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El teatre català incrementa la presència a Edimburg 

R. A.

LONDRES

Està considerada la cita cultural més important del món. Amb més de 1.700 espectacles de teatre,
dansa, òpera i cine, Edimburg es converteix en el centre mundial de les arts a l'agost. Un any més, la
presència catalana a la capital escocesa és important. A més de dos espectacles de Calixto Bieito, un
fix del festival, s'hi podran veure els últims muntatges de Carles Santos, el coreògraf Cesc Gelabert i La
Fura dels Baus.
Encara que caldrà esperar fins al 15 d'agost perquè comenci el prestigiós Festival Internacional
d'Edimburg, ahir ho va fer a manera d'aperitiu el Fringe, que va néixer el 1947 com a versió alternativa a
la mostra oficial. La popularitat del Fringe ha crescut tant que en l'última edició va arribar a superar el
milió d'entrades venudes.
En aquesta mostra destaca la versió teatral de la novel.la de Ken Kessey, Alguien voló sobre el nido del
cuco. Aquest cop ha estat l'actor de Hollywood Cristian Slater el que dóna vida al personatge que va
immortalitzar en pantalla Jack Nicholson.
La Fura dels Baus hi assistirà amb XXX, un muntatge que va provocar una denúncia pel seu fort
contingut sexual quan va ser representat a Londres l'any passat.
La versió de La Celestina firmada per Calixto Bieito, que es representarà del 16 al 24 d'agost al Kings
Theatre serà un dels plats forts de la mostra oficial. Després d'haver-se atrevit en aquest mateix festival
a adaptar d'una manera personal Valle Inclán, Calderón i Shakespeare, el director català presentarà en
aquesta ocasió una libèrrima adaptació en anglès d'aquest clàssic, plena de sexe i violència. Però
aquesta no és l'única aportació del polèmic català a l'edició d'aquest any. La seva versió de l'òpera de
Verdi Il Trovatore es podrà veure a Edimburg el 23 d'agost, després de visitar Alemanya.
La bona relació de Bieito amb el director del festival, Brian McMaster, ha ajudat a incrementar la
presència catalana. Carles Santos presentarà, del 27 al 30 d'agost, El compositor, la cantant, el cuiner i
la pecadora, inspirat en Rossini. Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi mostraran la seva última coreografia
en la qual treballen amb ballarins amb dificultats d'aprenentatge.
Un moment de l'obra El compositor, la
cantant, el cuiner i la pecadora, de Carles
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