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No us sembla, de vegades,
que començar a revisar la
programació d’un gran
festival amb moltes bran-
ques creatives té alguna cosa
d’un trencaclosques compa-
rable a començar a orien-
tar-te per la xarxa de metro
d’una gran ciutat descone-
guda? Només quan comen-
ces a dominar els secrets
d’aquestes xarxes de trans-
port, poc a poc, t’adones de
les interconnexions i trans-
bords que et permeten fer les
seves estacions.
No és estrany que la nova

edició –la que en fa vint-i-
quatre– del Temporada Alta,
el gran festival de tardor de
Catalunya i molt probable-
ment el més important de les
arts escèniques que es ce-
lebra a tot l’Estat, hagi triat
precisament aquest símil a
l’hora de visualitzar de forma
ben gràfica la seva progra-
mació d’enguany. Una pro-
gramació que es perllonga al
llarg de més de dos mesos,
que inclou 110 espectacles,
40 dels quals són propostes
internacionals arribades des
de 21 països diferents, que
mostra 67 productes d’origen
català i que, a més a més de

programar, intervé activa-
ment en la producció de 25
nous muntatges.
I un cop complerta la sem-

pre feixuga missió de re-
passar les espectaculars
xifres, tornem a baixar al
metro, perquè, com us deia,
el festival ha introduït en les
dues versions del seu progra-
ma (la de paper i la digital)
unmapa d’itineraris artís-
tics que ens mostra com si
fossin línies d’un transport
subterrani allò que els cre-
adors més inquiets ens han
estat demostrant des de fa
temps amb la seva feina: els
itineraris molt pautats han

anat cedint terreny, perquè la
transversalitat creativa de
les propostes escèniques re-
sulta cada cop més aclapara-
dora. Ho podrem comprovar
aturant-nos a unes quantes
de les estacions que proposa
el mapa, tot deixant clar que
queden pel camí (cal entrar
a sac en el programa) altres
estacions igualment dignes
de fer-hi parada.

Carabosse incendia el barri Vell amb una ‘Cerimònia del foc’. FOTO: VINCENT MUTEAU

RAMON OLIVER

FESTIVAL TEMPORADA ALTA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 8 DE
DESEMBRE. LLOC: GIRONA I SALT.
TEL.: 972 402 004. WEB:
www.temporada-alta.net

Teatre de granaltura
EL TEMPORADA ALTA D’ENGUANY ACULL UN TOTAL DE

110 ESPECTACLES I DÓNA EL TRET DE SORTIDA TOT

OMPLINT ELS CARRERS DE GIRONA DE FOC

Te

La gran invasió

Molta atenció: qualsevol dia
entrareu a casa vostra i us tro-
bareu al menjador un espectacle
programat pel TA. I és que, sense
perdre mai de vista que Girona i
Salt continuen sent les seus i el
nucli vital del festival i que això
és quelcom que està fora de dis-
cussió, el cert és que el TA no fa
altra cosa que allargar cada cop
més els seus tentacles: després
d’haver plantat ja fa temps una
pica a la Catalunya Nord (en-
guany, el festival programa cinc
espectacles a la sala Le Grenat del
Théâtre de l’Archipel de Perpinyà)

i d’haver obert sucursal a Buenos
Aires (on es celebra des de fa tres
temporades un mini-TA), aquesta
edició ocupa també escenaris ubi-
cats a Bescanó, Celrà, Banyoles,
Palafrugell, Torroella de Montgrí,
Sant Cugat i Barcelona.
Però, com us deia, les prioritats

són les prioritats. Per això ma-
teix, el festival ha decidit obrir les
portes més que mai a la gent de
Girona i encetar la festa escènica
amb una veritable festa del foc
organitzada per la companyia
francesa Carabosse. A ‘Cerimònia
del foc’ (2 i 3/10), la formació

ens proposa un espectacular,
lliure (podeu començar per on
vulgueu), gratuït i incendiari
itinerari pel barri Vell de la ciutat
que farà saltar moltes espurnes.
Gratuïta és també la projecció a
la plaça dels Colors de Salt del do-
cumental ‘Migranland’ (17/10),
que parteix de l’espectacle sobre
la immigració i protagonitzat per
immigrants que Àlex Rigola va di-
rigir fa dos anys aquí mateix. Per
cert, l’encara no acabat documen-
tal es completarà precisament
mitjançant les imatges que generi
aquesta projecció pública.

ELS MESTRES QUE

ARRIBEN DE FORA

Un dels grans
èxits del TA ha si-

gut sens dubte haver fidelit-
zat la presència d’un grapat
d’aquests grans creadors
consagrats internacionals
que es disputen els millors
festivals. I que sovint són pro-
gramats (siguem clars) gràcies
a uns mitjans econòmics for-
ça més potents que aquells de
què disposa el nostre festival:
en això com en tantes altres
coses es nota la bonamà –i
fins i tot el sentit de la diplo-
màcia– de Salvador Sunyer,
director i veritable dinamo del
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EL GRAN PETER

BROOK ES SERVEIX D’UN

CÈLEBRE POEMA PERSA

PER EXPLORAR LES

MISTERIOSES MERAVELLES

DEL CERVELL A ‘THE VALLEY

OF ASTONISHMENT’

Shakespeare parla en rus gràcies al muntatge de ‘Mesura permesura’ que presenta l’extraordinari Declan Donnellan.

A ‘El cinquè hivern’,

Mal Pelo s’enfronta

al pas del temps amb

paraules de l’escrip-

tor Erri de Luca.

FOTO: JORDI BOVER

TA. Així doncs, preparem-nos
per rebre com cal el més vete-
rà entre els veterans, el gran
Peter Brook, que, comptant
un cop més amb la col·labo-
ració de Marie-Hélène Es-
tienne, se serveix del cèlebre
poema èpic persa La confe-
rència dels ocells per explorar
les misterioses meravelles del
nostre cervell a The Valley
of Astonishment (14 i 5/11).
Per cert, si Brook va revolu-
cionar la concepció que es te-
nia del teatre de Shakespea-
re cap allà els anys cinquanta
i seixanta, dues dècades més
tard ho van fer els també molt
gransDeclan Donnellan i
Nick Ormerod amb la seva
companyia Cheek by Jowl.
I és precisament la sucursal

russa de la tan mítica forma-
ció qui ens presentaMesura
permesura (28 i 29/10), una
obra en què el desig sexual i
la política d’estat entren en
oberta col·lisió. També el gro-
tescUbu rei d’Alfred Jarry té
quelcom de shakespearià, com
podrem comprovar aUbu i la
comissió de la veritat (11/12),
l’espectacle amb què l’extra-
ordinària companyia sud-afri-
cana Handspring Puppet i el
seu director,WilliamKen-
tridge, van conquerir els es-
cenaris mundials demostrant
que a les seves mans els tite-
lles són una altra cosa.
Qui ens va demostrar també

que Shakespeare no té secrets
per a ell és el cèlebre actor
britànicMichael Penning-

ton, que enguany canvia de
clàssic per transformar-se en
Anton Txèkhov (4 i 5/12) mit-
jançant un monòleg que re-
presenta triomfalment des de
fa més de tres dècades.
Parlant de Txèkhov: l’any

passat Oskaras Korsunovas
ens va deixar aclaparats amb
la seva memorable i radical
versió de La gavina. I en-

guany, probablement el lituà
causarà uns efectes similars
ficant-nos en la claustrofòbica
habitació dins de la qual el vell
protagonista de l’obra de Sa-
muel Beckett L’última cinta
de Krapp (23 i 24/10) retorna
un cop i un altre als dies de la
seva joventut mitjançant ve-
lles cintes magnetofòniques.

MÉS CONNECTATS

QUEMAI

El festival ens
proposa per ter-

cer any consecutiu explorar
una Connexió Iberoamerica-
na gràcies a la qual podrem
conèixerDinamo (9 i 10/10),
l’espectacle amb rodes de ru-
lot que Claudio Tolcachir ha
presentat aquest estiu a Avi-

nyó. O també, endinsant-nos
pels camins del narcotràfic a
ritme de rap amb Está escrita
en sus campos (16/10), el nou

muntatge de la molt compro-
mesa companyia mexicana
Lagartijas Tiradas al Sol.
Enguany, però, el TA ha de-

cidit potenciar una altra con-
nexió, per raons ben òbvies:
com que al llarg dels darrers
anys el teatre i la dansa arri-
bats de terres flamenques
han ocupat un molt merescut
lloc en la programació, s’im-
posava inaugurar una Con-
nexió Flandes, per connectar
amb vells amics del festival
com araGuy Cassiers, que
torna a fer ús del seu prodigi-
ós talent per combinar imat-
ge real i virtual a Le sec et
l’humide (18/10), una perfor-
mance basada en un text de
Jonathan Littell (l’autor que
va guanyar el Premi Goncourt
amb la seva novel·la Les benig-
nes) que ens aproparà al pas-
sat nazi de Bèlgica.
Parlant d’un jove director

belga que no és pas de Flandes,
seria pecat oblidar-se de Fa-
briceMurgia, que ambNotre
peur de n’être (30/10), i també
fent ús de les imatges video-
gràfiques que conviuen amb
les que no ho són, ens recor-
darà la tremenda càrrega de
solitud que s’amaga darrere la
façana de la nostra tan hiper-
connectada societat.
I des de Bèlgica, no ens costa

gens fer el salt cap a Alema-
nya. Concretament, cap a l’A-
lemanya de postguerra dispo-
sada a prostituir-se a l’espera
d’unmiracle econòmic que tan
brillantment va saber retratar
R.W. Fassbinder en una es-
tupenda pel·lícula que ara re-
crea als escenaris un altre di-
rector excepcional, el Thomas
Ostermeier d’Elmatrimoni
deMaria Braun (7/11).

EL BON PRODUCTE

NACIONAL

Que el TA, malgrat
el seu enlluerna-

dor planter de figures inter-
nacionals, aposta fort per l’au-
toria de casa nostra, i que fins
i tot aprofita laTrobada de
Programadors per donar-la
a conèixer a aquells que vénen
en representació d’alguns dels
més il·lustres festivals i insti-
tucions foranes, és quelcom
que està més que demostrat
i que forma part del mateix
ADN del festival. I enguany ho
podrem tornar a comprovar
d’unamanera o una altra, si-
gui a través de la seva II Set-
mana de la Dramatúrgia,
del ja tradicional Torneig de
Dramatúrgia Catalana en què
el bo i millor del nostre teatre
ensenya les dents en ferotge
combat, o de l’estrena de nous
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espectacles que de ben segur
faran parlar molt.
En voleu uns quants exem-

ples? Doncs aquí teniuClàu-
dia Cedó, l’autora de la millor
comèdia catalana de la tempo-
rada passada (Tortugues. La
desacceleració de les partícu-
les) deixant-nos plantats amb
Et planto (27-29/11). I Llàtzer
Garcia, l’autor del millor text
dramàtic d’aquella mateixa
temporada (La pols), ficant-
nos en la crònica urbanita de
Sota la ciutat (13-15/11), i l’O-
riol Tarrasón de Les Anto-
nietes, disposat a revisar un
dels grans clàssics del teatre
nord-americà de tots els temps
en la seva visió d’Un tramvia
anomenat desig (6/11).

I Julio Manrique formant
tàndem amb el David Ma-
met d’Una altra pel·lícula
(23 i 24/10) per fer una bona
repassada a Hollywood. Per
cert, el festival acull també la
primera lectura pública del
primer acte de Pujol, presi-
dent, un text de Jordi Casa-
novas sens dubte destinat a
encetar una intensa polèmica.

MÉS CONTEMPORA-

NI JA NO ES POT SER

Tant entre els nos-
tres creadors com

entre els que arriben de fora,
el risc agosarat i l’originali-
tat formen part d’un nombre
considerable de les propostes
que passen per aquest, d’altra
banda, tan eclèctic festival.
També a tall d’exemple: què
us sembla assistir a un judici
que, de fet, tindrà lloc a la que
havia sigut fins fa poc la seu
de l’Audiència Provincial (la
Casa Pastors) i en què l’acusat
guarda un clar paral·lelisme
amb un cèlebre personatge te-
atral? Doncs es declara oberta
la sessió de Please continue
(Hamlet) (10 i 11/10), organit-

zada per dos creadors tan ra-
dicals com ara Roger Bernat
i Yan Duyvendak. L’allarga-
da ombra de Shakespeare que
es projecta fins i tot damunt
els artistes escènics més tren-
cadors també és ben present a
L’empestat (28/11), una per-
versa reinterpretació de La
tempesta oferta per Jordi Ori-
ol i Xavier Albertí.
Mentrestant,

Loscorderos.sc han buscat
la companyia de la cantant
danesa Miss Q per pre-
guntar-se, a La banda
de la fi del món (20/11),
com és possible que tan-
tes coses conside-
rades per tothom
com a impro-

bables acabin passant.
I la gent de la companyia

Berlin –que, malgrat el nom,
no ve d’Alemanya, sinó de la
Connexió Flandes– es dis-
posa a demostrar-nos que
aquella teoria segons la qual
tots els humans estem con-
nectats amb un màxim de
sis graus de separació és

certa, mitjançant
la trentena de
pantalles que
fan de Per-
haps all the
Dragons
(21 i 22/11)
una de les
propostes
més atracti-
ves del TA.

Anar més enllà de la música

El TA no ho ha ocultat mai: mal-
grat incloure en la programació
un grapat de concerts estimulants
(Els Pets, Sílvia Pérez Cruz, Niña
Pastori i Adrià Punti formen part
del cartell d’aquesta edició), la
seva prioritat continuen sent
les arts escèniques en totes les
seves formes. Però, tornant al
mapa d’itineraris artístics, també
aquí hi trobem propostes en
què no saps on acaba la música

i comença el teatre. Aquest és
per exemple el cas dels sempre
magnífics concerts d’Ute Lemper,
que per alguna cosa és també
una excel·lent actriu de teatre
musical. I si en dubteu, de ben
segur que ‘Last Tango in Berlin’
(8/11) dissiparà tots els vostres
dubtes. De la mateixa manera
que el mític cabaret berlinès ha
exercit una gran influència en
l’obra de Lemper, el cabaret trans-

gressor amb vocació gamberra ha
deixat marques en la d’Alfonso
de Villalonga, que a ‘Décalage’
(31/10) comparteix escenari amb
Fabiola Toupin per fer un bon
repàs de la ‘chanson’ francesa. I,
parlant de tàndems artístics, aquí
teniu Vinicio Capossela, viatjant
cap a la lluna –ja ho veureu– en
companyia dels poc ortodoxos
instruments de Cabo San Roque a
‘Qu’Art de siècle’ (25/10).

LA COMPANYIA BERLIN

VOL DEMOSTRAR-NOS QUE

TOTS ELS HUMANS ESTEM

CONNECTATS AMB UN

MÀXIM DE SIS GRAUS DE

SEPARACIÓ A ‘PERHAPS

ALL THE DRAGONS’

Amb Ute Lemper

farem un viatge

musical que ens

portarà de Berlín

a Buenos Aires

passant per París

i Nova York.

El jazz genial de TheloniousMonk

i l’art interpretatiu de Josse De

Pau coincideixen a ‘An OldMonk’.


