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Atractiva diversitat
CRÒNICA Temporada Alta s’anima amb cites per a programadors

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
GIRONA

A
llau de creativitat. Girona 
i Salt han viscut una in-
tensa cita marcada per la 
contemporaneïtat d’11 

propostes que han estat l’eix de la 
Setmana de Programadors de Tem-
porada Alta. Setanta professionals 
de 10 països han valorat satisfactò-
riament aquests espectacles.
 El teatre de Buenos Aires ha tor-
nat a ser protagonista amb Romina 

Paula i Mario Pensotti a El Canal. 
Ple, dijous i divendres, per veure 
Fauna, la nova obra de la dramatur-
ga de moda després del seu èxit, fa 
un any, amb El tiempo todo entero pe-
rò també amb massa expectatives. 
El muntatge, amb un bon punt de 
partida, s’acaba diluint per la se-
va pretensiosa entitat dramatúr-
gica i una posada en escena ubica-
da en un espai desangelat que, en 
lloc d’atrapar l’espectador, l’acaba 
desconnectant. La història relata 

la trobada entre dos germans que 
reben la visita d’un director de ci-
ne i una actriu interessats a fer una 
pel·lícula sobre la seva mare, una 
mítica i salvatge escriptora. 
 La trama, esquitxada de cites 
a Rilke, Shakespeare i Calderón i 
amb aires bergmanians es va en-
redant per culpa d’un discurs no 
aconseguit. Paula es fa preguntes, 
que van des de la naturalesa de 
l’art, l’amor, la sexualitat, la mas-
culinitat a la feminitat i la metafí-
sica. Són moltes qüestions en un 
mateix cistell, producte de l’am-
bició de la creadora, però amb res-
postes que moltes vegades queden 
en suspens.
  Cineastas, l’encertada propos-
ta de Mario Pensotti, va contribuir 
diumenge a equilibrar la, malgrat 
tot, interessant presència argenti-
na. El muntatge relata la vida de 
quatre directors i per fer-ho utilit-
za un escenari a dos nivells. En un 
pla es projecta la vida real d’aquests 
personatges i a l’altre el que roden. 
El plantejament permet apreciar 
de quina manera l’aspecte perso-
nal es fusiona amb la ficció. 

 Re-presentació: Numax, de Roger 
Bernat, va ser de les més originals 
apostes d’una setmana en què van 
destacar també l’estrena de Daisy, 
de Rodrigo García i el trencador 
muntatge al voltant de Haneke de 
Conde de Torrefiel, a més a més de 
la sorprenent exploració amb els 
objectes de Jordi Galí i el Bestiari 
de CaboSanRoque. Partint del film 
de Joaquim Jordà Numax presenta, 
l’inclassificable Bernat reconstru-
eix les assemblees i el procés d’au-
togestió de la fàbrica d’electrodo-
mèstics i posa l’accent en les con-
tradiccions del model. 
 Una performer, Núria Martínez-
Vernís, modera els debats en què el 
públic és partícip actiu. Oportuna 
reflexió en el moment de l’esclat de 
Fagor, que serà aprofitada per Ber-
nat per elaborar, de cara al Grec del 
2014 una proposta semblant amb 
la cooperativa de Mondragón.
 L’¡Ay!, ballat per Eva Yerbabuena 
al Municipal, va ser la guinda de la 
cita. Excel·lent producció en què la 
bailaora arriba al seu zenit íntim. 
A l’escenari, juntament amb els 
cantaores, un guitarrista i el violí 
de Vladimir Dmitrienco, protago-
nitza un intens solo. Un focus de 
llum que il·lumina un àmbit fosc, 
permet que les seves aparicions si-
guin de somni amb un ball prenyat 
d’essencialisme flamenc, en què el 
joc del cos i dels braços combinats 
amb un precís taloneig eleva el vol 
del seu art. Absolutament màgic el 
diàleg amb el violí. H

33 L’espectacle ‘¡Ay!’, amb Eva Yerbabuena.
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Eva Yerbabuena 
va enlluernar, però  
‘Fauna’ no va 
respondre a l’esperat


