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L’escena radical 
sacseja Girona
3Castellucci, Israel Galván i Jan Fabre arriben al festival

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA 

Romeo Castellucci, Jan Fabre, Israel 
Galván, Angélica Liddell, La Vero-
nal... Fins a una dotzena de propos-
tes, amb algunes primeres espases 
de l’escena més radical, participen 
en la Setmana de la Creació Con-
temporània que, fins diumenge, ce-
lebra el festival Temporada Alta de 
Girona-Salt, amb la presència de 70 
programadors nacionals i interna-
cionals. 
 Angélica Liddell va obrir ahir el 
foc amb Tandy, una elegia d’amor, 
bogeria i destí inspirada en un re-
lat curt de Sherwood Anderson, un 
dels autors favorits també de Romeo 
Castellucci. El creador italià impac-
tarà amb un tros del seu polèmic Ju-
li Cèsar. L’obra Juli Cèsar. Trossos (dis-
sabte i diumenge a l’església de Sant 

Domènec) rescata l’impactant mo-
nòleg de Marc Antoni després de la 
mort del Cèsar, portat a una perfor-
mance extrema. «La paraula provo-
cació és massa simple i previsible. 
Busco una estratègia d’aproximació 
amb l’espectador del nostre segle. 
Les regles han canviat i la sorpresa ju-
ga un paper fonamental», sosté. Ex-
plica que la seva obra va sorgir dels 
historiadors llatins, com Tàcit i Cice-
ró, fonts de Shakespeare. «Són llibres 
d’una extraordinària bellesa formal 
i d’una estranya barreja de cinisme 
i immens gruix moral», afegeix el  
creador, que va triomfar al Grec amb 
la seva trilogia Infern, Purgatori, Pa- 
radís. 
 Nao Albet i Marcel Borràs, els en-
fants terribles de l’escena catalana, 
fan un pas més en la seva carrera 
amb Los esqueiters (avui divendres, El 

Canal). Quatre patinadors que van 
conèixer pels carrers de Barcelona 
pugen amb ells a l’escenari en una 
reflexió sobre la llibertat a partir de 
la trobada entre dos intel·lectuals i el 
grup de skaters. 
 
DANSA / També en el seu terreny el 
bailaor Israel Galván és un revolucio-
nari. Dissabte presentarà Fla.co.men, 
una peça amb què «tanca una etapa 
i n’obrirà una altra de nova» en la se-
va manera de ballar. Vol acomiadar-
se «del bailaor de les soledats». El pres-
tigiós Jan Fabre (Attends, Attends, At-
tends), el teatre d’objectes de Xavier 
Bobés (Monstres) i el projecte de dan-
sa #FF80, amb peces de La Veronal, El 
Conde de Torrefiel, Pere Faura, Lali 
Ayguadé, Aimar Pérez Galí i María 
Campos Arroyo, completen l’oferta 
més radical de Temporada Alta. H

SETMANA DE LA CREACIÓ CONTEMPORÀNIA A TEMPORADA ALTA 

33 ’Juli Cèsar. Trossos’, de Romeo Castellucci.

 


