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PRODUCCIONS CATALANES J. BORDES

Tot i que bona part de les
grans produccions
catalanes de l’octubre
s’estrenen en el festival,
també s’hi recullen gires
d’obres contrastades

Del nou al més contrastat

al entendre la programació de pro-
duccions catalanes a Temporada
Alta amb dos objectius ben dife-

rents. D’una banda, fer viable les estrenes de
muntatges de referència que, posterior-
ment, faran temporada a Barcelona(i, pre-
sumiblement, gira per Catalunya més tard).
Però Temporada Alta també pretén servir el
públic més local que pot haver sentit refe-
rències d’espectacles d’èxit (de molt divers
format) que, finalment, es faran a Barcelo-
na. Durant aquests mesos, el festival els tor-
na a recuperar aprofitant les gires de mun-
tatges de la temporada anterior. Salvador
Sunyer no renuncia a res. Fart que, des del
territori, calgui estar sotmès a la tirania de
les estrenes de Barcelona, ara planteja una
torna i fa que les premières siguin a Girona,
Salt o Bescanó, territori Temporada Alta.

Quan es compra una estrena, s’assumeix
un risc que s’ha de mirar de compensar a
partir de la trajectòria i la sensibilitat dels
impulsos de cada muntatge. Si Dei Furbi es-
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trena demà a Bescanó o la setmana vinent
ho fa una peça contundent és per la contras-
tada carrera d’aquests noms. Per compen-
sar el possible risc, nodreix el cartell amb
peces ja celebrades la temporada anterior.

La llista és molt llarga. Julio Manrique di-
rigeix Patrick Marber, en una timba que re-
vela la fragilitat de cada contrincant, des-
prés que s’estrenés al Grec. Parking Shakes-
peare trasllada a la Factoria d’Arts Escèni-
ques de Banyoles el seu empàtic Molt soroll
per res, que va presentar, com cada juliol, als
pardins del parc del Nord, de Barcelona.
Acorar, de Toni Gomila, està de gira des del
2012, presentant un monòleg que narra una
tradicional matança del porc a Mallorca du-

rant la qual es descobreix quina és la mort
d’una llengua i d’un país; memorable. Fer-
ran Utzet reprèn la direcció amb textos
d’autors irlandesos; ara parteix d’una obra
ambiciosa de Brian Friel, molt apropiada
per aquestes dates en què es revela la identi-
tat dels pagesos irlandesos davant de la vo-
luntat de la corona britànica d’assimilar
l’orografia traduint-la a l’anglès. Emma Vi-
larasau trasllada, des del Lliure de Gràcia,
Els dies feliços, de Beckett, (dirigit per Sergi
Belbel) abans de la reposició a la mateixa sa-
la aquest curs. Tricicle garantirà plens histò-
rics amb el seu Bits, una nova excusa per
treure l’humor a partir d’uns personatges
entranyables (alguns, veritables homenat-
ges). Llibert és una peça petita, d’una veritat
estremidora que acaba redimint i que tren-
ca el seu silenci a Salt el 28 d’octubre. T de
Teatre torna amb Dones com jo, després
d’una estrena al Municipal, Aventura
(2012). Després de la doble visita a Sanzol,
ara elles s’atreveixen amb un enigmàtic Pau
Miró. Ara Malikian torna a l’auditori de Gi-
rona en un concert ideat per Yllana, Pa-
GAGnini. Pep Bou desplaça les seves bom-
bolles de Bombollava al Municipal el 29 de
novembre. Per acabar, Cels, el retorn d’O-
riol Broggi a la dramatúrgia de Wadji Mo-
uawad, tanca pràcticament el cartell. Si a In-
cendis el director va evitar les panoràmiques
cinematogràfiques amb una peça molt des-
pullada, ara s’atreveix a infectar-ho de cà-
meres en l’obra de l’autor, probablement,
més teatral: centrada en un espai i un temps
ben delimitats. ❋

Entre el TNT i la
Mediterrània
Arriben tot just estrenades, quasi
circumstancialment, tres peces que s’han
vist anteriorment en altres festivals. Al TNT,
el cap de setmana passat, es va poder veure
Monstres, de Xavier Bobés, una peça que
parteix de la manipulació d’objectes per
indagar la part fosca de l’ànima. També 
amb molta tendresa furga La máquina de la
soledad, cartes d’amor del 1900 precioses.
A la Mediterrània, la setmana vinent, Le
Croupier investiga en les cançons de
revista, acompanyat per Josep Maria Miró.
Tota una garantia teatral.

Tres postals de
garantia.L’espectacle
Cels, de Mouawad,
dirigit per Oriol
Broggi. Llibert, una
producció de profunda
veritat, de Gemma
Brió. I La partida,
nova aproximació de
Julio Manrique a
Patrick Marber, ara
dirigint una peça seva.
BITÒ CELS / FELIPE
MENA / DAVID RUANO


