
esprés d’un temps en si-
lenci per la seva recent
maternitat, Eva Yerba-

buena (Frankfurt, 1970), la mag-
nífica bailaora, vola a terres cata-
lanes, concretament a Girona,
on actuarà dissabte vinent en el
marc de la programació del Tem-
porada Alta. Presentarà el seu
últim espectacle ¡Ay!, amb el
qual va conquistar el públic lon-
dinenc el passat mes de març,
quan va actuar al Sadler’s Wells
de la capital britànica. El públic,
dempeus, la va aplaudir durant
diversos minuts. Una cosa que
no estranya els seus seguidors,

que han vist fondre’s el públic
amb les actuacions d’aquesta ar-
tista al Festival Grec de Barcelo-
na o al Castell de Peralada, per
dir dos escenaris.

Per nosaltres, Eva va saltar al
panorama del flamenc cap el
1995, després d’una inoblidable
actuació a Barcelona, concreta-
ment al Tablao Cordobés. Des de
llavors l’èxit l’ha perseguit. Yerba-
buena, que va estudiar amb mes-
tres de la talla d’EnriqueEl Canas-
tero, Angustillas, La Mona, Miari-
quilla i Mario Maya, és una dona
menuda amb una expressió
enigmàtica. Una bailaora que es
regeix pels cànons del classicisme

flamenc amb alguna concessió
contemporània. El seu ball té
tremp i contundència, alenteix
l’esquinç del gest amb una
elegància natural, mentre el seu
zapateado, versàtil, segur i electrit-
zant, colpeja el terra amb contí-
nues carícies. El gir de les seves
expressives mans domina el bra-
ceig felí,mentre els seus impúdics
malucs es deixen amanyagar per
lamúsica, ambuna cintura que es
mou amb insolència. El seu ball
destil·la passió i sinceritat de raça.

A ¡Ay! l’artista dansa sola, no
hi ha cos de ball. L’acompanya en
escena el violí clàssic de Vladi-
mirDimitrenco, la guitarra de Pa-

co Jarana, autor de lamúsica, i la
percussió d’Antonio Coronel,
mentre que el cant va a càrrec
d’Enrique El Extremeño i José
València. La idea de ballar acom-
panyada per la música del violí
clàssic la va suggerir Pina
Bausch; juntes volien crear un es-
pectacle, un projecte trencat per
la mort de la coreògrafa alema-
nya. La música del violí clàssic
ha servit a la bailaora per expres-
sar i expulsar les pors que sentia,
després d’un període d’inactivi-
tat, a l’hora de tornar a crear. ¡Ay!
és un espectacle sense argu-
ment, però en el qual batega el
sentimentmaternal que ha trans-

format la vida de l’artista. És una
obra sòbria, que Yerbabuena va
començar a crear amb el seuma-
rit, Paco Jarana, en un viatge a
l’Índia el novembre del 2012. És
un recorregut íntim en què la bai-
laora interpreta diferents pals,
com tarantos, cañas, tangos, so-
leás i cançons de bressol.

Ja són nombrosos els premis
que aquesta artista ha assolit,
com a intèrpret i com a coreò-
grafa, entre els quals destaquen:
el Nacional de Dansa (2001), els
premis Giraldillo que atorga la
Biennal de Flamenc de Sevilla
(2002, 2006 i 2010) i els premis
Max (2005 i 2006).

La nova temporada d’El so origi-
nal s’obre amb un tresor medie-
val, el Llibre Vermell de Montser-
rat, un dels còdexs més significa-
tius del segle XIV per la bellesa i
varietat d’obres i estils que inclou.
Jordi Savall, referent en la inter-
pretació d’aquest cèlebre canço-
ner català, dirigeix aquest dilluns,
a l’església de Santa Maria del Pi
(21 hores), una nova lectura al
capdavant de La Capella Reial de
Catalunya, Hespèrion XXI i un no-
table equip de solistes vocals.

Jordi Galí en un moment de La Planeta T, amb pesos i contrapesos que activen l’acústica d’una bicicleta.

La passió flamenca de Yerbabuena

Begoña Barrena

Carmen del Val
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