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Temporada Alta ja ha aixecat el teló. Comencen dos mesos plens d'experiències i teatre,
castanyes i moniatos. Sabem que, tot i que Girona està a un cop de cotxe o tren, és molt millor
marcar-se una agenda. Així que aquí teniu els nostres imprescindibles per aquest mes d'octubre.
Els espectacles, principalment internacionals o de nova creació, que l'Aída Pallarès no es vol
perdre per res del món.

L'última cinta de Krapp es podrà veure a finals de mes al TA

Dinamo: Torna Claudio Tolcachir. En aquesta ocasió ho fa amb una peça sobre la soledat i la
(in)comunicació a partir de tres dones que viuen en una rulot que són com tres solituds paral·leles
a pesar que conviuen. Dinamo planteja una altra forma de comunicació entre els personatges i el
públic. Vau flipar amb La omisión de la familia Coleman o El viento en un violín? Doncs no us
podeu perdre Dinamo. No us agrada gens el teatre típicament argentí que parlen, parlen i parlen?
Doncs no us podeu perdre Dinamo perquè els personatges pràcticament no obren boca.

Afectos: Un imprescindible pels fanàtics del flamenc i de la dansa. Afectos, de la bailaora Rocío
Molina i la cantaora Rosario La Tremendita, és passió, emoció a pél, senzillesa i naturalitat. Un
espectacle sobre la fragilitat i imperfecció, però també el plaer de la creació més lliure. Hi poso la
mà al foc que més dun sortirà emocionat, gairebé plorant, del teatre.

Please continue (Hamlet): Dissabte, a Girona, es jutjarà a Hamlet. Els encarregats de fer-ho seran
jutges i advocats reals de la ciutat. Sabrem separar i distingir el teatre de la vida real? Tindrem
més consciència dels codis i les regles o, paradoxalment, de la fragilitat i la subjectivitat de segons
quines decisions? Com amb tot el que fa Roger Bernat, el debat està servit.

Slava's SnowShow: Slavas SnowShow és un daquells espectacles que shan de veure sí o sí. Un
muntatge per a tota la família que captivarà nens i adults, aficionats al circ o detractors. Sinó, que
ho diguin als més de tres milions despectadors que ja lhan vist o als centenars de persones que el
van veure fa sis anys al Temporada Alta. Circ poètic enmig dun paisatge de glaç. Ja teniu la vostra
entrada?

Le sec et lhumide: Si encara se us encongeix el cor quan recordeu lOrlando de Guy Cassiers, no
us podeu perdre aquesta performance basada en Le sec et lhumide, un assaig de Jonathan Littell
sobre el llibre La campanya de Rússia, del líder belga nazi Léon Degrelle. A lespectacle Cassiers
experimenta tècniques de distorsió sonores i ens posa en la pell dun historiador que va perdent el
control del tema durant una conferència sobre Degrelle.

Andrei Rublev (Una panicografia): Societat Doctor Alonso és una de les companyies formalment
més arriscades del panorama escènic català. En aquesta ocasió, ajudats per lartista Nazario Díaz,
ens proposen una reflexió sobre la iconografia del cos humà. Lespectacle, que parteix de la
pel·lícula homònima de Tarkovski, no és apte per a tots els públics ja que, com és habitual en la
companyia, transgredeix les fronteres del llenguatge, però de ben segur que no deixarà ningú
indiferent. És més, probablement us (ens) passarem setmanes i mesos pensant en Rublev. Us hi
atreviu?

Mesura per mesura: Encara que plogui, nevi o faci un sol espatarrant, no us podeu perdre
ladaptació de Declan Donnellan de Mesura per mesura, un dels textos de Shakespeare més



punyents amb els governs. Un espectacle que desborda talent per tots costats: Shakespeare,
Cheek By Jowl i els actors russos del Teatre Puixkin de Moscou. I si encara no esteu convençuts,
només cal que recordeu lUbu Rei que vam veure fa dos anys al Festival Grec o Les Tres
Germanes (TA 2012). I una anècdota: a Vladimir Putin no li ha fet gaire gràcia.

Lúltima cinta de Krapp: Korsunovas en petit format. Beckett a tocar. En concret Krapp, una de les
fites de labsurd. Krapp, un home que enregistra la seva veu per lluitar contra el temps, un
personatge perseguit per les ombres del passat. Korunovas aborda aquest monòleg de referència
acompanyat del gran Juozas Budraitis, un dels actors cabdals de lescena lituana. Si esteu farts
que us comparin tots els espectacles del món amb el Hamlet de Korsunovas, no us perdeu Lúltima
cinta de Krapp.

Notre peur de nêtre: Tots, en teatre, tenim les nostres debilitats. Fabrice Murgia és la meva. Em va
volar el cervell amb Ghost Road lany 2012 i enamorar a Le chagrin des ogres. No he vist Notre
peur de nêtre, aquest retrat de la solitud extrema que amaga la nostra aïllada societat
hiperconnectada, però de ben segur que aconseguirà tocar-nos i fer-nos pensar com les anteriors.
És la meva aposta personal.

Una altra pel·lícula: Després de dirigir Els boscos i American Buffalo, Julio Manrique torna a David
Mamet amb ladaptació de Speed the Plow, una obra que planteja les tenses contradiccions del
capitalisme des dun dels seus motors més importants, Hollywood. Lespectacle, coproduit per
Temporada Alta i La Brutal, està protagonitzat per Mireia Aixalà i David Selvas. Un muntatge per a
tots els públics que plantejarà uns quants dilemes als espectadors.
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