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Dels cinc projectes ambi-
ciosos que es van presen-
tar divendres al matí de la
Setmana dels Programa-
dors del Temporada Alta,
tres eren de companyies
com ara La Veronal, El
Conde de Torrefiel i Maria
Campos. Tots tres van
mostrar entre dissabte i
ahir quins són els seus uni-
versos artístics a l’escena-
ri. Narcís Puig, de l’equip
del festival, celebrava
aquesta coincidència per-
què això aporta més conei-
xement que la capacitat (o
no) de comunicar el pro-
jecte que preparen.

Una dramatúrgia de
Jan Fabre va tancar ahir la
Setmana dels Programa-
dors 2014. Hi han partici-
pat una setantena de pro-
gramadors (30 d’interna-
cionals, vinguts de 12 pa-
ïsos diferents). Puig va de-

clarar ahir a la tarda a
aquest diari que aquesta
és la xifra ideal que treba-
lla principalment per fer
d’aparador dels creadors
de nous llenguatges però
que també vol esperonar
els programadors munici-
pals a comprovar com el
públic és receptiu a obres
contemporànies, que no

s’aferren a un text i uns
personatges concrets; so-
breïxen aquests límits. La
percepció que es va reco-
llir ahir era que els progra-
madors valoraven aquesta
concentració de peces i
que cadascú havia desco-
bert nous creadors que els
interessava de programar.
El Temporada Alta, a més,
aconsegueix fer-se un lloc
en el mapa dels festivals
europeus com a lloc de tro-
bada.

Sobre les propostes
Dissabte, un treball des-
til·ladíssim de Romeo Cas-
tellucci va presentar tres
instants del seu Giulio Ce-
sare. Amb la seva habitual
contundència, presenta
unes imatges desassosse-
gadores però d’una justifi-
cació, a vegades, pueril.
Més sort hi va haver amb
Rússia, de La Veronal. El
festival el va voler progra-
mar perquè, a Girona, no-

més se’n va veure l’any pas-
sat un treball petit (Port-
land). La peça de La Vero-
nal ajuda a veure les llavors
del que serà el treball i el
moviment dels següents
espectacles Siena, 2013, o
Nippon-Koku (coreografia
de Marcos Moreau pel Cen-
tro Nacional de Danza),
2014. Al vespre, el flamenc
desenfadat i alhora canò-
nic (diuen els ortodoxos)
d’Israel Galván va demos-
trar que el flamenc casa
amb el pas doble, la jota o
l’aurresku basc. A la nit, El

Conde de Torrefiel va mos-
trar un humor canalla i be-
neit que, de sobte, mostra
una profunditat i buidor
que trena l’aparent sim-
plisme dramatúrgic.

Ahir, diumenge, la sor-
presa. Abans que Lali Ay-
guadé presentés Saba, una
primera exploració amb
un duet (entre un perso-
natge i el seu àngel), Maria
Campos va demostrar la vi-
da que pot engendrar una
tela. Tarannà és una peça
fresca i intuïtiva que atra-
pa per la seva eficàcia i am-

plitud de moviments. Ai-
mar Pérez Galí va tancar el
programa de La Planeta
amb Accumalting, un tre-
ball ingent de recerca i de
coordinació entre llum, so i
moviment per traslladar la
deconstrucció de la dansa
als anys setanta de Nova
york amb el clubbing més
discotequer. Una peça que
demana una distància,
una fredor que busca un
cert hipnotisme però li fal-
ten claus per explicar les
interessants motivacions
del treball. ■

Espai de
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complicitat

El Temporada Alta mostra el treball dels
grups que volen còmplices estrangers
en la Setmana dels Programadors
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‘Tarannà’, de Maria Campos, va sorprendre ahir en el Temporada Alta ■ RICARD MOLINA

Dels setanta
programadors
convidats,
trenta provenien
de dotze països

El Palau de la Música felici-
tarà el Nadal i el nou any
amb un espot publicitari
en què s’uneixen dos sím-
bols culturals de Catalu-
nya que disposen de la de-
claració de patrimoni
mundial per part de la

Unesco. D’una banda, el
recinte modernista ideat
per Domènech i Monta-
ner, declarat patrimoni de
la humanitat el 1997. I
d’una altra banda, els cas-
tellers, patrimoni cultural
immaterial de la humani-
tat des del 2010. En el ro-
datge, ahir al migdia, hi
van participar un miler de

figurants fent de públic,
200 cantaires de l’Orfeó
Català i un centenar de
membres dels Castellers
de Vilafranca, que van ai-
xecar una construcció a
l’escenari de l’auditori mo-
dernista. L’anunci, creat
per l’agència publicitària
Vimema, s’emetrà a partir
de mitjan desembre. ■
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Palau i castellers,
junts per a un espot

Els Castellers de Vilafranca, durant el rodatge, ahir, de l’espot amb el qual el Palau
de la Música felicitarà el Nadal i el nou any ■ ANDREU PUIG


