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#tuitsdecultura
@brunogalindo
Bruno Galindo Escriptor

La operación retorno empieza con
el primer atasco en la impresora

@lunamonelle
Luna Miguel Poeta

Últimamente haymucha gente
perdonándome la vida.

@ferranmascarell
Ferran Mascarell Conseller de Cultura

Lapropostade
#temporadaaltaaportaa lavida tea
traldelnostrepaísunaprogramació
impressionant, gairebéaclaparant

@marina_espasa
Marina Espasa Filòloga

A veure, allò de sempre: a la pres
tatgeria o biblio, FosterWallace a la
F o a laW? Carol Oates, Kennedy
Toole? Etcètera.

Productorsde
Manrique,Carles
Santos iPauMiró
Arriba ‘Una altrapel∙lícula’, la sàtira
sobreHollywood de DavidMamet

J. BARRANCO Barcelona

El festival Temporada Alta tin
dràaquest anyunpressupostde
2.870.800 euros, tot just 48.000
més que l’any anterior, però ha
decidit anar a totes en la seva
aposta per la producció pròpia
d’espectacles, a la qual dedica
679.500 euros. Els grans festi
vals europeus, amésdemostrar
el millor del teatre internacio
nal, presenten grans estrenes
pròpies, i a Temporada Alta
aquests espectacles els produïa
una institució germana, El Ca
nal, elCentred’ArtsEscèniques
de SaltGirona, paralitzada des
defamésdedosanys,per laqual
cosa el mateix festival ha co
mençat a produir muntatges a
ritme creixent, fins a arribar en
aquestaedició, amb l’ajudade la
Generalitat, la Diputació i
l’Ajuntament de Girona, a ni
més ni menys que 17 producci
ons i coproduccions pròpies. Es
tracta demuntatges comelTer
ra baixa protagonitzat per Lluís
Homar i dirigit per PauMiró la
temporada passada, que bus
quensermotorsdelacreacióes
cènica catalana, apostar per la
nova generació de dramaturgs
catalans i pels nous llenguatges
escènics, i internacionalitzar les
produccions locals.
La fornada de produccions

d’aquestanycontéunesquantes
apostes per clàssics a càrrec
d’estrelles ascendentsdel teatre
català. Així doncs, JulioManri
que es tornarà a enfrontar a un
text deDavidMamet, com ja va
fer a American Buffalo. En
aquest cas dirigirà Una altra
pel∙lícula,protagonitzadaperell
mateixalcostatdeDavidSelvasi
MireiaAixalà.Unadissecció sa
tírica de com es fan les pel∙lícu
lesielsnegocisaHollywoodque
el 29 d’octubre se n’anirà al tea
tre Borràs de Barcelona. Per la
seva banda, la jove companyia
LesAntonietes,dirigidaperOri
olTarrasón, s’enfrontarànimés
ni menys que aUn tramviaano
menatdesig, de Tennessee Wi
lliams, amb la inoblidable fragi
litat de Blanche Dubois. I Pau
Miródirigirà la versió lliure rea
litzada per Aleix Aguilà d’una
altraheroïnateatralinoblidable,
la Hedda Gabler d’Ibsen prota
gonitzada per Júlia Barceló, Pol
López i Pau Vinyals. L’obra es
titularà Filla del seu pare.Un al
tre jove creador, Jordi Oriol,
acompanyat de l’actor i músic
Carles Pedragosa i dirigits pel
directordelTNC,XavierAlber

tí, presentarà la seva particular
versió –una perversió, diu,
jugant sempre amb les parau
les– de La tempesta de Shakes
peare:L’empestat.
A més, Jordi Oriol, ambCar

me Sansa i Mar Ulldemolins,
protagonitzarà un dels dos
muntatges amb què l’iconoclas
taRogerBernat tornaal festival:
Please continue (Hamlet), en el
qual se celebraun judici aun jo
vequealafestadecasamentma
ta el pare de la seva núvia. Per
preservar l’anonimat dels que
seran jutjats, a l’assassí li diran
Hamlet, almort,Poloni, i a la se
vafilla,Ofèlia.Iperaaquestpar
ticular judiciBernatreclutapro
fessionals reals, autèntics jut
ges, advocats i fiscals per a un
muntatgequeesrealitzaa laCa
saPastors,antigaaudiènciapro
vincialdeGirona.
Per la seva banda, la Societat

Doctor Alonso explorarà la ico
nografia del cos humà a partir

d’un film clàssic de Tar
kovski,Andrei Rubliov, i la com
panyiaLosCorderos incorpora
ràal seu teatrebastard ladanesa
Pia Nielsen per buscar com po
den passar tantes coses tan im
probables –inclosa la vida– aLa
bandade la fi delmón,que serà a
la Setmana deCreacióContem
porània amb la qual el festival
atreu cada any programadors
internacionals.
Per descomptat, no faltaran

entre les produccions d’aquest
anygransnomscomeldeCarles
Santos, que estrenarà a Tem
porada Alta el seu Patetisme
il∙lustrat(10maneresdiferentsde
començar un espectacle), en el
qual Santos, per començar, des
trueix el seu instrument icònic,
elpiano,idesplegadesprés,amb
la col∙laboració del cineasta Pe
re Portabella, el seu inconfusi
ble llenguatge i les seves obses
sionsescèniques.!

l’èxit del Temporada Alta. “Sé po
sitivament que no hi ha cap ciuta
dà de Catalunya al qual no li agra
din tres o quatre dels espectacles
que presentem al festival. El que
falla és que se separa la cultura de
l’educació des del principi, dema
neraquelaculturanotéresaveure
ambla formació, i esconverteixen
un objecte de consum.” I la cultu
ra, opina, és l’únic que pot verte
brarunpaís i l’Europaactual.
Sens dubte, al Temporada Alta

aquest any hi ha propostes per a
tothom. Teatre sobretot, però
tambédansa:desdeSolPicóaSha
ronFriedman,passantperLaliAy
guadé i Hofesh Shechter, que tre
ballarà a Girona ni més ni menys
que amb 80 músics i ballarins no
professionals de la zona aMade in
Girona: politicalmother. Tambéhi
hauràmúsica, amb la presentació,
entre d’altres, dels nous discos
d’Adrià Puntí –La clau de girar el
taller–i de Niña Pastori –Ámame
como soy– i l’estrena de Décalage,
el concertaquatremansd’Alfonso
VilallongaiFabiolaToupin.Amés,
actuarà Ute Lemper. I fins i tot hi
ha cinema, com lapreestrenade la
pel∙lícula de Marc Recha Un dia
perfectepervolar.
Peròcomsempre, sobretothiha

teatre.Molt iambpropostesextra
ordinàries difícils de veure en els
últims anys a Catalunya, com El
matrimoni deMaria Braun, dirigi
da per l’alemany Thomas Oster
meier a partir de la pel∙lícula ho
mònima de Rainer Werner
Fassbinder, una obra en la qual es
narra metafòricament la història
alemanya des de la SegonaGuerra
Mundial a través de la vida d’una
dona que queda vídua després de
la contesa i acaba ascendint al cim
del poder econòmic. O propostes
comMesurapermesura,unaposa
da en escena de l’obra de Shakes
peare dirigida pel britànic Declan
Donnellan amb actors russos que
denuncial’abúsdepoderiapuntaa
nopocsparal∙lelismesamb laRús
sia de Putin. O un nou muntatge
delmestre PeterBrook,The valley
ofastonishment, enelquals’endin
sa en el cervell humà i les seves
preguntes sobre el món a través
d’un poema místic del segle XII,
La conferència dels ocells, amb les
investigacions del neuròleg rus
Alexander Luria amb un pacient
peraquicadasoteniauncolor, ca
da color un sabor i el número vuit
podia ser per a ell una senyora
grassa: era sinestèsic. O un nou
muntatge de l’espectacle que va
catapultaral’imprescindibleartis
ta sudafricà William Kentridge i
la seva companyia Handspring
Puppet:Ubui lacomissióde laveri
tat, en la qual l’obra d’Alfred Jarry
sobre la bogeria del poder es tras
llada a l’apartheid sudafricà amb
marionetes i actors.
Dos habituals del Temporada

Alta, el lituàOskarasKorsunovas i
l’argentí Claudio Tolcachir, pre
sentaran obra. Korsunovas dirigi
ràL’última cinta deKrapp, un dels
èxits del teatre de l’absurd de Sa
muel Beckett en la qual un home
grava la seva veu contra el pas del
temps. Per la seva banda, Tol
cachir,autoridirectordel’aclama
da La omisión de la familia Cole
man,presentaràDinamoambLau
taroPerotti iMelissaHermida.

RÈCORD

Aquestanys’arribaa
les17produccions
pròpiesambajudade
lesadministracions

GENIS

CarlesSantos
destruiràelseupiano
enunacol∙laboració
ambPerePortabella

Blai Mateu torna amb la seva
companya Camille Decourtye i la
seva companyia Baro d’Evel amb
Bèsties, onpassad’unequipmínim
aunde gran, el qual li permet des
plegar llenguatges molt diferents
enuna obra que recorda els temps
salvatges en què cavalls i genets
formavenunaunió indivisible.
I encara n’hi hamés. La compa

nyia mexicana Lagartijas Tiradas
al Sol torna al festival ambEstá es
crita en los campos, la història del
narcotràfic mexicà a través de la
vidad’ElTigre, raper i petit narco.
I el gran actor britànic Michael
Pennington també torna al Tem
porada Alta, tot sol, amb un mun
tatge sobre lavidadeTxékhov. I el
flamenc Guy Cassiers torna amb
l’entrant d’un projecte molt més
gran: Le sec et l’humide, una per
formance basada en un assaig de
Jonathan Littell, de qui el proper
any el mateix Cassiers dirigirà
l’adaptacióde la sevagrannovel∙la
sobre la Segona Guerra Mundial,
Les benignes, un gran muntatge
coproduït per sis centres teatrals
europeus, entre ells, el Festival
TemporadaAlta.!

TEMPORADA ALTA

Ubu i la comissió de la veritat, deWilliamKentridge

TEMPORADA ALTA

Elmuntatge de Peter BrookThe valley of astonishment

TEMPORADA ALTA

Thomas Ostermeier versiona RainerWerner Fassbinder

CREMA GIRONA

La inauguració
serà un espectacle
de foc pel centre
de la ciutat

CARTELL DE LUXE

Ostermeier, Tolcachir,
Donnellan, Kentridge,
Korsunovas o Brook
presenten peça

APARADOR LOCAL

Lluís Pasqual, Blai
Mateu, Carles Santos
i JulioManrique,
entre les propostes


