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Impulsalarenovació
La nova generació d’autors i directors catalans comparteixen el cartell de
Temporada Alta amb Chéreau, Brook, Bartís, Wuttke i el millor teatre europeu

Andreu Gomila
BARCELONA

El director artístic de Tem-
porada Alta de Girona i Salt,
Salvador Sunyer, no s’aco-
moda fàcilment. Li agrada
estar a l’avantguarda. I si
l’any passat va obrir el Fes-
tival de Tardor de Catalunya
amb un premi Nobel, l’italià
Dario Fo, enguany, atent
sempre al que passa arreu,
ha apostat per un autor de
34 anys, Pau Miró, que ja co-
mença a tenir èxit a Euro-
pa, amb estrenes, per exem-
ple, al Piccolo de Milà, un
dels fars del teatre conti-
nental. El 2 d’octubre la sala
La Planeta de Girona tindrà
la première de Búfals. Però
no serà l’única que anirà pel
mateix camí. El festival fa
èmfasi en la seva 17a edició
en la nova autoria local, que
col·loca al costat dels popes
europeus i catalans.

Sunyer va recordar que
Temporada Alta va apostar
fort anys enrere per noms
com Carlota Subirós, Xavi-
er Albertí o Àlex Rigola. “I
ara cal el relleu”, va dir.

Miró, Jordi Prat o Jordi
Casanovas estrenaran
nous muntatges i compar-
tiran cartell amb directors
que han convertit Girona i
Salt en una cita inevitable
del seu atapeït calendari in-
ternacional. Temporada
Alta tindrà els últims mun-
tatges de Peter Brook
(Warum, warum), Ricardo
Bartís (La pesca), Patrice
Chéreau (La douleur) i
Jerôme Deschamps i Ma-
cha Makeïeff (Salle des
fêtes). Temporada Alta, a
més, introduirà noms nous
que, per estranyes circums-
tàncies, no han passat mai

per Catalunya, o que, com
l’alemany Martin Wuttke,
no hem vist mai com a di-
rectors: presentarà Pffft,
una peça que George Tabo-
ri va escriure per a ell.

Els nous són el polonès
Krzysztof Warlikowski,
deixeble de l’habitual Krys-
tian Lupa, i el sud-africà Wi-
lliam Kentridge. El primer
dirigeix Dybbuk, un espec-
tacle que fa referència al fol-
klore jueu i a la transmigra-
ció de les ànimes. L’altre

està al darrere de l’òpera
barroca Il ritorno d’Ulisse,
de Monteverdi, i cal desta-
car el fet que Temporada
Alta es troba en la copro-
ducció. Una via que Sunyer
vol obrir –també hi són a La
pesca– de cara al futur, per-
què el festival creixi i per
ajudar en la internaciona-
lització del teatre català.
“Fins ara hem importat te-
atre de fora, i ara ja ens toca
sortir fora”, va afirmar.

Aquesta via serà el prin-

cipal eix que explotarà Tem-
porada Alta en el futur un
cop renegociï els convenis
que manté amb les institu-
cions. Sembla que tant el
departament de Cultura
com l’Ajuntament de Giro-
na, segons el que van ex-
pressar ahir, estarien dispo-
sats a posar-hi més diners.
Amb 2,1 milions d’euros de
pressupost per a aquesta
edició –la meitat que els fes-
tivals de tardor de París o
Madrid, per exemple, o la

meitat que el Grec–, el festi-
val no podrà créixer si no té
més implicació pública.

En total, la mostra pro-
grama, fins al 7 de desem-
bre, uns 70 espectacles, 30
dels quals són estrenes. En-
guany,amés,n’hihauràvuit
per al públic familiar, sis de
circ i la presència de dos Ru-
bianes marroquins, Fahid
Abdelkhalek i Mohamed El
Khiyari. Perquè tothom hi
càpiga,passende30.000en-
trades a 35.000. ■

Elfestival
coprodueix
obresdefora
amblaintenció
futurad’exportar
teatrecatalà

1. Peter Brook torna a la seva cita amb Temporada Alta amb l’espectacle ‘Warum, warum’ ■ LEONARD ZUBLER 2. Martin Wuttke s’estrenarà com a director al festival
amb ‘Pffft’, de George Tabori ■ THOMAS AURIN 3. El polonès Krzysztof Warlikowski trepitjarà per primer cop Catalunya amb ‘Dybbuk’ ■ STEPHAN OKOLOVIC
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