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Terra Baixa, un solo d’Homar

La gran producció pròpia:
El clàssic de Guimerà Terra
Baixa adaptat per a un sol
actor: Lluís Homar interpre-
ta tots els papers a les or-
dres de Pau Miró.

Aposta operística. El sud-
africà Brett Bailey trasllada
el Macbeth de Verdi al cor
de l’Àfrica postcolonial,
amb 12 cantants negres.

D’actualitat. Ruz-Bárcenas,
de Jordi Casanovas, sobre
l’interrogatori del jutge a
l’extresorer del PP. Dirigeix
Alberto San Juan.

Connexió Iberoamèrica. La
segona edició del cicle por-
ta la divertida Viejo, solo y
puto, de l’argentí Sergio
Boris, inèdit al festival.

Alain Platel. Proposa Coup
Fatal amb Les Ballets C de
la B i ballarins negres .

CHRIS VAN DER BURGHT

Coup fatal, d’Alain Platel

ARMANDO VÁZQUEZ AGUADO

Ruz-Bárcenas, escrita per Jordi Casanovas

NICKY NEWMAN

El baríton sud-africà Owen Metsileng és Macbeth en una versió postcolonial de l’òpera de Verdi

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
l Temporada Alta
continua amb la seva
doble línia d’actua-
ció i anuncia per a la
23a edició d’aquesta

tardor apostes d’altura, tant pel
que fa a la creació catalana com a
les grans propostes internacio-
nals, aquelles peces d’última for-
nada teatral que si no fos per
aquest Festival de Tardor de Gi-
rona –o pel Grec de Barcelona–
no arribarien a passar per Catalu-
nya. La programació sencera no
es donarà a conèixer fins a pri-
mers de setembre, però de mo-
ment, per anar fent boca –i dei-
xar-la ben oberta–, el festival
avança una idea molt nostrada
amb la qual segur que ens sor-
prendrà. Es tracta d’un projecte
de l’actor Lluís Homar –que va
debutar a l’escena als 16 anys
amb Terra Baixa en el paper de
Manelic– que consisteix en
l’adaptació per a un actor sol de
l’obra d’Àngel Guimerà. Dirigit
per Pau Miró, autor, amb Ho-
mar, de la reescriptura de l’obra,
en aquesta Terra Baixa & Lluís
Homar l’actor barceloní interpre-
ta tots els personatges de l’obra,
donant-se a si mateix la rèplica o
deixant-la de vegades implícita.
“El que fa Homar aquí és im-

pressionant –apunta Salvador
Sunyer, director del Temporada
Alta–, ja que ho aconsegueix sen-
se disfressar-se ni fer veu de do-
na quan, per exemple, interpreta
la Marta. La veritat és que quan
veus la peça sembla que l’obra es-
tigui feta així en origen, perquè
en cap moment no requereix res
més”. Producció de Temporada
Alta/El Canal, l’obra, que disposa
d’una vasta escenografia i música
de Sílvia Pérez Cruz, farà cap,
després, a la cartellera del Teatre
Borràs de Barcelona.
Una altra curiosíssima adapta-

ció és la que ha fet Jordi Casa-
novas a partir de les transcripci-
ons dels interrogatoris del jutge
Ruz aLuis Bárcenas, i que el festi-
val de Girona acull en aquesta
edició. Sense afegir-hi ni una sola
paraula, Casanovas aconsegueix,
a manera de patchwork, combi-
nar els fragments del judici a l’ex-

tresorer del Partit Popular po-
sant en evidència el desvergonyi-
ment de determinades afirmaci-
ons.Ruz-Bárcenas, que és com es
diu la peça, amb Manolo Solo i
Pedro Casablanc donant vida al
jutge i a l’extresorer respectiva-
ment, està dirigida per Alberto
San Juan, i de fet ja es
va veure el maig pas-
sat al seu Teatro del
Barrio de Madrid.
Dit això, i sensepas-

sar per alt altres es-
pectacles ja en curs
que es veuran també
al Festival de Tardor
–compot serLa parti-
da, dirigida per Julio
Manrique (al Romea)
o èxits de la cartellera
barcelonina com
aquell Bits del Trici-
cle o Dones com jo de
lesTdeTeatre– ésho-
ra d’entrar a desgra-
nar la vianda que arri-
ba de més enllà, per
terra, mar i aire. Per
començar, la nova
aposta del Tempora-
da Alta per l’òpera
–com ho sentiu–: un
MacbethdeVerdi pro-
cedent de Sud-àfrica
que trasllada l’acció a
l’Àfrica postcolonial.
“Tot el text té sen-

tit, ja que es tracta en definitiva
de les batalles pel poder, amb
una posada en escena important.
Nosaltres no portarem òperes
com les que pugui portar el Liceu
–puntualitza Sunyer–, no farem
unaMadama Butterfly, sinó òpe-
res que tenen com a base la po-
sada en escena, una mica en la
línia del Théâtre La Monnaie de

Brussel·les”. L’obra té dotze can-
tants africans, una orquestra de
quinze o setze músics, projecci-
ons de vídeo i una part plàstica,
no en va el director d’escena, el
sud-africà Brett Bailey, és a més
artista plàstic.
No és la primera vegada que el

Temporada Alta ensenya la po-
teta en l’l’àmbit de la lírica: el
2009 va portar unWoyzeck–curi-
osament també amb empremta
sud-africana– del polivalentWil-
liamKentridge. Però si llavors ho
va fer amb La Monnaie, ara els
seus partenaires són el Barbican
de Londres, el Festival de Tardor

de París o el d’Òpera de Viena.
Un altre cop de gràcia serà

aquestCoup fatal–millor especta-
cle a Avinyó 2014– que proposa
el belga Alain Platel en coproduc-
ció amb el seu grupKVS i Les ba-
llets C de la B. També amb balla-
rins negres, al so demelodies bar-
roques acompanyades de música
tradicional i popular congolesa,
rock i jazz... tot això en directe.
I un altre colofó internacional,

aquest en clau d’humor: l’argentí
Sergio Boris, un descobriment
dels últims anys, debuta a Espa-
nya amb Viejo, solo y puto, una
obra de creació sobre el que pas-
sa a la rebotiga d’una farmàcia de
Buenos Aires... “Molt diferent
del que hem vist de l’Argentina,
més esperpèntica”, explica
Sunyer. Una altra novetat serà un
exemplar de l’escola nòrdica de
circ contemporani amb un dels
seus màxims exponents, els su-
ecs Cirkus Cirkör i un espectacle
sobre la pau.
Aquest any és el quemés estre-

nes absolutes ofereix tot i tenir
menys pressupost. Amb la crisi el
Temporada Alta es converteix en

un pol d’estrenes important. I
ara disposa de l’anomenat Cercle
de la Fundació La Ciutat Invisi-
ble, creada el 2013, que és un
grup d’empresaris que hi partici-
pen econòmicament a títol perso-
nal –“volem que s’hi impliquin,
no pot ser gaire nombrós”– i que
aquest any esponsoritzarà un es-
pectacle internacional.c

DAVID RUANO

El festival de Girona
aposta per l’òpera,
amb un ‘Macbeth’
de Verdi que passa
a l’Àfrica postcolonial

Algunes perles
del certamen

LluísHomar adapta ‘Terra Baixa’ per a un actor sol en un Festival
de Tardor que equilibra l’aposta catalana i la internacional

Els imperdiblesdel
TEMPORADAALTA


