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«He fet cinc pel·lícules en 16
anys i, encara que sóc gandul, no
m'ha donat temps a cansar-me del
personatge», va bromejar ahir  l'ac-
tor i director de cinema Santiago
Segura, en l'esperada presenta-
ció de Torrente 5: Operación Eu-
rovegas, on situa l'univers caspós
de l'expolicia en l'Espanya de 2018.

«Per primera vegada, Torrente és
més conjuntural, en situar-la en el
futur he cedit a la meva mania de
fer-la intemporal (...); les referèn-
cies a la realitat crec que ajuden a
riure, perquè la gent vol riure’s de
les coses que ens passen ara».

De fet, assenyala Segura, «va ser
veure com estava de crispada la so-
cietat, amb Bárcenas donant so-
bres, Froilán que es dispara al peu
i l'avi amb els elefants el que em va
fer pensar: que graciós, i tot dins
del patetisme friqui i la vergonya
aliena, que és l'univers torrentià;
vaig comprendre que cada dia els
diaris superaven les idees que se
m'ocorrien, així que vaig anar al
2018, que és més fàcil».

Un futur en el qual Espanya
està fora d'Europa i de l'euro, tor-
nen les pessetes amb les cares
dels reis Felipe i Letizia als bitllets
de mil, el projecte Eurovegas és no-

més un casino i el Vicente Calde-
rón està sent derrocat. A més, Tor-
rent ha tingut a Luis Bárcenas i Iñ-
aki Urdangarín de companys de
presó.

Amb un desplegament d’«ami-
guets» encara més ampli si pot ser
que els habituals cameos de la
saga (en aquesta és difícil no re-
conèixer qualsevol figurant amb
mitja frase: des d'Imanol Arias a
Gran Wyoming, de José Mota a Fa-
lete entre desenes de noms) l'a-
tractiu màxim ha sigut «el do-
lent», un espectacular en el gène-
re còmic Alec Baldwin. El film ar-
ribarà demà passat a les sales. 
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Segura recorre al futur
per riure’s a cor obert del
present a «Torrente 5» 
La pel·lícula se situa a l’any 2018 amb una Espanya fora de l’euro

El cantautor Joan Manuel Serrat
celebrarà els seus 50 anys sobre els
escenaris amb un quàdruple CD ti-
tulat Antologia Desordenada, que
inclourà 50 de les seves cançons
més personals, i amb una gira de
més d'un centenar de concerts
per tot el món durant l'any 2015.

Els cinquanta temes inclosos a
Antologia Desordenada, que es
publicarà el 4 de novembre, han
estat gairebé tots regravats i 31
d'ells compten amb la col·labora-
ció d'artistes com Rubén Blades,
Alejandro Sanz, Joaquin Sabina,
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés,
Dulce Pontes, Estopa, Pablo Al-

borán, Dani Martín, Miguel Póve-
da, Lolita Flores, Ana Belén i Mi-
guel Ríos, entre d'altres, ha infor-
mat la discogràfica Sony Music.

L'àlbum inclou un llibret de
104 pàgines que repassen en pri-
mera persona els episodis més
assenyalats i alguns dels secrets de
la seva carrera, i que està il·lustrat
amb un centenar de fotografies.

Per publicar aquesta antologia,
Serrat va haver d'escollir entre els
més de 600 temes que componen
el seu cançoner, que va ser una de-
cisió complicada. «Per què aquests
50 temes i no altres? Per una elec-
ció personal. Cadascú tindrà la
seva i aquesta és la meva», ha dit.
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Serrat celebra 50 anys als
escenaris amb quàdruple
disc i una gira mundial 

El festival de teatre Temporada
Alta aposta més que mai aquest
any per la dramatúrgia catalana,
fins al punt que la meitat de la pro-
gramació hi pertany. Fins a 52
dels 90 espectacles que s'exhibiran
en el marc del certamen són d'au-
toria catalana i en destaquen al-
guns com la versió que Lluís Ho-
mar farà del clàssic Terra baixa,
una versió en què ell interpretarà
tots els personatges. 

Al costat d'Homar, altres noms
consagrats com ara Carme Porta-
celi, Josep Maria Pou, Sol Picó, Jor-
di Casanovas, Pau Miró, Magda
Puyo o Maria Muñoz. I al costat
d'aquests, noves promeses com
Nao Albet i Marcel Borràs, Lali
Ayguadé, El Conde de Torrefiel,
Xavier Bobés, Aimar Pére Galí,
Marcos Morau –de la Veronal– o
Pere Faura.

Des de l'organització del festival
es destaca la «feina continuada»
que ha portat una nova generació
d'autors i dramaturgs catalans a es-
trenar les seves obres als teatres
públics i privats de Catalunya en
els darrers anys «en una proporció
que no s'havia viscut en les darre-
res dècades» i amb una qualitat
«proporcionalment molt supe-
rior» a la d'altres països.

Per això, per quart any conse-
cutiu es durà a terme el Torneig de
Dramatúrgia Catalana, una com-
petició amb fase prèvia, semifinals
i final que s'ha consolidat com
una de les propostes més espera-

des pel públic. Iván Morales, Car-
les Mallol, Toni Gomila, Manel
Dueso, Daniela Feixas, Rodolf Si-
rera, Álex Mañas i Roger Peña se-
ran els autors que hi participaran.

La Setmana de la Dramatúrgia
Una novetat d'aquesta edició és la
Setmana de la Dramatúrgia, que
del 7 al 9 de novembre reunirà a
Girona un bon grup de dramaturgs
per analitzar els seus mecanis-
mes de treball i per generar pro-
postes que ajudin a la consolida-
ció i expansió de la dramatúrgia ca-
talana. En aquesta primera edició
s'ha triat com a tema principal de
treball les versions i adaptacions
dels clàssics. És en aquest context
que s'estrenarà Terra Baixa.

Una altra aposta del festival és
#FF80, un projecte d'acompanya-
ment de joves artistes del món de
la dansa que acull propostes d'El
Conde de Torrefiel, Marcos Morau
(Veronal), Pere Faura, Lali Aygua-
dé, Aimar Pérez Galí i Maria Cam-
pos. Aquest any s'ha començat
també el programa IT-emergents
conjuntament amb el Festival Grec
de Barcelona, FiraTàrrega i l'Insti-
tut de Teatre de Barcelona, que
consisteix a coproduir i programar
de forma conjunta dos espectacles
de joves sortits de l'Institut del
Teatre els darrers anys.

Finalment el festival seguirà la
línia de potenciar la internacio-
nalització de l'escena i dels artis-
tes catalans, propiciant col·labo-
racions de finançament i de treball
artístic conjunt. Els mitjans que el
Temporada Alta pot dedicar a
aquest tipus de col·laboracions
són «modestos», però tot i així, la
internacionalització de l'escena
del país és un objectiu «prioritari»
del festival.
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Lluís Homar interpretarà
tots els personatges de
l’obra en una nova versió 
del clàssic «Terra baixa»



Temporada Alta aposta
més que mai per la
dramatúrgia catalana

Santiago Segura, al mig dels actors de la nova entrega de la seva eixelebrada sèrie. 
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