
ALBA CARMONA GIRONA

■ Noranta-sis espectacles, dels
quals  són estrenes absolutes,
 a l'Estat i sis a Catalunya. .
entrades per a  funcions repar-
tides en vint espais de Girona, Salt
i sis poblacions més. I sobretot,
nou setmanes d'ebullició als esce-
naris on el festival Temporada
Alta buscarà en els clàssics la fór-
mula per combatre la incertesa
d'«un món a la deriva», segons el
seu director, Salvador Sunyer.

Si les xifres de la a edició del
festival, que se celebrarà del 
d'octubre al  de desembre, pro-
voquen vertigen, encara ho fan
més els noms que passaran pel
certamen: Thomas Ostermeier,
Oskaras Koršunovas, Claudio Tol-
cachir, Angélica Liddell, Àlex Ri-
gola, El Conde de Torreiel, Dada
Masilo o Christiane Jatahy són al-
guns dels integrats d'una progra-
mació que, un any més, pivotarà
sobre l'escena internacional, la
dramatúrgia catalana i la creació
contemporània.

Els textos de William Shakes-
peare, Homer, Mercè Rodoreda,
Harold Pinter, Stefan Zweig, Au-
rora Bertrana o Federico García
Lorca seran el punt de partida per
a una cita que, segons Sunyer, vol
relexionar sobre la condició hu-
mana i «d'on venim, on som i a on
anem».

«Davant del desconcert actual,
el món artístic busca la solució fà-
cil: aferrar-se a un credo que ho

solucioni tot, i ara són les microi-
deologies», va apuntar ahir Su -
nyer, remarcant que la voluntat
del festival «no és fer una fotogra-
ia del que passa al món, sinó
obrir portes a mons diferents».

Així, el festival posa sobre la
taula qüestions com el turisme, la
mort, el feminisme o la malaltia a
partir d'un ampli ventall de pro-
postes que van des dels clàssics a
les creacions més contemporà-
nies.

«Venim dels clàssics, fa .
anys que relexionem sobre com
és la persona, i no hem canviat
tant», va assenyalar Sunyer, avan-
çant que entre altres muntatges,
es podrà veure O agora que demo-
ra, la relectura de l'Odissea d'Ho-
mer amb què la brasilera Christia-
ne Jatahy aborda la immigració i
Iphigenia en Vallecas, un especta-
cle que ha triomfat a l'escena ma-
drilenya centrat en el sistema que
deixa la joventut sense futur.
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Noranta-sis espectacles
contra el desconcert actual
�El festival busca en els clàssics la fórmula per combatre les incerteses
d’«un món a la deriva» i «mirar d’on venim i cap a on anem» �Un doble
programa dedicat a Shakespeare encetarà nou setmanes en què es
podran veure 27 títols de setze països diferents i 56 amb segell català

MEASURE FOR
MEASURE
ROYAL SHAKESPEARE
COMPANY
11 i 12 d’octubre, Teatre
Municipal de Girona
�La Royal Shakespeare Com-
pany, que des del 1875 treballa
per mantenir viu el llegat de Sha-
kespeare, es prodiga poc fora
d'Anglaterra. Aquest octubre
torna a Temporada Alta amb
l'estrena a l'Estat de Mesura per
mesura. Dirigida per Gregory
Doran, trasllada la comèdia de
Shakespeare a la Viena prèvia al
col·lapse de l'imperi austrohon-
garès.

ALGUNS DELS
IMPERDIBLES
DEL FESTIVAL

MACBETTU
ALESSANDRO SERRA
11 i 12 d’octubre, Teatre 
de Salt
�Un altre Shakespeare, però
ben diferent. Serra impregna
Macbethd’aromes mediterranis
i, amb un elenc format només
per homes -seguint la tradició
isabel·lina- aposta per la llengua
sarda i el teatre físic per narrar
aquesta història d'ambició sense
límits.

LA MORT I LA
PRIMAVERA
JOAN OLLÉ
18 i 19 d’octubre, El Canal de
Salt
�La novel·la inacabada de Mer-
cè Rodoreda puja a escena en un
muntatge coproduït pel festival
i el TNC i dirigit per Joan Ollé, que
ja n'havia adaptat La plaça del
Diamant. El Canal acollirà l'estre-
na de la peça, que capbussa l'es-
pectador en un poble enmig de
la natura, sotmès a l'amenaça
del riu, que fa perillar les cases,
i dels caramens, uns éssers que
no ha vist mai ningú.

5
DE SETEMBRE
es posen a la venda 
les entrades
� La venda intensiva d’entrades
arrenca dijous, tant al web com al
saló de descans del Teatre Munici-
pal de Girona i al Teatre de Salt
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De fet, un doble programa in-
ternacional dedicat a Shakespea-
re serà l'encarregat d'inaugurar el
festival: Measure for measure,
amb que la Royal Shakespeare
Company torna als escenaris ca-
talans després de més d'una dè-
cada absent, i Macbettu, teatre fí-
sic de la mà d'Alessandro Serra. El
primer, una mirada sobre qui ad-
ministra la justícia i el segon, una
relexió sobre el poder, «perquè
no hi ha res tan contemporani
com els clàssics», segons el direc-
tor artístic del certamen.

La història de dues solituds
unides per una relació virtual que
planteja l'argentí Claudio Tolca-
chir a Próximo o Suite TOC núm.
, de Les Impuxibles, són un
exemple d'«el moment de des-
concert on som», mentre que es-
pectacles sobre la depressió, la
burocràcia o la pornograia bus-

caran respostes a la incògnita de
«cap a on anem, i cap a on va el
món de la creació».

Mirant a l'estranger i a casa
Temporada Alta referma l'aposta
internacional amb  títols de set-
ze països diferents, entre els quals

s'inclouen els darrers muntatges
de Thomas Ostermeier, Retour à
Reïms; Oskaras Koršunovas, que
presenta A man from Podolsk, una
història sobre com la propaganda
i l'ús de les mentides en l'època de
la postveritat; Sopro, de Tiago Ro-
drigues, un homenatge al teatre i
a l'oici d'apuntador o la Giselle fe-
minista de la coreògrafa sud-afri-
cana Dada Masilo.

Pel que fa a la dramatúrgia ca-
talana, ins a  muntatges pren-
dran el pols a l'autoria del país, i
 compten amb la participació
d'artistes gironins. La dansa de Sol
Picó i Marta Carrasco; textos de
Llàtzer Garcia, Cristina Clemente,
Daniel J. Meyer o la banyolina
Clàudia Cedó i la premiada Una
gossa en un descampat són algu-
nes de les opcions, a banda d'un
dels imprescindibles de Tempo-
rada Alta, el Torneig de Dramatúr-
gia Catalana, que arriba a la nove-
na edició «viu i amb energia».

«No podem pensar el futur si
no ajudem a fer que surtin noves
veus, de contingut i de forma», va
assenyalar Sunyer, sobre la tercera
branca de la programació del fes-
tival: la creació contemporània.
En aquest apartat destaca la nova
creació d'Angélica Liddell, Una
costilla sobre la mesa. Madre;
Aquest país no descobert que no
deixa tornar de les seves fronteres
a cap dels viatgers, d'Àlex Rigola o
La melancolía del turista, amb
Shaday Larios i Jomi Oligor.

Aquests tres darrers muntatges
són, a més, entre les  produc-
cions i coproduccions tant nacio-
nals i internacionals en què parti-
cipa el festival. Entre d'altres,
aquest any, Temporada Alta pro-
dueix amb el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) La mort i la pri-
mavera, una adaptació de la no-
vel·la pòstuma de Mercè Rodore-
da dirigida per Joan Ollé; o Credoi-
nunsolODIO. Dirigit per Rosa Ma-
ria Sardà i interpretat per ella ma-
teixa i per Mercè Pons i Meritxell
Yanes, vol ser un record a l'actriu
gironina Cristina Cervià.

Preguntat sobre el retorn de
Lluís Pasqual als escenaris cata-
lans -amb Romancero gitano de
Lorca, protagonitzat per Núria Es-
pert- un any després de deixar la
direcció del Teatre Lliure arran de
les acusacions d'assetjament la-
boral i actituds dèspotes que va
obrir un debat amb defensors i
detractors, Sunyer va reivindicar-
lo com «el millor director que ha
fet Lorca en  anys». «Ens hem
de qüestionar ins a quin punt no-
saltres hem de tallar el que veu la
gent», va assegurar.

Més de 3 milions de pressupost
El pressupost d'aquesta edició
puja a més de , milions d'eu-
ros, provinents de fons públics, es-
pònsors i la taquilla.

La consellera de Cultura, Ma-
riàngela Vilallonga, va expressar
el compromís de la Generalitat de

seguir donant suport al festival,
destacant-ne la «vàlua i excel·lèn-
cia» i també la seva capacitat per
mantenir-se a aquest nivell du-
rant  anys.

Els ajuntaments de Girona i Salt
i la Diputació de Girona també
van reiterar el seu suport al festi-
val, destacant la seva capacitat per
«irradiar» els espectacles més en-
llà de la capital i el seu entorn i es-
tendre's a municipis com Banyo-
les, Sant Feliu de Guíxols o Pala-
frugell, entre d’altres.

I si Temporada Alta sobrepassa
Girona i Salt, també ho fa més en-
llà de les fronteres de l'Estat, per
fer de pont entre l'escena catalana
i la internacional. Ho fa a través de
projectes com la iniciativa trans-
fronterera Pyrenart; la Setmana
de Programadors, que convida els
programadors estrangers a des-
cobrir el que es fa a Catalunya
concentrant diversos espectacles
contemporanis en pocs dies per-
què aproitin l’estada; o la cele-
bració del Temporada Alta a
l'Amèrica Llatina, amb edicions a
Buenos Aires, Lima i Montevideo.

Temporada Alta
Artèria,
una aproximació

als espectadors

més joves
�El festival enceta enguany Ar-
tèria, un projecte per acostar-se
als espectadors menors de 30
anys i que s’emmarca sota el
paraigua de la Fundació La Ciu-
tat Invisible. Per formar part
d’Artèria cal registrar-se de for-
ma gratuïta al web del festival i
descarregar-se un carnet digital
per accedir a avantatges com
un 20% de descompte en tota
la programació, entrades a 10
euros una hora abans dels es-
pectacles -si en queden- o la
possibilitat d’assistir a les prè-
vies d’alguns dels muntatges
programats.  Així, es proposen
quatre espectacles que poden
interessar especialment als jo-
ves, com Porn is on o la recone-
guda A.K.A.. «Més enllà d’oferir-
los entrades més barates, ens
hem d’acostar als temes que els
interessen», va explicar ahir
Sunyer, que va assenyalar que a
la llarga, l’objectiu és que la
gent jove s’impliqui en la pro-
gramació. D’altra banda, Tem-
porada Alta reprèn per tercer
any consecutiu el projecte edu-
catiu A Tempo, que acosta les
arts escèniques a les aules amb
visites d’artistes a les escoles o
l’assistència a assajos generals
o funcions de forma gratuïta. 

Cultura
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GISELLE
DADA MASILO
6 de desembre, Auditori
de Girona

�La ballarina i coreògrafa sud-
africana Dada Masilo, conegu-
da per les seves reinterpreta-
cions de ballets clàssics, debu-
ta a Girona amb una Giselle fe-
minista. Una vintena de balla-
rins de la companyia The Dan-
ce Factory dansen en aquest
espectacle de gran format que
combina els element de la clàs-
sica i la percussió africana.

SOPRO
TIAGO RODRIGUES
8 i 9 de novembre, El Canal
de Salt
�Després d’António e Cleópa-
tra, el portuguès torna al festi-
val amb el seu gran èxit, un es-
pectacle que reflexiona sobre
el món del teatre a partir d'una
professió en perill d'extinció, la
d'apuntador. Rodrigues fa pu-
jar a l'escenari l'apuntadora
del Teatro Dona Maria, del qual
és director, per convertir-la en
la protagonista del muntatge i
declarar el seu amor al teatre.

TRAHISONS
TG STAN
8 de novembre, Teatre 
de Salt 
�Els actors d'aquesta com-
panyia, un dels noms amb més
trajectòria de l'escena belga,
creen els espectacles col·lecti-
vament i sense la figura del di-
rector. Ara s'estrenen al festi-
val amb Trahisons, la seva pro-
posta a partir del clàssic de Ha-
rold Pinter, un retrat de les re-
lacions humanes i la parella.

RETOUR À REÏMS
THOMAS OSTERMEIER
5 i 6 de desembre, Teatre
Municipal de Girona

�Un dels grans directors de les
darreres dècades, Thomas Os-
termeier, es manté fidel a la
seva cita amb Girona. Aquest
cop serà al Teatre Municipal
amb una producció basada en
un text de Didier Eribon que re-
flexiona sobre el flirteig de les
classes populars amb l'extre-
ma dreta.

AQUEST PAÍS 
NO DESCOBERT
QUE NO DEIXA
TORNAR DE LES
SEVES FRONTERES
CAP DELS SEUS
VIATGERS
ÀLEX RIGOLA
21 i 22 de novembre, Teatre
de Salt

�Qui també és un dels habi-
tuals de Temporada Alta és
Àlex Rigola. Aquesta vegada hi
estrena una peça que gira en-
torn de la vida i la mort, dos ba-
sos comunicants, de la mà de
dues persones reals: l'actriu
Alba Pujol i del seu pare, Josep
Pujol, en tractament de qui-
mioteràpia.

LA MELANCOLÍA
DEL TURISTA
SHADAY LARIOS 
I JOMI OLIGOR
Del 19 al 23 de novembre,
centre cultural La Mercè
�El món d'objectes i la delica-
desa de les companyies Micros-
copía i Oligor s'uneixen de nou,
ara per estrenar un espectacle
centrat en el turisme, en com
envaeix les ciutats i desdibuixa
els paradisos somiats.

IX TORNEIG DE
DRAMATÚRGIA
Del 14 d'octubre al 9 de
desembre, sala La Planeta

�Per novè any consecutiu, la
sala La Planeta es transformarà
en un ring per on passaran au-
tors com Daniel J. Meyer o Alícia
Serrat. Vuit dramaturgs s'en-
frontaran de nou durant set set-
manes en una competició en
què el paper del públic és deci-
siu per escollir la ploma més es-
molada.

O AGORA QUE
DEMORA
CHRISTIANE JATAHY
22 i 23 de novembre, El
Canal de Salt

�La brasilera Christiane Jatahy
posa a prova la vigència de
l'Odissea, convertint el text
d'Homer en un mirall de les cri-
sis dels refugiats de les darre-
res dècades gràcies a la seva
particular barreja de teatre i ci-
nema.
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