
0 3 . 1 0 . 2 0 1 4

10
Te

m
po

ra
da

 A
lta

NOUS FORMATSJ.B.

a setmana de programadors (del 20 al
23 de novembre) concentra la majoria
de les propostes més experimentals.

Els nous formats miren d’arraconar els codis
clàssics de la paraula i la història per endin-
sar-se en altres mixtures. La dansa, en aquest
sentit, és prou protagonista. Encara més
quan, durant les mateixes dates, la fàbrica de
creació El Graner convoca a l’ombra del
Temporada Alta l’FF80, en què es potencia i
visualitza la creació dels artistes que furguen
en la interdisciplinarietat, amb la dansa com
a baixador ocasional.

Playground, en realitat Xavier Bobés, pre-
sentarà Monstres, una peça que ja va estrenar
la setmana passada en el Terrassa Noves Ten-
dències (TNT) i que és el resultat de la in-

L
Càpsules concentrades amarades de personalitat

vestigació amb elements del patrimoni in-
dustrial tèxtil a la recerca de la part fosca de
cada individu. També La máquina de la so-
ledad (TNT, 2014) juga amb la intimitat
narrant una història a través de la paraula,
però sobretot a través d’un attrezzo comprat
als encants d’arreu. Per entrar a les biblio-
teques, es proposa Llibràlegs, una mena de
conversa escrita a vuit mans, entre Marc Ar-
tigau, José María Miró, Pau Miró i Jordi Prat i
Coll. En dansa, des de l’Accumulating, d’Ai-
mar Pérez Galí, fins a la dansa performàtica
de Pere Faura (Sin baile no hay paraíso), un
nou retall coreogràfic de Lali Ayguadé (Sa-
ba), el teatre pop del duet Albet/Borràs (Los
esquéiters) i la irreverència poètica de Conde
de Torrefiel. ❋

ncara avui té previstes
funcions El crèdit, de
Jordi Galceran, a la car-

tellera de Barcelona, després
d’haver rebentat la taquilla molts
mesos a la Villarroel el curs pas-
sat. I continua explotant produc-
cions a Madrid i Buenos Aires.
Va ser la peça guanyadora del I
Torneig de Dramatúrgia de Tem-
porada Alta, el 2011. Va trigar un
any a pujar a escena (en part per
la incompatibilitat dels actors i
també perquè calia donar una se-
gona part a aquella arrencada ge-
nial de comèdia). La primera edi-
ció va ser la més prolífica en pujar
a escena peces ampliades del
concurs. Cristina Clemente va
presentar La nostra Champions
particular (2012), també Pere
Riera va fer fortuna amb Red
Pontiac (2012) i, fins i tot, Gui-
llem Clua va aconseguir situar la
seva comèdia romàntica sobre
dos homosexuals ben antagònics a l’Espai
Lliure (Smiley, 2012). La segona edició va
baixar notablement, el salt a la cartellera. De
fet, només Losers, de Marta Buchaca (finalis-
ta), va fer temporada el curs passat a la Villar-
roel. Jordi Casanovas insinuava fa uns dies
col·loquialment que ara que David Plana
s’ha enretirat dels guions de televisió hi pot
haver una oportunitat perquè l’obra guanya-
dora de la segona edició, La casa del bosc,
tingui vida professional. Per ara, tampoc
sembla que hi hagi temporada concreta de les
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Un joc amb sortida a la cartellera

obres finalistes del 2013. Jordi Oriol va vèn-
cer amb Muda muda, davant de la comèdia
de Paco Mir, I deien que plovia. Tot i que el
Torneig de Dramatúrgia no era més que un
joc, el cert és que ara ja s’hi confia. Salvador
Sunyer aventura que en aquests moments hi
ha dos projectes que es poden concretar a
l’escenari i un tercer al cinema. 

Per Casanovas, la lectura ha estat una sor-
presa perquè ha descobert una afició entre el
públic (molts d’ells no van al teatre) i entre
els actors que han descobert l’interès pels

mons dels dramaturgs catalans. Enguany els
púgils són Carles Mallol, Àlex Mañas, Toni
Gomila, Iván Morales, Daniela Feixas, Ro-
dolf Sirera, Manel Dueso i Roger Peña.

Els autors van a més i també s’autoassig-
nen com a adaptadors de clàssics: Wedekind
(David Plana), Goethe (Guillem Clua),
Priestley (Cristina Clemente), Shakespeare
(Jordi Casanovas i Marta Buchaca), Osbour-
ne (Llàtzer Garcia), Miller (Marc Angelet),
Ibsen (Marc Rosich) i Molière (Marília Sam-
per) són els punts de partida. ❋

Equip estel·lar. Jordi
Bosch, Jordi
Boixaderas, Jordi
Galceran i Sergi
Belbel. L’equip d’El
crèdit.A. SALAMÉ


