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ot i no ser el seu ingredient princi-
pal, la música és molt present a
Temporada Alta, sovint en pro-

duccions híbrides que barregen llenguatges
escènics, i aquest any en tenim uns quants ex-
emples: el Macbeth, de Brett Bailey, amb la
No Borders Orchestra, i King size, de Chris-
toph Marthaler, en què conviuen Schumann
amb The Kings i The Jackson 5, són dues des-
tacades propostes internacionals en què la
música té un important pes específic, com
també passa en la nova producció de Cor de
Teatre, després de la triomfal Operetta: Alle-
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Un festival dins del festival
gro. Però Temporada Alta també ofereix un
itinerari de concerts, una espècie de festival
dins del festival, que té com a escenari princi-
pal l’Auditori de Girona. Aquest divendres,
coincidint en el temps amb l’espectacle inau-
gural del festival, tindrà lloc a la sala de cam-
bra de l’Auditori el concert de Bombino, l’ex-
cel·lent guitarrista tuareg que ha impressio-
nat les elits del rock amb el seu electritzant
blues-rock, com ho demostra el fet que Dan
Auerbach (The Black Keys) hagi produït el
seu segon disc internacional, Nomad, motiu
de la gira que el porta ara a Girona.

També aquest divendres inaugural, però a
l’escenari de la sala La Mirona de Salt, el grup
madrileny Vetusta Morla hi presentarà el seu
tercer disc, La deriva, que l’ha confirmat com
a un dels referents del nou rock independent
espanyol. Obrirà el concert la banda gironina
Carmen 113, reinventada i revitalitzada en el
seu tercer disc, Mecanismos de defensa.

Tornant a l’Auditori, hi trobem dos in-
quiets músics europeus de la mateixa quinta:
la portuguesa Dulce Pontes (1969), dama del
fado permeable, farà el 9 d’octubre la presen-
tació a Catalunya del seu primer disc en cas-
tellà, Puertos de abrigo, sense oblidar els seus
clàssics lusitans, i el francès Yann Tiersen
(1970) demostrarà que és molt més que l’au-
tor de la banda sonora d’Amélie, en un con-
cert que tindrà lloc el 17 d’octubre, dins la gi-
ra del seu vuitè disc, Infinity, amb temes can-
tats en francès, anglès, bretó, islandès i feroès.

Per l’Auditori passaran també els grans
èxits musicals de la temporada, Els Amics de
les Arts (10 d’octubre) i la majúscula granada
en minúscula de Sílvia Pérez Cruz i Raül Fer-
nández Refree (31 d’octubre), sense oblidar
la confirmació que Adrià Puntí està cada ve-
gada més a prop de trencar un llarg i dolorós
silenci discogràfic: ara fa un any va oferir un
gran concert a l’Auditori i hi tornarà el 5 de
desembre amb la potent Band Bang Bang:
Lluís Costa, Pere Martínez i Dani Pujol.

Le Croupier viatja al Paral·lel
Le Croupier, el grup liderat pel músic celle-
renc Carles Cors, torna a Temporada Alta
–on ja havia presentat un disc sota la vela del
Circ Raluy– amb el seu espectacle més tea-
tral, Esperança Dinamita (Cançons de revis-
ta). Amb dramatúrgia de Josep M. Miró Co-
romina i direcció escènica de Xavier Pujol-
ràs, Le Croupier recupera “velles partitures
belles” que sintetitzen l’essència de l’època
daurada del Paral·lel barceloní. ❋

Adrià Puntí, en la
bona companyia
guitarrera del també
saltenc Lluís Costa.
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’espectacularitat de l’acrobàcia de
conjunt, servida amb un cant a la con-
còrdia, mirant de resoldre la incomu-

nicació teixint la pau i anul·lant els camins
sense sortida de la incomunicació són a la
targeta de presentació de Cirkus Cirkör,
d’Estocolm. És probablement la peça més
vistosa del programa de circ, sense desmerèi-
xer la qualitat i la sensibilitat de Manolo Al-
cántara a Rudo (Trapezi, 2014). El festival
també manté la presència de clowns que be-
uen de la tradició, amb uns personatges que
ja tenen més pes que els números que presen-
ten i que (amb contínua convivència amb el
públic) desgranen el seu muntatge. L’any
passat Avner the Eccentric va assentar càte-
dra, aquest any, el convidat és Paolo Nani (La
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carta) i també es dóna visibilitat a l’humor de
casa: Marcel Tomàs (El pillo).

L’artista Pep Bou viatja novament amb el
seu univers de bombolles de sabó a Bombo-
llava i s’atreveix a practicar algun element de
funambulisme. Ben diferent és el joc escènic
que proposen les dues intèrprets d’Estampa-
des (Berta Escudero i Paula Radresa). Si en
edicions anteriors van presentar un muntat-
ge de dansa aèria ara, amb el suport de Sergi
Estebanell (Mesa para 2, Call me Maria i 
Kamchatka) proposa a la plaça de les Olles (8
i 29 de novembre) una peça inspirada en els
obrers de les fàbriques tèxtils, persones anò-
nimes que també van teixir el progrés d’una
societat que avui ha oblidat el seu passat més
brut i de llargues jornades laborals. ❋


