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James Bond ja té  
un nou ‘pare literari’
James Bond reapareix en una missió relaci-
onada amb el món del motor, Project one, es-
crita pel britànic Anthony Horowitz. La no-
vel·la, que es publicarà el setembre del 2015, 
reprèn el guió d’una sèrie de televisió propo-
sada pel creador de Bond, Ian Fleming, que 
mai no es va arribar a realitzar. 

La facturació de la música 
en directe creix un 15%
Segons l’Associació de Promotors Musicals, 
la música en directe a Espanya va facturar 169 
milions d’euros entre el setembre del 2013 i 
l’agost del 2014, gairebé un 15% més que l’any 
anterior. Tanmateix, hi ha hagut 96,2 milions 
d’euros menys de facturació respecte al 2012, 
quan l’IVA cultural encara no era del 21%.

La tria del director:  
5 internacionals per 
a diferents paladars 

● ‘Tala’, de Krystian Lupa 
El director polonès torna a Giro-
na per setena vegada amb un 
nou Bernhard, el quart, el seu 
fort, que encara ha d’estrenar 
aquest mateix octubre.  
● ‘Tandy’, d’Angélica Liddell  
La creadora madrilenya –l’úni-
ca artista de l’Estat que ha anat 
tres vegades a Avinyó– s’inter-
roga aquí sobre Déu i l’amor.  
● ‘King size’, de C. Marthaler 
“Només sóc fan de Marthaler. I 
molta gent no el suporta”, diu 
Sunyer. Presenta una peça de 
teatre musical surrealista. 

● ‘Macbeth’, de Brett Bailey 
Un grup d’empresaris gironins 
ha subvencionat el bolo d’aques-
ta òpera en què Macbeth és un 
senyor de la guerra del Congo. 
Un director tan radical i polèmic 
tractant el colonialisme i el ra-
cisme que l’han arribat a vetar. 
● ‘Cop fatal’, d’Alain Platel 
És el millor espectacle que Su-
nyer ha vist a l’últim festival 
d’Avinyó i que fa interpretar el 
repertori barroc a músics tradi-
cionals de Kinshasa.

PERE TORDERA

El torneig de dramatúrgia s’amplia 
amb un simposi d’autors teatrals

Jordi Casanovas, coordinador del 
torneig. FRANCESC MELCION

i dubtes. El tema que han triat 
aquest any són les adaptacions. 
Deu dramaturgs –autors com Mar-
ta Buchaca, Cristina Clemente, 
Pau Miró, Guillem Clua i Marc Ro-
sich, que s’han reunit aquest any 
amb la intenció de crear, a mitjà 
termini, una associació professio-
nal– s’han proposat de fer cadas-
cun una versió lliure d’un clàssic 
(Shakespeare, Miller, Ibsen, Schi-
ller) amb l’objectiu de crear un cor-
pus de versions en clau catalana a 
disposició dels directors. El simpo-
si coincideix amb l’estrena de Ter-
ra Baixa & Lluís Homar, un clàssic 
que ha reescrit Pau Miró.e

El Torneig de Dramatúrgia Catala-
na tornarà al festival Temporada Al-
ta amb nous contrincants i combats 
renyits, cada dilluns fins a l’1 de de-
sembre. Carles Mallol lluitarà amb 
Àlex Mañas, Toni Gomila s’enfron-
tarà a Iván Morales, Daniela Feixas 
amb Rodolf Sirera i Manel Dueso 
amb Roger Peña. El torneig manté 
les condicions que es van imposar fa 
quatre anys. Els autors han d’es-
criure un text de 40 minuts i sense 
acotacions amb dos personatges 
protagonistes que viuen un fet que 
els canvia la vida. Els autors són els 
directors de la peça, que només po-
dran assajar durant una tarda, quan 
també descobriran els actors que els 
han tocat per sorteig. El guanyador 
s’endú un sopar a Can Roca. Des de 
la primera edició hi han passat 32 
dramaturgs i han guanyat Jordi Gal-
ceran, David Plana i Jordi Oriol. 

Jordi Casanovas, ideòleg i coor-
dinador del torneig, ha constatat 
que en aquests anys “s’han trencat 
tòpics” al voltant de l’autoria cata-
lana. Alguns actors i espectadors 
l’han descobert i han constatat que 
els agrada. Ara vol fer un pas més 
de cara a la millora de la professió 
i ha impulsat, altra vegada junta-
ment amb el Temporada Alta, la 
Setmana de la Dramatúrgia. Del 7 
al 9 de novembre se celebraran 
unes jornades en què diversos au-
tors posaran en comú secrets, trucs 
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