
El festival Temporada Alta va
tancar ahir una de les seves set-
manes més intenses, tant pel que
fa a la concentració d’espectacles
com al volum de treball. Des de di-
jous i fins diumenge, la Setmana
de Creació Contemporània ha
convertit el festival en un aparador
escènic per mostrar onze propos-
tes -set de les quals d’autoria ca-
talana- davant d’una setantena
de programadors vinguts de deu
països diferents. 

Aprofitant el paper de llindar
entre el teatre iberoamericà i l’es-
cena europea, el festival ha con-
centrat en aquests quatre dies els
espectacles d’alguns dels noms
més atractius de la  creació hispa-
na -els argentins romina Paula i
Mariano Pensotti- i creadors fo-
ranis de ressò internacional com
rodrigo García o la bailaora Eva
Yerbabuena, combinant-los en un
atapeïdíssim calendari amb les
propostes d’artistes catalans com
roger bernat, Cabo San roque o
el coreògraf Marcos Morau, que
acaba de rebre el Premi nacional
de Dansa. 

Muntatges com Fauna de ro-
mina Paula, Cineastas de Mario
Pensotti o Daisy de rodrigo Gar-
cía han servit d’esquer per a que
professionals de França, Holanda,
belgica, Alemanya, Itàlia, Urugu-
ai, Xile, Mèxic, Irlanda i Espanya
coneguessin de primera mà obres
d’artistes catalans contemporanis
«internacionalitzables», segons el
coordinador de la Setmana, nar-

cís Puig, que assegura que el més
important són «les relacions que
s’estableixen entre creadors i pro-
gramadors i el resultat de les quals
es veurà a mitjà termini». 

Tot i que alguns professionals
llatinoamericans i europeus ja
s’han mostrat interessats a pro-
gramar espectacles com Tde Jor-
di Galí i Escenas para una conver-
sación después del visionado de
una película de Michael Haneke
d’El Conde Torrefiel, Puig destaca
que la Setmana de Creació Con-
temporània «no és una fira», sinó
una plataforma de treball en comú. 

La mexicana Mariana Gándara,
provinent del Museo Universitario
del Chopo, que ha participat per
primer cop a la Setmana de Crea-
ció Contemporània, va també en
el mateix sentit quan afirma que,
a banda de l’oportunitat de veure
espectacles «molt heterogenis»,
la trobada ha servit per «compar-
tir l’experiència de mirar» amb
altres professionals del sector i
«veure les carències i punts forts de
cada país, ja que en realitat, cada
programador és ambaixador del
que es veu a la seva terra». 

Per fomentar aquesta xarxa de

col·laboració internacional, els es-
cenaris repartits entre Girona i
Salt no han estat l’única oficina de
treball dels setanta professionals
reunits pel festival. 

Activitats per a professionals
El certamen ha organitzat també
representacions d’espectacles no-
més per a programadors, com
una sessió d’El policía de las ratas
d’Àlex rigola i  presentacions en
format de work-in-progress dels
propers projectes de Pere Faura i
Xavi bobés/Playground, i trobades
de treball en el marc del projecte

#FF80, integrat per coreògrafs nas-
cuts entorn de l’any 80 i que s’han
format amb un peu aquí i l’altre a
l’estranger. 

Aquestes activitats han servit de
complement a la tercera jornada
professional internacional, en què
artistes com blaï Mateu i Angélica
Liddel i productors com el Grec, el
Théâtre Ôdeon de Paris o el Kuns-
ten Festival des Ars de brusseles
han exposat els treballs que tenen
entre mans per buscar complicitats
tant a l’hora de programar com de
coproduir. 

El director del Temporada Alta,
Salvador Sunyer, subratlla que
aquesta és una de les línies de fu-
tur en què ha d’incidir el festival,
aprofitant el «llenguatge en comú
de l’escena europea: la creació
contemporània». 

Gándara coincideix amb Su-
nyer en ressaltar que, «malgrat
les distàncies, es troben línies es-
tètiques que dialoguen amb pro-
postes d’altres latituds i veus prò-
pies que poden ser universals». 
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Temporada Alta com a aparador escènic
Setanta programadors de deu països diferents han participat aquests dies a la Setmana de Creació Contemporània
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RELIGIÓ Francesc entrega la
seva primera exhortació
El Pontífex tanca l’Any de la Fe confocat per Be-
net XVI amb l’exposició per primera vegada de
les relíquies de Sant Pere. 45

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

TELEVISIÓ TV3 estrena la quarta
temporada de «Danys i prejudicis» 
L’implacable advocada Patty Hewes, interpretada per Glenn Close, tor-
narà a treballar al costat de la seva deixeble, Ellen Parsons. 53

«T», en què Jordi Galí explora l’ànima dels objectes, és un dels onze espectacles vistos pels programadors. 

ANAÏS LLEIXÀ

«AY!»
Coreografia i ball: Eva Yerbabuena. �

Teatre Municipal de Girona, 23 de
novembre. Temporada Alta.

na ovació llarguíssima i
molt intensa, crits de
«bravo» i «ole», especta-

dors posats dempeus... Amb
aquestes demostracions d’entu-
siasme va acomiadar el públic que
dissabte a la nit omplia el Teatre
Municipal de Girona la bailaora
Eva Yerbabuena, que hi va pre-
sentar el seu espectacle, Ay!, tota
una demostració d’elegància, sen-
sibilitat, sentiment i potència.
Acompanyada de manera

excel·lent per uns músics i uns
cantants de moltíssim nivell, la
ballarina de Granada va posar en
escena un muntatge que va estre-
nar fa uns mesos a Londres, amb
un èxit enorme; un èxit que ha re-
petit cada vegada que l’ha repre-
sentat des de llavors, a Madrid, Mà-
laga, Cadis... I a Girona, és clar, on
va fer escala dins de la programa-
ció del festival Temporada Alta,
abans de continuar un recorregut
que la portarà a diferents ciutats eu-
ropees i dels Estats Units.

A Ay!, Yerbabuena busca mostrar
l’essència del seu ball, en el qual
parteix de l’ortodòxia flamenca i hi
incorpora elements de la dansa
contemporània; ho fa de manera
natural, gens forçada, per la qual

cosa no sobta tampoc la presència
de números en els quals balla úni-
cament acompanyada per la mú-
sica d’un violí; són instants delicats,
molt íntims, que contrasten amb
d’altres en els quals deixa anar
tota la seva força i energia amb el
suport dels cantants, el guitarrista
i el percussionista, generant esce-
nes d’una bellesa estremidora. 

Durant una hora i vint minuts (la
bailaora és sempre en escena ex-
cepte durant una estoneta en la
qual cedeix el protagonisme ab-
solut als seus cantants), Eva Yer-
babuena repassa diferents pals del
flamenc des de la seva particular
òptica, en un espectacle en el qual
ha prescindit de detalls superflus:
vestida de negre i amb una esce-

nografia molt senzilla, allò que li in-
teressa és transmetre la seva ma-
nera d’entendre el flamenc.

I el cert és que la transmet, i que
aquesta seva manera d’entendre el
flamenc arriba als espectadors,
que com va passar a Girona l’aco-
miaden amb unes mostres d’en-
tusiasme sinceres i intenses. Tan
sincera i intensa com ho és la ma-
nera de ballar d’aquesta dona nas-
cuda a Frankfurt, criada en un po-
ble de Granada i formada entre Se-
villa i l’Havana, i que es troba en un
moment dolç d’una ja llarga carrera
professional que va iniciar l’any
1985, que l’ha portat per tot el
món, i que li ha valgut nombrosos
reconeixements i distincions. Se’ls
mereix tots.
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L’ESSÈNCIA DEL BALL
Eva Yerbabuena porta al Teatre Municipal l’espectacle
«Ay!», on transmet la seva manera d’entendre el flamenc
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FLAMENC CRÍTICA

TEATRE

COL·LABORACIÓ
Ponts amb el teatre argentí

Temporada Alta ha arribat a un
conveni amb l’Instituto Nacio-

nal de Teatro Argentino per treballar
plegats, aconseguint que els espec-
tacles d’aquí i d’allà facin un doble
viatge i es vegin als escenaris d’una
banda i l’altra de l’Atlàntic. 




