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SÍLVIA OLLER
Girona

U
n equilibri en-
tre lamillor pro-
gramació inter-
nacional i l’es-
trenadeproduc-
cions d’autoria

catalana i de nova creació.
Aquests ingredients són l’eix
principal de la programació del
festival Temporada Alta, el certa-
men d’arts escèniques de tardor
que cada any, i ja en són 23, con-
verteix Girona i Salt en capitals
escèniques de Catalunya i també
d’Europa. Una edició que es pre-
senta en el vídeo promocional
com un oasi enmig de la situació
política i les dificultats que passa
la cultura, i que ha programat 90
espectacles d’una vintena de paï-
sos amb 26 estrenes absolutes,
com ara la dansa de la ballarina i
coreògrafa Sol Picó, que inaugu-
rarà el certamen el 3 d’octubre a
la Sala La Planeta de Girona amb
One-Hit Wonders.
El director de Temporada Al-

ta, Salvador Sunyer, no va dubtar
a qualificar la programació inter-
nacional d’aquesta edició –que
s’acabarà el 8 de desembre– com
“la més potent tant en volum
com en qualitat” de totes les que
hi ha hagut. D’entre els 32 espec-
tacles que porten segell internaci-
onal, destaquen el director anglo-
francès Peter Brook, que presen-
tarà The Suit, la història d’un
adulteri a Sud-àfrica; el director
de teatre i òpera suís Christoph
Marthaler, que portaràKing size,
un espectacle que barreja can-
çons, paraula i gestualitat, i el po-
lonès Kristyan Lupa, que torna al
festival després de dos anys d’ab-
sència amb Tala, un muntatge en
polonès de quatre hores amb so-
bretítols en català que fins ara no-
més s’ha vist a Cracòvia. També
hi haurà l’artista lituà Oskaras
Korsunovas, amb una versió de
La Gavina de Txékhov, o l’artista
sud-africà Breet Bailey amb la se-
va particular posada en escena
de l’òpera Macbeth, ambientada
al Congo actual. La màgia del
circ l’hi posaran els nòrdics
Cirkus Cirkör.
La dansa, disciplina de la qual

s’han programat 17 espectacles
(una xifra superior a la d’altres

edicions), aquest any també té un
paper protagonista, amb la pre-
sència de coreògrafs de primer ni-
vell internacional. El belga Alain
Plattel, un dels triomfadors de la
passada edició del festival
d’Avinyó, presentarà Coup fatal,
un espectacle que barrejaràmúsi-
ca barroca i popular africana, i el
també belga Jean Fabre, un habi-
tual del certamen, coreografiarà
per a Cédric Charron, un dels
seus ballarins i col·laboradors
més propers. La ballarina d’ori-
gen indi Shantala Shivalingappa,
que s’ha format amb coreògrafs
com Pina Bausch i Maurice Bé-
jart, barrejarà la dansa tradi-
cional índia amb la contemporà-
nia en un espectacle en el qual el
compositor Ferran Savall posarà
la música.
Enguany el certamen mantin-

drà la connexió amb Iberoamèri-
ca amb la presentació de

cinc espectacles de l’Ar-
gentina, l’Uruguai,Mè-
xic i el Brasil. Destaca
la proposta de la brasi-
lera Christiane Jatahy,
que torna al festival per
segon any consecutiu

amb I si elles marxessin a
Moscou?, proposta basada en Les
tres germanes de Txékhov i en
què l’espectador podrà triar si
vol veure-la en format teatral o ci-
nematogràfic, o totes dues versi-
ons en dies consecutius.
D’entre les propostes espanyo-

les, que Sunyer situa en l’àmbit in-

MARCELO OLIPIANISIMON HALLSTRÖM

WONGE BERGMANN

És sorprenent, aquest any, el
Temporada Alta. I no tant per
l’aclaparadora concentració de
saba teatral de primer ordre
internacional i local, que a ho-
res d’ara és el que se li suposa,
sinó perquè la seva programa-
ció musical més potent resulta
ser l’escènica. I això sense que
hi hagi ni un sol musical en

voga. Ho assenyala el seu direc-
tor, el sofrent Salvador Sunyer,
que potser sense proposar-s’ho
està recollint aquests fruits
híbrids que han anat madurant
en l’arbre de la creació global.
Perquè els llenguatges es

barregen, el cinema juga a en-
trar i sortir de l’escenari i la
música s’immisceix en les tas-
ques de la paraula i els seus
silencis. No pot ser casual que
fins a una vintena dels noranta
espectacles que ahir es van
presentar a Girona incorporin

d’una manera o altra la músi-
ca: començant per la col·labora-
ció entre la ballarina Shantala
Shivalingappa i Ferran Savall
(fill del mestre gambista) que
s’apunta com un màgic impro-
compositor. Però és que des-
prés hi ha aquest Macbeth ope-
rístic del tan polèmic creador
sud-africà Brett Bailey; hi ha
Alain Platel incorporant un
magnífic tenor negre en el nou
espectacle; hi ha Peter Brook
fent una versió d’aquest adulte-
ri a Sud-àfrica que és The suit,

amb músics en escena i actors
que també toquen els instru-
ments. O... finalment, hi ha
Marthaler permetent-se un joc
audaç a King Size, on la poesia
és una amalgama feta de parau-
la, cançons i teatre gestual, i
on ell mateix barreja, com un
autèntic dj, uns minuts de
Schumann o Wagner amb te-
mes de The Kinks i Jackson
Five. Veritablement, assistim a
l’última reinvenció del teatre
musical. I el Temporada Alta
ens avança la realitat.

Sunyer i la reinvenció del teatremusical

El festival de Girona presenta la seva programació íntegra

Brook,Marthaler,
Castellucci, Lupa,
Korsunovas, Fabre,
Jatahy... Noranta
espectacles
de 19 països i
26 estrenes

Maricel Chavarría
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És morta la novel·la?Vivir en Cuba es bajar al fondo de
una piscina propia, a pulmón limpio,
dejando la vanidad en la superficie,
solitaria en mi profundidad.

Tenen un idioma ininterrompudament
oficial, dels més parlats del planeta,
amb milions de monolingües... i és
passen el dia ploriquejant.

Lucia Lijtmaer Editora

Vaticino al futuro de la industria
editorial muy escote barco y corte
al bies

#tuitsdecultura Daniel Alarcón Escriptor
@DanielGAlarcon

Wendy Guerra Escriptora

ternacional, destaca la producció
de la creadoramadrilenyaAngéli-
ca Liddell Tandy, una coproduc-
ció del Festival Foreign Affairs
de Berlín sobre Déu i l’amor que
s’estrenarà al Canal de Salt. Basa-
da en les declaracions de l’extre-
sorer del PP Luís Bárcenas da-
vant el jutgeRuz, arriba l’especta-
cle Ruz-Bárcenas, signat pel dra-
maturg Jordi Casanovas. Els dià-
legs s’extreuen directament del
segon interrogatori que el jutge
va fer a l’excomptable del PP.
Si la programació interna-

cional és un dels grans trumfos
del certamen, l’altre és l’aposta
pels autors catalans. Dels 90 es-
pectacles programats, més de la
meitat, 52, són d’autoria catala-
na. D’entre aquests, destaca
l’adaptació de l’obra d’Àngel
Guimerà Terra Baixa, en la qual
l’actor Lluís Homar assumirà
tots els papers de l’obra.El Presi-
dent, de Carme Portaceli; Alle-
gro, de Cor de Teatre i el nou
muntatge de Josep Maria Pou,
Prendre Partit, amb Joel Joan
com a protagonista, són altres
noms de l’escena catalana que
seran presents en aquesta edició,
que també vol posar èmfasi en la
nova creació de bracet de joves
creadors comNaoAlbet iMarcel
Borràs, Xavi Bobés, Joan Yago o
La Calòrica.
El festival té un pressupost de

2,6 milions d’euros, uns 800.000
dels quals els aporta la Generali-
tat de Catalunya. c

@WendyGuerra
Vicenç Pagès Jordà Escriptor
@WhistPlayers@lalitx

Jo jaho sabia, ¿i tu?

JOHAN PERSSON

U
na reacció habitual a l’autoinculpació de Jordi Pu-
jol: jo ja ho sabia. El jojahosaberisme no és exclusiu
de la política. S’estén a altres activitats indígenes
com el Barça, els restaurants i bars de moda o a la

parafília d’alguna patum vagament viciosa. Com més gent et
comenta que ells ja ho sabien, més imbècil et sents. Però, si hi
aprofundeixes una mica, t’adones que, en realitat, el que et
diuen que ja sabien de Pujol no té res a veure amb cap herèn-
cia ni amb cap diner perdut en laberints bancaris andorrans,
sinó amb presumpcions fètides relacionades amb els fills, la
dona i l’esperit sant.
Demanera que, stricto sensu, de l’herència no en sabien res.

En canvi, sí que saben moltes coses sobre les quals no poden
dir res perquè no en tenen cap prova. Aquest és el gran proble-
ma de jojahosaber una cosa. Si tu jojahosaps però no en tens
proves només podràs parlar-ne a les sobretaules o a les barres
dels bars i la teva credibilitat serà proporcional a la credibilitat
del context. En l’àmbit de la informació esportiva, per exem-
ple –i especialment de la informació relacionada amb el Bar-
ça–, és habitual que algú, interessadament o temeràriament,
t’expliqui romanços en els quals conflueixen adulteris, estafes,
negocis opacs i diverses proeses prostibulàries. Però, com que
no en tens proves fiables, has de desar l’anècdota al calaix de
la ficció i, quan et vols sentir important i fer-te l’interessant,
explicar-la, posem per cas, al teu cunyat (que, inevitablement,
et dirà: “Jo ja ho sabia”).
Conseqüència: que la majoria de periodistes especialitzats

en el Barça hagin acumulat al llarg dels anysmilers d’informa-
cions i d’anècdotes
que ells ja sabien pe-
rò que no poden ni
escriure ni comen-
tar perquè corrien
el risc de ser empa-
perats amb quere-
lles de calibres di-
versos. Per això, i
exagerant fins a la

caricatura, podríem dir que un periodista ben informat és
aquell que no pot explicar gairebé cap de les moltes coses que
sap. També pot passar que el periodista cregui que sap coses
que, en realitat, són la conseqüència d’un procés induït d’into-
xicació. Sovint algú t’explica alguna cosa amb l’afegit de “no
ho diguis a ningú” i la intenció que ho escampis i contribueixis
a intoxicar una mica l’ambient.

En política, els protocols de l’epidèmia viuen un moment de
contagi immediat. I, quan menys ho esperes, pot passar que es
faci pública o es filtri una cosa que tu ja sabies però que no podi-
es dir perquè no en tenies proves. Lògicament, no pots evitar la
temptació de reafirmar-te i repetir, amb un punt de pena, que tu
ja ho sabies. Ara que sembla que estan passant coses que gairebé
tothom ja sabia és un bon moment per fer inventari íntim de
totes les coses que sabem i que no podemdir perquè no en tenim
proves i per preguntar-nos: ¿les sabem de debò? ¿Posaríem la
mà al foc per confirmar-les o som conscients que formen part de
la part més obscura i recreativa de la comèdia política?

I SI ELLES MARXESSIN A
MOSCOU? (foto 2) Christiane
Jatahy parteix de Les tres germa-
nes de Txékhov. 4 i 5 d’octubre

EL VESTIT. (f.3) Peter Brook sobre
un autor sud-africà. 24 i 25 d’oct.

TALA. Krystian Lupa aborda un
altre Bernhard. 31 oct i 1 nov.

KING SIZE. (f.1) Marthaler reinven-
ta el teatre musical. 14 i 15 nov.

TROSSOS. Romeo Castellucci so-
bre el seu Juli Cèsar. 22 i 23 nov.

ATTENDS, ATTENDS, ATTENDS...
(f.4) Jan Fabre parla de la vida
que agonitza. 23 de nov.

Un periodista ben informat
és aquell que no pot
explicar gairebé cap de
les moltes coses que sap

Sergi Pàmies
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