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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-
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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
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