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Lacreació contemporàniabat rècord
deprogramadors alTemporadaAlta
L’adaptació teatral de ‘Les benignes’, estrella de la trobada de programadors

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Als estrangers els interessa poc el
teatre de repertori, convencional,
quees faaCatalunya,diuSalvador
Sunyer, director del festival Tem-
porada Alta. Lògic, raona, perquè
als seus països tenen moltíssims
més diners i companyies estables
per fer aquest tipus de teatre. I
molts anys d’experiència. En can-
vi, assenyala Sunyer, als progra-
madors internacionals els atreu
molt la creació contemporània
catalana, els espectacles que in-
vestiguennousllenguatgesi“noes
limiten a reproduir el que es fa
sempre”.Peraixò,totiqueencada
ediciódelTemporadaAlta lacrea-
ció contemporània ocupa un per-
centatgemésgrandelaprograma-
ció –“És comhauria de ser en tots
els teatres del país”, puntualitza
Sunyer–, per vendre-la per tot el
món el festival concentra una bo-
na part d’aquests espectacles en
tan sols tres dies. És l’anomenada
trobadadeprogramadors, i aquest
any se celebrarà de divendres a
diumenge i batrà rècords: hi ha
mésde100programadorsinscrits,
un terç dels quals internacionals.

De fet, l’èxit és tan gran que el fes-
tival està tenint problemes d’en-
trades perquè alguns espectacles
tenenaforaments reduïts.
I perquè interessen, esclar. Per

Sunyer, “esdiuque la creaciócon-
temporània té poc públic, però és
mentida, i moltes vegades és més
divertida i interessant que molt
del teatre que es fa”. Per demos-
trar les seves paraules, exhibiran
entresdiesuntotaldedeupropos-

tes, entre les quals l’estrella indis-
cutible és la coproducció interna-
cionalLes benignes, l’adaptació de
la novel·la de JonathanLittell que
narra l’Holocaust des del punt de
vista d’un oficial de les SS. Una
obradirigidapelflamencGuyCas-
siers –un dels grans directors eu-
ropeus i habitual del festival– que
es podrà veure al Teatre Munici-
paldeGironadissabte idiumenge.
Però d’estrelles no en faltaran.

“Com es fa una setmana per als
programadors?”,diuSunyer,som-
rient.“S’agafendosotresnomsin-
ternacionalsque facind’ham,com
el muntatge de Cassiers o com un
espectacle de flamenc contempo-
rani que fa Israel Galván (un Solo
que es veurà dissabte al monestir
deSantPeredeGalligants) i s’aga-
fa gent d’aquí, els més potents i
amb més capacitat de sortir fora.

Què s’aconsegueix? Un problema
gros”, diu fent broma per la falta
d’entrades a causa de l’allau de
programadors.
Al costat de les propostes de

CassiersiGalvánhihauràtambéla
de la flamenca Rocío Molina i
noms locals que fa temps que han
fet el salt als circuits internacio-
nals, com l’AgrupaciónSeñor Ser-
rano, que presenta un espectacle
de temàticamolt adequadaper als
tempsquecorren:Birdie, sobre les
migracions.Tambéespodràveure
el noumuntatge d’Àlex Rigola so-
bre l’assassinatdelcineasta ipoeta
PierPaoloPasolini,Whoisme.Pa-
solini, del qual els programadors
veuranunapreestrenaaquestdiu-
menge però el públic hi podrà ac-
cedirdel2al4dedesembrealMu-
nicipaldeGirona.
Els inventors de sons Cabosan-

roque presenten una instal·lació
plasticosonora a partir de Joan
Brossa a la Casa de Cultura de Gi-
rona, mentre que Pere Faura pre-
fereixelsoi l’estèticadeJohnTra-
voltaaSweetfever,BeeGeesinclo-
sos. Loscorderos.sc s’uneixen a la
bandaZa! aAfasians. The last con-
ference, en què viatgen a un món
paral·lelonnohiha jo,nomésnos-
altres,mentrequeunade les com-
panyies de dansa locals amb més
projeccióinternacionalenaquests
moments,LaVeronal,establiràun
diàleg amb l’escultura de Richard
Serra i la música de Steve Reich a
Equal elevations diumenge a l’ele-
gant escenari del vell Casino de
Girona.!

A la trobada hi haurà
muntatges d’Israel
Galván, Àlex Rigola,
l’Agrupación Señor
Serrano i La Veronal
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Una escena de l’adaptació de Les benignes de Jonathan Littell a càrrec del flamenc Guy Cassiers

La vida dels objectes
!Unade lespropostesde
la trobadadeprogramadors
de laqual estàmés segurel
directordelTemporadaAlta
és apriori lamésdifícil d’ex-
portar:Primerálbum, una
obrapera laqual tres ex-
perts en teatred’objectes,
XavierBobés, ShadayLarios
i JomiOligor, hanunit for-
ces.Creant laparticular
agènciaElSolar, una“Agèn-
ciadeDetectiusd’Objectes”.
Unaagènciaqueapartirde
vells objectes–enaquest cas

s’han instal·lat alBarriVell
deGirona–entraen leshis-
tòriesvitalsdepersones
anònimesqueningúnos’ha-
via adonatqueexistien. I
apartird’elles, parlendel
barri, la ciutat i, en realitat,
de tothom.Bobésassenyala
quemoltesvegades s’asso-
cienaquestsobjectes al pas-
sat i, tanmateix, els agrada
veureque tenenmolt aveure
ambelpresent, del qualpar-
len tambéapartirdel que
vapassar.

El cant
hedonista

PhilippeJaroussky

Intèrprets:PhilippeJaroussky,
contratenor.Ann-Kathryn
Brüggemann,oboè.Freiburger
Barockorchester.PetraMülle-
jans, concertino/directora.
Llocidata:PalaudelaMúsica
Catalana(14/XI/2016)

JORDI MADDALENO

Un Palau de la Música ple i fer-
vent per l’aparició del contrate-
nor francès Philippe Jaroussky,
actual top de la plèiade de can-
tants d’òpera solistes d’aquesta
cordatantpersonalcomaddicti-
va, feia preveure una gran cita
musical. Laveulihamadurat,és
més ampla i li permet fruir amb
facilitat per un registre mitjà i
greu, com va quedar palès en la
cantata de Bach que va deixar
muda una audiència captivada
perunartistaenplenamaduresa
iúsd’un instrumentprivilegiat.
La primera part, dedicada a

Telemann, ja va deixar clar l’es-
tat de gràcia dels intèrprets, una
fantàstica Freiburger Barockor-
chesteriunconcentrat iempàtic
Jarou,quevanencisarperlatea-
tralitat de les dues cantates: El
temorós Jesús a la muntanya de
les oliveres i Jesús es troba en
l’etapa final. Però va ser amb la
grandiosa Ich habe genung
bachiana on la serenor iprofun-
ditatde lamúsicavadeixarasto-
rat literalment el públic amb les
àriesde lacantata.A Ichhabege-
nug (Ja en tinc prou), l’atmosfè-
ricaintroduccióambsolod’oboè
obbligato per l’exquisida Ann-
KathrinBrüggermannvadeixar
en safata que el solo de Ja-
rousskyllisquéscomunfildese-
da transparent i punyent sobre
l’orquestració idíl·lica, produint
una simbiosi d’una serenor
transcendent abassegadora. I
encaraenlasegonaària,Schlum-
mert ein, ihr matten Augen
(Adormiu-vos ulls cansats), la
veude Jaroussky esmostrà com
un instrument perfecte, amb un
ús dels pianissimi i del registre
agut lluminós i uns greus trans-
cendents, combinat amb un fra-
seig immaculat i una preocupa-
ció per l’explicació del text, van
aconseguir aturar el temps amb
un cant hedonista inoblidable.
Ovació final i dos bisos van tan-
carunavetlladapernooblidar.!
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