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Quatre produccions catalanes de
teatre de text i creació contempo-
rània i una nova edició del Torneig
de Dramatúrgia Transatlàntic con-
formen el programa de Tempora-
da Alta a Amèrica Llatina, que es
portarà a terme a Buenos Aires i
Montevideo del 27 de gener a l'11
de febrer. Són pràcticament el do-
ble de funcions que l'any passat.
Com a novetat, la capital d'Uru-
guai, Montevideo, s'afegeix a una
cita que va començar el 2013 a la
sala Timbre 4 de Buenos Aires. 

Els espectacles programats són
Non Solumde Sergi López, Con la
claridad aumenta el fríode Pep To-
sar, La cabeza en las nubes, teatre
d'objectes de Xavier Bobés i Cons-
tructivo d'Ernesto Collado i Piero
Steiner. També s'ha organitzat el
Torneig de Dramatúrgia Transat-
làntic.

Després de l'èxit de públic i crí-
tica de les passades edicions (que
va obligar a afegir funcions addi-
cionals), aquest any el cicle cata-
là multiplica l'oferta: ofereix ga-
irebé el doble de funcions res-
pecte a l'any passat (26) i amplia la
durada fins a 3 setmanes. 

L'altra novetat destacada és la
programació dels espectacles a
una nova seu, la capital de l'Uru-
guai, amb funcions a dues de les
principals sales de Montevideo, el
Teatro Solis i la Sala Verdi.

L'objectiu és el de convertir el

Festival de Tardor de Catalunya en
una plataforma per a la interna-
cionalització de la dramatúrgia
catalana. Una iniciativa que comp-
ta amb el suport de l'Institut Ra-
mon Llull i el programa Acción
Cultural Española del govern es-
tatal.

Projecció catalana
Durant gairebé tres setmanes, a
Timbre 4, al Teatro Solis i a la Sala
Verdi, s'hi podran veure aquests
quatre espectacles esmentats.

Non Solum, de Sergi López, re-
peteix l'espectacle que hi va pre-
sentar a la primera edició ja que va
tenir molt bona acollida; Con la
claridad aumenta el frío és un es-
pectacle de Pep Tosar a partir de
Thomas Bernhard; La cabeza en
las nubes és un muntatge de tea-
tre d'objectes de Xavier Bobés; i
Constructivo, un espectacle per-
formatiu d'Ernesto Collado i Pie-
ro Steiner.

La sala argentina Timbre 4, di-
rigida per Claudio Tolcachir, tam-
bé serà escenari del Torneig de
Dramatúrgia Transatlàntic. En-
guany als autors catalans Daniela
Feixas i Roger Peña i als argentins
Sofía Wilhelmi i Nacho Ciatti, s'hi
suma un text peruà que sorgirà
d'una col·laboració entre quatre
autors del país (Jorge Castro, Jano
Clavier, Mariana Silva i Claudia
Tangoa).

El desenvolupament dels com-

bats és l'habitual, a cada ronda es
llegeixen dos textos teatrals i el pú-
blic, mitjançant votació popular,
determina el guanyador. L'objec-
tiu final d'aquesta iniciativa és in-
centivar i donar suport a l'escrip-
tura teatral, presentar textos al
públic i posar en contacte els tex-
tos i els dramaturgs de diverses cul-
tures. 

En tots els casos els textos seran
llegits per actors argentins. L'any
passat, el guanyador del torneig va
ser Pere Riera amb el seu Red
Pontiac, i a la primera edició la vic-
tòria va ser pel també català Jordi
Galceran amb El Crèdit, un text
que posteriorment s'ha convertit
en un gran èxit teatral a Catalunya,
a la resta de l'Estat i que actualment
s'està representant a Argentina
dirigit per Daniel Veronese.

Aquesta programació a Bue-
nos Aires i Montevideo respon a la
bona sintonia que existeix entre el
teatre llatinoamericà i Temporada
Alta, que s'ha convertit en l'esce-
nari de presentació de la moltes de
produccions de companyies ar-
gentines a Catalunya, a l'Estat i, en
molts casos, també la seva estrena
a Europa. 

Al festival s'hi han presentat, en-
tre altres, Ricardo Bartís, Javier
Daulte, Daniel Veronese, Romina
Paula, Mariano Pensotti o Claudio
Tolcachir. Recentment Tempora-
da Alta també ha estat porta d'en-
trada de produccions uruguaianes.
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El festival Temporada Alta reforça el seu
desembarcament a l’Amèrica Llatina

Quatre obres catalanes de teatre de text es veuran del 27 de gener a l’11 de febrer a Montevideo i a Buenos Aires

Els germans Roca, propietaris del
restaurant El Celler de Can Roca,
i el vi de Jérez seran dos dels in-
gredients del programa de cinema
culinari en la 65 edició de la Ber-
linale, el festival de cinema que ar-
renca el 5 de febrer a Berlín.

A Cooking Up a Tribute, una
«road (cooking) movie» dirigida
per Luis González i Andrea Gó-
mez, els germans Joan, Josep i
Jordi Roca, conscients de la ne-
cessitat d'obrir la seva cuina al
món i la seva obsessió per la in-
novació, prenen la decisió de tan-
car el seu restaurant durant cinc
setmanes per fer-lo itinerant.

La pel·lícula recull una expe-
riència inèdita que ha recorregut
durant l'estiu passat sis ciutats de
quatre països al continent ameri-
cà (Houston, Dallas, Mèxic DF,
Monterrey, Bogotà i Lima) per
elaborar gairebé 50.000 plats per a
més de 2.700 persones.

El film, expliquen els seus crea-
dors, «constitueix un homenatge
a les cuines americanes que tant
han aportat a la gastronomia eu-
ropea i mundial».

El llargmetratge s'estrenarà
mundialment el 10 de febrer i
comptarà amb la presència dels
germans Roca, que participaran en
un col·loqui posterior. També ce-

lebrarà la seva estrena mundial a
la secció Cinema Culinari el do-
cumental espanyol Jerez & El mis-
terio del Palo Cortado, de José
Luis López Linares, que parla

d'«una classe de vi gairebé obli-
dada i del seu retorn a la taula», as-
senyalen els organitzadors del fes-
tival en un comunicat. «En l'edició
del 2015 del Cinema Culinari do-

minen temes com la tradició i l'e-
volució i crida l’atenció el gran
nombre de documentals sobre
cuiners», resumeix el responsable
de la secció, Thomas Struck.
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Els germans Roca i el vi de
Jérez són els ingredients
culinaris de la Berlinale

Joan Roca, en un fotograma del film. 
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Sergi López tornarà a portar el seu «Non solum» a Sud-amèrica. 
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