
A les parets del Teatro Timbre 4
de Buenos Aires, a l’Argentina, hi
ha penjat un full de paper blanc
amb una ordre: «Acá no se queja!
Se disfruta». La màxima, que hau-
ria de ser dogma de fe als teatres
d’arreu del món, rep des d’ahir els
espectadors que s’endinsen en la
versió portenya del festival Tem-
porada Alta de Girona i salt, que
s’allargarà fins al 9 de febrer. La se-
gona edició de la setmana Cata-
lana permetrà degustar un tastet
de la nostra escena al públic de
Buenos Aires, establint un viatge de
doble sentit entre els teatres d’u-
na banda i l’altra de l’Atlàntic que
la premsa local no s’ha estat de
subratllar. 

Diaris com La Nación, un dels
principals rotatius argentins, des-
taquen els llaços «orgànics» que
uneixen els escenaris de Catalunya
i l’Argentina per subratllar la «co-
herència» del desembarcament
del festival gironí a la capital. En un
article titulat Barcelona, Buenos
Aires y el amor por el teatro, Ale-
jandro Cruz assegura que «en as-
sumptes teatrals, el vincle entre
Barcelona i Buenos Aires és
d’una potent vitalitat» i posa
com a exemple la cartellera de Gi-
rona, on «es fa aquesta gran tro-
bada escènica de la qual les obres
argentines són ja de la casa».

Precisament les reverències que
els espectacles de Romina Paula,
Mariano Pensotti o Claudio Tol-
cachir reben al Municipal, La Pla-
neta o El Canal són l’embrió d’a-
questa setmana Catalana que,
ofereix «per descomptat, pur tea-
tre català: autors, directors i actors

són de les terres de Joan Manuel
serrat», explica el diari Página 12.
La publicació busca l’origen del
certamen de Buenos Aires en una
broma entre els productors de
Timbre 4, Jonathan Zak i Maxime
seugé; el director de Temporada
Alta, salvador sunyer, i el respon-
sable de la programació interna-
cional del festival, narcís Puig. i de
la «utopia» amb què van definir la
proposta a l’entusiasme amb què
han emprès la segona edició del
Temporada Alta porteny: «És per
nosaltres una felicitat enorme po-
der rebre a casa els que ens reben
a la seva, tant de bo ho puguem fer
amb moltes altres ciutats», expli-
quen a Página 12. 

El programa inclou els espec-
tacles 30/40 Livingstone i Sé de un
lugar, la doble proposta de dansa
Portland + Incógnito de Lali Ai-
guadé i el segon Torneig de Dra-
matúrgia catalana-argentina, amb
Jordi Oriol i Pere Riera. El primer
el va guanyar Jordi Galceran, fent
triomfar el seu darrer èxit, El
crèdit, també a ul-
tramar. 
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Temporada Alta aixeca el teló a ultramar
El festival teatral gironí desembarca per segona vegada als escenaris de Buenos Aires amb la Setmana Catalana 
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CUATRO Prepara «Mi madre
cocina mejor que la tuya»
La Sexta estrena aquest vespre el programa Co-
cineros españoles por el mundo. S’emet després
de Pesadilla en la cocina.  52

FETS Dylan Farrow denuncia que
Woody Allen va abusar d’ella
La filla adoptiva del cineasta relata els suposats abusos, comesos quan
ella tenia 7 anys, en una carta publicada al diari New York Times.  48
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Sergi López, el gran protagonista
De les produccions que el festival ha dut a Buenos Aires, qui s’endú el protagonisme a la premsa argentina
és Sergi López, responsable de 30/40 Livingstone. Entrevistes, articles i prèvies destaquen la presència de
l’intèrpret, a qui, segons Tiempo Argentino, molts reconeixen gràcies al seu paper a El laberinto del fauno. 



El Museu del Joguet de Figueres
reobrirà les portes aquesta set-
mana després d’un mes tancat
com a mesura d’estalvi per afron-
tar les retallades. El museu re-
prendrà la seva activitat amb una
exposició temporal dedicada a les
Baldufes topogràfiques de Jordi
Tolosa que es podrà veure del 8 de
febrer al 9 de març. 

L’obra de l’artista, que ell mateix
vincula amb el conte de Borges
Tiön, Uqbar, Orbis, Tertius, refle-

xiona sobre la realitat i la ficció a
través del que coneixem i com ho
representem en cada moment his-
tòric. Les peces exposades a Fi-
gueres, fetes amb materials com el
ferro o el pa de plata, juguen amb
el moviment de rotació de les bal-
dufes, el seu component lúdic i la
relativitat, tot fent referència als re-
correguts de l’individu a través
del seu paisatge i les seves expe-
riències. 

A més de la capital de l’Alt Em-
pordà, des del 7 de març i fins a fi-

nals de maig, les baldufes topo-
gràfiques de Tolosa també es po-
dran veure a El Puntal de Banyo-
les, a la Fundació Lluís Coromina. 

Tancat per retallades
El director del Museu del Joguet,
Josep Maria Joan i Rosa, va anun-
ciar el tancament de l’equipament
tot el mes de gener per estalviar en
llum, calefacció o neteja després
d’un augment de les despeses
corrents i la retallada de les sub-
vencions. 
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El Museu del Joguet reobre amb baldufes

«Stockolm» de Jordi Tolosa. 
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