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�GENERALISTES
D’entrada, una pregunta: tenen 
sentit els festivals generalistes 
d’arts escèniques a ciutats que 
ja disposen d’una programació 
estable i digna durant tot l’any? 
A Londres i Nova York no n’hi ha, 
per exemple. A Oslo el dediquen a 
Ibsen. A Moscou, a Txékhov. I allà 
on funcionen és perquè es fan a 
ciutats petites que s’aboquen en 
el certamen, a banda de tenir tota 
la cultura institucional al darrere: 
Avinyó, Edimburg, Bergen... Girona 
és un cas particular, ja que maneja 
un pressupost que deu ser el 20% 
dels seus ‘germans’ europeus. 

�MINORITARIS
El Grec seria comparable al 
Festival de Tardor de París, dedicat 
a un país i a donar el tret de 
sortida a la temporada, a banda 
de permetre el visionat de teatre 
internacional. Tanmateix, el que 

funciona arreu del continent 
ara mateix són els festivals de 
trinxera, com el F.I.N.D. de Berlín 
o el Kunsten de Brussel·les, cites 
on veure creació contemporània, 
els espectacles dels quals 
nodriran després les seccions més 
agosarades dels grans festivals 
europeus, el Grec inclòs.

�DE SITGES AL TNT
Aquí hem viscut diversos intents 
d’aixecar un festival de caire 
avantguardista des que el Sitges 
Teatre Internacional va morir el 
2004. Vam tenir el Radicals i 
l’efímera resurrecció del NEO. I ara 
tot sembla apuntar que el TNT de 
Terrassa i el Sâlmon del Mercat 
de les Flors són els referents. De 
sortida, una pregunta: duraran? 
A veure si aconseguim que durin. 
Perquè sovint els nostres festivals 
van lligats a una persona i, quan 
marxa, tot se’n va en orris.
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Una proposta com Yo maté a mi 
hija transcendeix els seus 
valors teatrals. Els té, sobretot 
per com Teresa Vallicrosa 
defensa un personatge 
fascinant però incòmode: 
Aurora Rodríguez Carballeira, la 
radical utòpica que va acabar 
amb quatre trets amb la seva 
lla ildegart mite de Pigmali  

amb nal tr gic  per entrar en la 
història de la Segona República. 
Transcendeix perquè en la 
protagonista hi ha una mina 
dramàtica per explotar: la 
concentració de dones 
excepcionals –sense adscripció 
ètica– en els primers anys del 
segle XX espanyol. Galeria de 
retrats a la qual també pertany 

El diccionario, la biografia 
teatralitzada de María Moliner. 
Potser no tots els personatges 
d’aquest muntatge dirigit per 
Pep Molina estan igual de ben 
perfilats, però la dignitat 
escènica que se li ofereix a una 
dona de psique complexa 
s’imposa sobre altres 
debilitats. –J.C. Olivares
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