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TemporadaAlta: els clàssics sónd’avui
La cobejada Royal Shakespeare Company obre el festival amb ‘Mesura per mesura’

JUSTO BARRANCO
Girona

ElFestivalTemporadaAlta,unade
les grans trobades d’arts escèni-
ques de la tardor europea, torna el
6d’octubre ambunade lesprogra-
macions més potents dels últims
anys. El gran teatre internacional
passarà una vegada i una altra pels
escenaris de Girona i Salt comen-
çant amb una cita obligatòria: l’11
d’octubre la Royal Shakespeare
Company, que no és fàcil veure fo-
ra d’Anglaterra, inaugurarà la tro-
badaalteatreMunicipaldeGirona.
Ho farà amb un muntatge que va
estrenar al juliol d’aquest clàssic
sobre la justícia i el poder, la cor-
rupció i la puresa –i l’enorme ne-
cessitat de perdó– que ésMeasure
for measure (Mesura per mesura).
Es tracta d’un espectacle ambien-
tat a la Viena de principis del segle
XXdirigit perGregoryDoran, res-
ponsable actual de la mítica com-
panyia.
De fet, seràuntretdesortidado-

blement shakespearià per al festi-
val, perquè el mateix dia al teatre
de Salt s’hi podrà veure un Mac-
bethensard (!)que triomfaaEuro-
pa: elMacbettu d’Alessandro Ser-
ra,undiàleg teatralmolt físic entre
els ritus ancestrals, les forces de la
naturalesa i la literatura de l’autor
anglès.

Aquestesduesobres,querepeti-
raneldissabte 12,marcaran la línia
de sortida d’una trobada que, amb
3,2 milions d’euros de pressupost,
presenta 96 propostes que barre-
gen una àmplia mostra de la gran
escena internacional amb la crea-
ció teatral catalanamés potent. En
total, hi haurà fins a 27 propostes
internacionals, entre les quals des-
taca l’adaptacióde l’Odisseaqueha
fet la brasilera Christiane Jatahy
per parlar de les vides dels refugi-
ats:Oagoraquedemora (Elpresent

lesxarxessocialsambPróximo. I la
companyia mexicana Lagartijas
Tiradas al Sol farà viure amb Tula
laviolènciadel seupaís.
El director del festival, Salvador

Sunyer, va assegurar ahir, quan va
presentar laprogramació,queavui
fa lasensació“quetotvaaladeriva,
que res no funciona, perquè no hi
ha objectius: hi ha un desconcert
com hi va haver entre les dues
guerresmundials”. En aquest con-
text, va afegir, “el món artístic sol
buscaruncredoquedonisolucions
atot,comfadècadesvapassaramb
el realisme social, el credomarxis-
ta.Araestractademicroideologies
que ho han de solucionar tot”. Per
ell la funció de l’art és més aviat
“mostrar-nos nous mons i donar-
nos motius de reflexió, mirar d’on
venim,onsomionvolemanar”.
I en teatre, va recordar, “venim

dels clàssics”. “Moltagentdelmón
artísticdiuquejaestàbédeferclàs-
sics. Però fa tres mil anys que l’art
reflexiona sobre les persones, i no
han canviat tant. Volem clàssics,
els reivindiquem, no hi ha res tan
contemporani”. Clàssics abordats,
això sí, de múltiples maneres amb
obres com Iphigenia en Vallecas,
protagonitzada perMaría Hervás,
un muntatge que porta el clàssic
grecalmónmésxoni,ambjovesex-
closesde la feina i la societat.
Aquesta producció madrilenya

forma part de les dotze propostes
quearribendelarestad’Espanyaal
Temporada Alta, entre les quals
destacaUna costilla sobre la mesa.
Madre, deAngélicaLiddell, enquè
la gran creadora deixa la mística i
torna al seu teatre més dur per
abordar la mort de la sevamare. A
més a més, el ballarí Israel Galván
s’enfrontaràaElamorbrujodeMa-
nueldeFalla.
Per descomptat, el gruix de la

programació,56propostes, seràde
creadors locals. Lluís Pasqual tor-
narà als escenaris catalansdesprés
de deixar el Teatre Lliure dirigint
Núria Espert alRomancero gitano,
de Lorca. I hi haurà muntatges
d’Àlex Rigola –aborda lamalaltia i
la mort a Aquest país no descobert
quenodeixatornardelessevesfron-
teres cap dels seus viatgers–; Joan
Ollé –adapta Lamort i la primave-
ra, de Mercè Rodoreda, i Carlota
Subirós,queparlaràdefeminismes
eaGrrrls!!!.RosaMariaSardàrecu-

TEMPORADA ALTA

Una escena deMesura per mesura de la Royal Shakespeare Company, que inaugurarà el Festival Temporada Alta
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Una imatge delMacbettu en sard de l’italià Alessandro Serra

Teatre per a
joves, pisos i
pornografia

]El festivalTemporada
Alta, comgairebé totes les
grans institucionscultu-
ralsenaquestsmoments,
estàpreocupatpelpúblic
jove, alqualés tancompli-
catd’arribar.Peraconse-
guir-ho,hancreatunnou
projecteanomenatArtè-
riaquevolportar sang
novaal teatre.Salvador
Sunyeradmetque“tots
ensqueixemque lagentde
18a30anys freqüentapoc
elmónde lacultura ipen-
semqueésculpaseva
perquèprefereix feruna
cervesaqueveure teatre,
peròhemd’examinarper
quèpassaaixò”. I explica
queelprojecteArtèriavol
acostar-seaells “nono-
més fentel teatremés
barat: intentaacostar-s’hi
tambéambtemesqueels
puguin interessar i ferque
el sentinseu.Aquestany
hihauràquatremuntatges
aArtèria, algunsdelsquals
parlende lapornografia
(Porn ison)ode ladificul-
tatdebuscarpis [Livalo-
ne]”. Justament laporno-
grafia seràobjectede
diversosmuntatgesdel
festival, comelnoud’El
CondedeTorrefiel, potser
lacompanyiacatalana
ambmésprojecció inter-
nacionalenaquestsmo-
ments iqueaKulturpre-
sentaescenessexuals
explícites.

EMIGRANTS EN PRIMER PLA

LabrasileraChristiane
Jatahyutilitza l’‘Odissea’
perabordarelcalvari
actualdelsrefugiats

EL MÓN EN ESCENA

Korsunovasabordaràla
postveritat;Ostermeier,
comlaultradreta
calaentreelsobrers

DESPRÉS DE LA POLÈMICA

LluísPasqualdirigirà
NúriaEspert,quedona
vidaal ‘Romancero
gitano’deLorca

que s’allarga), gran triomfadora de
l’últim festival d’Avinyó. Com
sempre,Jatahybarrejacinemaite-
atre. Grava el calvari dels emi-
grants amúltiplespaïsos..., i també
els porta a la sala, barrejats amb el
públic.
Lamiradaalmónactualseràuna

de les constants de les propostes
del festival. Thomas Ostermeier,
directordelaSchaubühneberline-
sa, dirigiràRetorn a Reims, basada
en un llibre en què el sociòleg gai
francès Didier Eribon torna a visi-
tar la seva localitat natal, una zona
obreraarapasturade laultradreta.
I un altre conegut del festival, el li-

tuàOskarasKorsunovas, abordarà
ladistànciaentrelapropagandai la
informacióen l’èpocade lapostve-
ritatambAmanfromPodolsk: com
s’utilitza la mentida per canviar la
societat.
Entre les propostes internacio-

nalstambébrillaràladelportuguès
Tiago Rodrigues, Sopro, un cant
d’amor al teatre a través d’una
apuntadoraquefadècadesquesal-
va els actors que s’obliden del dià-
leg. I si la coreògrafa sud-africana
DadaMasilo aterrarà amb unaGi-
selle trencadora i feminista, l’ar-
gentí Claudio Tolcachir abordarà
les relacions virtuals en l’època de

peraràCredoinunsolODIO,quede-
dica a la difunta Cristina Cervià, i
elsCabosanroquecrearanuna ins-
tal·lació que revisita els exorcis-
mesdeVerdaguer enquè col·labo-
renElNiñodeElche,RocíoMolina
i Enric Casasses. Des de la dansa,
Marta Carrasco abordarà a Jo, do-
na lahistòriad’unade lesprimeres
persones que van canviar de sexe,
la danesa Lili Elbe, i Sol Picó i Su-
sannaBarrancotractaranlaprosti-
tució ambRed room. Enmúsica, el
festival, que s’acaba el 9 de desem-
bre, programa des de Jane Birkin
finsaAmaia,OmaraPortuondo iel
noudelsManel.
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