
Siguemsincers: l’art en ge-
neral i les arts escèniques en
particular –ja que ara toca
parlar d’aquestes– sónuna
cosa supèrflua, inútil, quel-
comqueno serveix per a res.
Això ja ho sap una bona part
de la classe política, composa
en evidència el comprensible
poc cas que fa als sempre em-
bafadors temes culturals. Però
que t’ho digui el director d’un
festival tan rellevant com ara
Temporada Alta ja resultamés
estrany. Doncs sí: Salvador
Sunyer, fent ostentació de la
seva esmolada capacitat iròni-
ca, ho ha ditmés d’un cop.
I de fet el festival no dub-

ta a penjar un nomenys irònic
(i del tot insòlit i divertit) vídeo
de presentació filmat aBeni-
dorm –Pleasure Island; no us
el perdeu!– en què presumeix
literalment d’haver passat “25
anys fent coses inútils”. Esclar
que després Sunyer es posa
més seriós per recordar-nos
fins a quin punt aquesta cosa
supèrflua anomenada cultu-
ra “permet cohesionar un país
i donar-li ànima”. Doncs no-
més cal veure el que ha passat
al llarg del darrer quart de se-
gle amb aquest festival que ha
acollit fins aramés de 1.300 es-
pectacles signats per un llistat

impactant de destacadíssims
creadors locals i internaci-
onals –41 països s’han deixat
caure pel TA– i que funciona
amb un envejable 90per cent
d’ocupació per adonar-te que
Temporada Alta és un festival
del tot cohesionat, ambmol-
tíssima ànima i unamicami-
raculós: digueu-me si no és un
miracle, això de ser –amb tots
els respectes per la resta– el
millor festival escènic de tots
els que es fan i es desfan per
Catalunya i, ja posats, per la
resta de l’Estat espanyol comp-
tant amb prou feines amb tres
milions de pressupost!
Voleu més miracles? En

aquest quart de segle, el TA
ha passat dels quatre únics
espectacles de la primera
edició al centenar de propos-
tes que al llarg de més de dos
mesos –una durada també
ben insòlita– desfilaran pels
29 escenaris que acolliran ac-
tivitats del festival. Per cert:
si voleu saber com va comen-
çar tot, no us perdeu l’entre-
vista a Salvador Sunyer publi-
cada al suplement Cultura(s)
el 17 de setembre passat.

Els de casa s’homereixen tot
El cert és que, amés de ser el
festival que acull un nombre
més gran de propostes inter-
nacionals, el TA s’ha conver-

tit també en un gran propulsor
i coproductor de la creativitat
local. Com amostra, aquí teniu
InMemoriam. La quinta del
biberó, l’espectacle inaugural
dirigit per Lluís Pasqual i que
ret homenatge a aquells nois
que, amb tot just disset anys,
van ser enviats a combatre i
morir a la batalla de l’Ebre. I
tambéWho isme. Pasolini,
l’espectacle de clausura, diri-
git per Àlex Rigola i interpretat
per Gonzalo Cunill, que s’en-
dinsarà en les paraules de l’úl-

tim poema escrit pel gran Pier
Paolo abans del seu assassinat.
I entremig tindrem el primer

muntatge delmestre Lupa diri-
git en català (Davant la jubila-
ció, un Thomas Bernhard tan
demolidor com sempre), la no-
va versió d’un dels grans èxits
del teatre contemporani (l’obra
de Yasmina RezaArt), el mo-
nòleg deMouawad presentat
per La Perla 29 (Unobús al
cor) o les noves propostes dra-
matúrgiques de creadors i cre-
adores tan estimulants com ara
JosepMariaMiró, Clàudia Ce-
dó, Jordi Prat i Coll, la compa-
nyia Sixto Paz…

Unamica demiscel·lània
Cal no oblidar que tot i ser un
festival eminentment tea-
tral, en el TA també hi caben
concerts tan atractius com ara
el que oferirà l’esplèndidRu-
fusWainwright: ja sabeu que
el seu talent està tan obert a
Shakespeare com a Judy Gar-
land i tan donat a la sobrie-
tat de la balada autobiogràfi-
ca com a l’exhibició de glamur.
En dansa, tindreu el més nou
deLaVeronal, Maria Pagès
i el meu flamenc preferit,
l’hipnòtic Israel Galván.
Però jo no em perdria per
res l’homenatge a lamúsica
disco i a aquella Febre del
dissabte nit quePere Fau-

ra ens proposa a Sweet Fever:
potser fins i tot s’hi deixarà
caure Travolta.
Els bojos pel circ tenen ga-

rantida la diversió gràcies a la
visita delCirqueÉloize i el
seuCirkopolis. Els cinèfils, una
cita obligatòria amb la prees-
trena de la nova d’Albert Ser-
ra,Lamort de Louis XIV. Els
bons coneixedors dels sons de
Cabosanroque s’han de dei-
xar caure per la seva instal·la-
cióNo em va fer Joan Brossa.
Les persones a les quals els
agradi comprovar com els nos-
tres autors poden actuar com
a boxejadors, no es poden per-
dre la nova edició delTorneig
de dramatúrgia catalana. I
els fanàtics del teatre que es fa
amb objectes han de saber que
Xavier Bobés, Shaday Larios
i Jami Oligor, tres especialis-
tes en el tema, hanmuntat una
agència de detectius dedicada
als objectes perduts que es diu
El Solar: aPrimer àlbum conei-
xereu els seus primers casos.
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EL FESTIVAL COMPLEIX EL SEU PRIMER QUART DE SEGLE OMPLINT GIRONA I SALT AMB UN CENTENAR DE PROPOSTES ESCÈNIQUES

Rufus

Wainwright.

TEMPORADA ALTA. FESTIVAL
DE TARDOR DE CATALUNYA

GIRONA-SALT. DEL 30/9 AL 4/12.

TEL. 972 402 004. 15%DE DTE.
(NO APLICABLE AL TORNEIG DE
DRAMATÚRGIA CATALANA, A
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FAMÍLIA).•Temporada-alta.net


