
Cultura i Societat
ESPECTACLES | CIÈNCIA  | TENDÈNCIES  | TRADICIONS  | FETS I GENT  | CINEMA | TELEVISIÓ

Diari de GironaDIMECRES, 9 D’AGOST DE 201738

cultura.diaridegirona@epi.esCORREU ELECTRÒNIC

ACN/DdG GIRONA

■ Declan Donnellan i la seva
companyia Cheek by Jowl són ja
un referent habitual del cartell in-
ternacional de Temporada Alta.
En la a edició seran els encarre-
gats d'aixecar el teló del certamen,
en què presentaran una nova pro-
posta sorgida de la seva experièn-
cia amb actors russos amb un re-
partiment exclusivament mascu-
lí. Es tracta de Nit de Reis, una co-
mèdia que convida a la confusió i
l’ambigüitat sexual. 

En la línia d'apostar per nous
descobriments, el festival progra-
ma també Mendoza, de la com-
panyia mexicana Los Colchos,
que visita per primera vegada el
festival amb una adaptació de
Macbeth ambientada en la Revo-
lució Mexicana. Temporada Alta
segueix programant també els ci-
cles Connexió Iberoamèrica -
amb cinc espectacles de quatre
països diferents en què Colòmbia
s'hi estrena- i Connexió Flandes,
amb tres espectacles que mostra-
ran l’escena lamenca més actual.

Així, dues visions contemporà-
nies i totalment diferents de l’obra
de Shakespeare conlueixen en la
programació internacional de
Temporada Alta. D'una banda,

Mendoza proposa una revisió de
Macbeth de Shakespeare, situada
a l'actualitat i en un entorn rural,
amb el narcotràic com a teló de
fons, i que utilitzarà la Revolució
Mexicana ( – ) com a
motor dramàtic de la història del
noble escocès, en aquest cas
reemplaçat en la icció pel general
José Mendoza, un dels homes de
coniança del líder de la revolució.  

Front a aquesta visió política
d’una de les obres més impor-
tants i complexes de l’autor bard,
compareix de nou a Girona per fer
l’estrena d’una altra obra de Sha-
kespeare un dels nostres habi-
tuals directors, Declan Donne-
llan, referent absolut de l’escena
anglesa actual. Hi ho fa amb Nit de
Reis i amb la seva companyia
Cheek by Jowl en coproducció
amb el Festival Txèkhov, un repar-
timent d’actors russos i exclusiva-
ment masculí, en una proposta
més centrada en el fet teatral i
sempre poètica i molt esteticista.

L’obra Mendozaserà un dels es-
pectacles inclosos a la secció Con-
nexió Iberoamèrica que un any
més acostarà a Catalunya alguns
dels espectacles de companyies
d’Amèrica Llatina que s’estan fent
lloc en el panorama internacio-

nal. Enguany el cicle, que de nou
té el suport de Iberescena, tindrà
cinc espectacles de quatre països.
A banda de la ja mencionada
companyia de Mèxic, hi haurà es-
pectacles d’Argentina, Brasil i per
primer cop Colòmbia. 

El festival d’arts escèniques
també programarà engunay tres
espectacles dins el cicle Connexió
Flandes, mantenint d’aquesta
manera la vinculació amb un dels
pols creatius més inluents de l’es-
cena europea. S’hi veuran pro-
postes de creació contemporània
que comparteixen vàries discipli-
nes com ara el teatre, la dansa i la
música en directe. 

Fins a 17 coproduccions
El festival encara aquesta nova
edició presentant  coproduc-
cions i renova així la seva voluntat
de ser motor de producció –en el
pòrtic de la temporada teatral- i
de la dramatúrgia del país. Teixint
aliances i complicitats amb com-
panyies, productores i teatres pú-
blics i privats, nacionals i interna-
cionals, el festival es posiciona
com un dels pols creatius i pro-
ductius de casa nostra.

Ja fa unes setmanes, Tempora-
da Alta va donar a conèixer les se-

ves produccions. Destaca Cyrano,
amb Lluís Homar i direcció de Pau
Miró. Després de l’èxit artístic i de
públic de Terra Baixa i Lluís Ho-
mar, el festival presenta una adap-
tació del clàssic Cyrano de Berge-
rac d’Edmon Rostand. Amb la
reescriptura de Pau Miró com a
base i un repartiment encapçalat
per Lluís Homar, l’espectacle s’es-
trenarà a la tardor al Festival i pos-
teriorment farà temporada al Tea-
tre Borràs de Barcelona. 

Així mateix, el festival Tempo-
rada Alta torna treballar amb el
Mercat de les Flors per presentar
Dancing with frogs de Sol Picó.
Després de We Women, peça so-
bre l’univers femení, ara la coreò-
grafa es centra en el món dels ho-
mes amb un grup heterodox de
ballarins masculins. L’espectacle
es podrà veure en estrena a Ma-
drid, Girona i Barcelona, alhora
que preveu una gira important. 

El Festival col·labora un any
més també amb el Teatre Nacio-
nal de Catalunya per coproduir la
primera versió en català de Blas-
ted (Rebentats) de la dramaturga
britànica Sarah Kane. Alícia Gori-
na dirigeix un repartiment encap-
çalat per Pere Arquillué que s’en-
fronta a un dels textos amb major

contundència de Kane, una de les
veus teatrals més impactats del
segle XX. El muntatge s’estrenarà
al festival gironí i es podrà veure,
més tard, al TNC.

Els nens desagraïts és el nom del
nou espectacle escrit i dirigit per
Llàtzer Garcia. Coproduït amb la
Sala Beckett de Barcelona, el festi-
val estrenarà el darrer muntatge de
l’autor gironí que també farà tem-
porada a aquesta fàbrica de drama-
túrgia catalana de Barcelona.

En la línia de les coproduccions
internacionals, cal destacar l’estre-
na al festival de Vània(versió lliure
de l’obra d’Antoni Txèkhov), dirigi-
da per Àlex Rigola i coproduïda per
Temporada Alta i Teatros del Canal
de Madrid, institució que co-diri-
geix el director català. Rigola ja ha
explorat el mateix autor aquesta
temporada teatral amb l’estrena
d’Ivanov al Teatre Lliure. 

Una altra coproducció interna-
cional és The Mountain, the Truth
and the Paradise, de la companyia
Mal Pelo, en la qual Temporada
Alta ha coproduït amb el Théâtre
de la Ville de París i el Théâtre de
l’Archipel de Perpinyà. A més, Ro-
ger Bernat ens acostarà No se regis-
tran conversaciones de interés, co-
producció amb el Grec. 

El Festival de Tardor de Catalunya, Girona i Salt també comptarà enguany en la seva programació amb l’estrena
de «Mendoza», una adaptació del clàssic «Macbeth» de William Shakespeare, ambientada en la Revolució Mexicana

Una representació de «Nit de Reis» en 
rus inaugurarà el 26è Temporada Alta

 SHAKESPEARE torna al festival Temporada Alta
amb dues representacions. Imatge de la «Nit de
Reis» de Declan Donnellan. FCHEEK BY JOWL La com-
panyia Colchos presentaran «Mendoza», la seva adap-
tació del clàssic «Macbeth». FK. GUADARRAMA/GUHERKA
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