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Va néixer fa 22 anys a Giro-
na, però llavors el Festival
Temporada Alta no tenia res a
veure amb el que és avui. Els
cartells prometien als espec-
tadors uns quants especta-
cles molt divertits. En canvi,
avui el festival, que comença
el pròxim dia 3, presenta 90
propostes, 26 de les quals són
estrenes absolutes. Uns espec-
tacles que de vegades fan riu-
re, però d’altres són tragèdies
tan poderoses com l’especta-
cularMacbeth del sud-africà
Brett Bailey. UnMacbeth creat
a partir de l’òpera de Verdi i
on el sanguinari protagonis-
ta és un senyor de la guerra
africà. Una orquestra en di-
recte i dotze cantants donen
vida a aquesta peça d’imatges
inoblidables a càrrec d’un di-
rector que ja va escandalitzar
Europa exposant actors ne-
gres en vitrines.Macbeth serà
una de les peces destacades de
la nova edició del Temporada
Alta, però per als amants del
teatre la tria no serà pas fàcil:
fins al 8 de desembre, Giro-
na i Salt acolliran molts dels
grans noms del teatre mundi-
al. Noms sonats, imprescin-
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dibles, molts dels quals abans
de la crisi també visitaven
Barcelona: Romeo Castelluc-
ci (Juli Cèsar. Trossos), Peter
Brook (El vestit), Krystian
Lupa (Tala), ChristophMar-
thaler (King Size), Angéli-
ca Liddell (Tandy), Jan Fabre
(Attends, attends, attends…
pour mon père), Oskaras Kor-
sunovas (La gavina), La Za-
randa (El grito en el cielo)…
El belga Alain Platel presen-

tarà Cop fatal, una orquestra
de 13 músics congolesos in-
terpretant el repertori barroc
europeu… i ballant explosiva-
ment aquesta fusió de cultu-
res! Tots aquests noms ja con-
vertirien el Temporada Alta
en la porta d’entrada impres-
cindible del bo i millor del pa-
norama europeu, però a més,
el festival està apostant per ser
també porta privilegiada dels
grans espectacles de Sud-amè-
rica, d’on aquest any arriben
obres excepcionals. Comen-
çant per I si elles marxessin a
Moscou?, una adaptació del
clàssic de Txèkhov Les tres
germanes a càrrec de la brasi-
lera Christiane Jatahy, on se
celebra una festa d’aniversari i
al públic se li reparteix vi, cava
i pastís i se’l convida a ba- m
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‘TEIXINT LA PAU’

Des que van començar a

créixer als suburbis d’Estocolm

fa 16 anys, els Cirkus Cirkör no

han deixat de conquerir nous

públics. A ‘Teixint la pau’, acrò-

bates i actors creen en unmón

de llana i cabdells una utopia

visual sobre la possibilitat

d’entendre’s.

TEMPORADA ALTA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 8 DE DESEMBRE.
GIRONA I SALT. TEL.: 972 402 004.
INFORMACIÓ: info@temporada-alta.net
Twitter: twitter.com/temporadaalta
Web: www.temporada-alta.net

llar abans de començar a
submergir-se en la infelicitat.
Una obra que es pregunta si
veritablement podem canviar.
De l’Amèrica del Sud arriben

també el Tebasland, de l’uru-
guaià Sergio Blanco –un par-
ricidi que connecta un barri
perifèric d’avui amb la Tebas
grega– oViejo, solo y puto, de
l’argentí Sergio Boris, amb una
farmàcia de guàrdia que ser-
veix emocions a tota pastilla
contra la soledat i el desamor.
Per suposat, hi haurà tam-

bé estrenes dels grans noms
del teatre català. Començant
per una Terra baixa que pro-
tagonitzarà totalment Lluís
Homar, dirigit per PauMiró.
Homar seràManelic, Marta i
l’amo Sebastià. Carme Porta-
celi dirigirà Francesc Orella i
Rosa Renom en El president,
una obra de Thomas Bern-
hard que satiritza les altes
esferes de la política. I per la
seva banda, Josep Maria Pou
es dirigeix a ell i a Joel Jo-
an a Prendre partit, una peça
on s’investiga la col·labora-
ció del director d’orquestra
Wilhelm Furtwängler amb
els nazis. A més, Paco Mir, del
Tricicle, dirigeix els Cor de
Teatre a Allegro, que torna a
esborrar les fronteres entre
la gran música clàssica i l’hu-
mor visual més sofisticat. I
dels enfants terriblesNao Al-
bet i Marcel Borràs arriba Los
esqueiters, una reflexió sobre
la llibertat. Per suposat, tor-
narà a celebrar-se el torneig
de dramatúrgia catalana, d’on
va sortir El crèdit, i es veu-
ran peces que ja han triomfat
a Barcelona com Bits, Els di-
es feliços, Cels o El intérprete,
d’Asier Etxeandia.
La dansa hi tindrà un paper

important: a l’espectacle in-
augural la ballarina i coreò-
grafa Sol Picó repassa 20 anys
de carrera a One-hit wonders.
I tampoc cal perdre’s María
Pagés (Óyeme con los ojos),
Israel Galván (Fla.Co.Men),
Rússia, de La Veronal, o la
fantàstica Shantala Shivalin-
gappa, amb música de Ferran
Savall. Hi haurà circ amb els
suecs Cirkus Cirkör i Teixint
la pau, i els que vulguin mú-
sica tindran Yann Tiersen,
Dulce Pontes, Vetusta Mor-
la, Sílvia Pérez Cruz i Raül
Fernández Miró o Adrià Pun-
tí. Plats de temporada per a
tots els gustos.
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TemporadaAlta és per a
Girona, una ciutat que es
vol associar demanera for-
ta amb la idea de cultura, el
moment de l’any on exer-
ceix de capital escènica de
Catalunya. I nonomés això:
tambévol ser la capital escè-
nica del sudd’Europa.Avui,
una ciutat o té unapersona-
litatmarcada ono existeix, i
queGirona s’identifiqui com
la ciutat del teatre l’ajuda a
tenir-ne. A això s’hi afegeix
que, a una ciutat petita però
ambunadimensió turísti-
ca important, un festival
que fa presència demane-
ra continuada alsmitjans li
aporta prestigi. I encara hi

hamés. Als ciutadans, Tem-
poradaAlta els permet acce-
dir a la programació d’una
gran ciutat europea. I a poc
a poc augmenta la dimen-
sió industrial: com que el
festival produeix especta-
cles, comença a haver-hi un
clúster al voltant, des del
ticketing fins a la comuni-
cació. De fet, aquest any ce-
lebrem al festival el primer
Arts Lab Temporada Alta,
Concurs Internacional
d’Idees deNegoci i Fòrum
d’Inversió de la Indústria
de les Arts Escèniques, per
detectar nous talents em-
prenedors. Així doncs, que
comenci la funció.

Capital escènica
del sud d’Europa

SALVADOR SUNYER
Director de Temporada Alta

TROMPE-L’OEIL

‘ATTENDS, ATTENDS,ATTENDS…
(POURMON PÈRE)’

Jan Fabre és unmestre del movi-
ment i l’impacte visual, i ho torna
a demostrar en aquest solo de
dansa de Cédric Charron dedicat
al seu pare i ben fidel a les seves
obsessions: la vida en tensió,

la por a lamort i el pes
de la biologia.

‘KING SIZE’
El sempre aclamat Christoph
Marthaler crea un vodevil
en una habitació d’hotel on
l’objectemés cobejat és un llit
demida gran. Una intriga bur-
lesca plena de poesia escènica
que es converteix en tota

una reinvenció del
teatremusical.

‘JULI CÈSAR. TROSSOS’
Un dels grans directors d’escena
europeus, Romeo Castellucci,
torna per fi a Catalunya, i ho
fa revisitant la seva polèmica
versió de ‘Juli Cèsar’ amb una
interpretació extrema del mo-
nòleg deMarc Antoni després de

l’assassinat del seu líder.


