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Les xifres
El festival proposa
trenta-cinc
estrenes absolutes
Dels 70 espectacles progra-
mats, 35 són estrena absoluta,
14 ho són a l’Estat espanyol i 7
a Catalunya. Pel que fa a les

coproduccions, el Temporada
Alta ha col·laborat amb 33
companyies, a més d’“alguns
encàrrecs”, va dir Sunyer.

També va explicar les dife-
rents procedències: “Hem fet
discriminació positiva i n’hem
posat 10 de Girona”, explica
Sunyer, que entre d’altres es

refereix a Deambulants, Xavier
Albertí i Jordi Prat. Les compa-
nyies estrangeres participants
procedeixen de 15 països.

El fet que el festival duri
dos mesos no representa un
problema per als possibles
compradors. “Hi ha alguns
caps de setmana amb moltes

coses. I hem preparat el pro-
grama de manera que es
pugui veure tot en diferents
horaris”. També, per evitar
col·lapses, s’ha incrementat el
nombre d’entrades i de repre-
sentacions. El Temporada Alta
compta amb un pressupost
d’1.874.111,61 euros.

Girona, teló d’or
El festival Temporada Alta engega amb Dario Fo,
seguit de 70 espectacles, la meitat estrenes absolutes

Teresa Bruna
BARCELONA

El Festival de Tardor de Ca-
talunya Temporada Alta en-
gega la 16a edició el 4 d’oc-
tubre amb un programa
que es mereix lletres dau-
rades: el Nobel de literatura
Dario Fo aixecarà el teló
amb l’episodi Rosa Fresca
aulentissima (e altre giu-
llarate), un fragment del
Misterio Buffo, creat, diri-
git i interpretat per ell ma-
teix. Fo aprofita les peripè-
cies dels joglars medievals
per traçar una caricatura
semiimprovisada de la soci-
etat actual. “Aquest any
tenim els tres noms més re-
presentatius del teatre del
segle XX: Samuel Beckett i
Peter Brook, com a direc-
tors, i Dario Fo al complet”,
va assenyalar Salvador Su-
nyer, director artístic del
festival.

La presència de Beckett
es manifesta amb un monò-
leg escrit i dirigit personal-
ment per ell: Krapp’s last
tape. L’intèrpret, Rick

Cluchey, estava pres a la
presó de San Quentin, a Ca-
lifòrnia, quan una compa-
nyia va anar a distreure’ls
amb Tot esperant Godot.
Era l’any 1956. En va que-
dar tan impressionat que va
muntar un grup de teatre
dins del centre. Quan va sor-
tir, l’any 1974, va anar a
París i va fer-s’ho venir bé
per conèixer Beckett, i va ar-
ribar a convertir-se en el seu
ajudant de direcció. Va
donar vida a Krapp sota les

directrius de Beckett i, des
de llavors, passeja l’obra re-
gularment arreu del món.

Pel que fa a Peter Brook,
habitual al Temporada Alta,
hi porta Fragments, basat
en textos de Beckett.

El segle XXI està honorat
també amb tres grans direc-
tors europeus: Cristoph Mar-
thaler, que presenta Maeter-
linck, basada en peces del
dramaturg belga. “L’acció se
situa a Gant, una ciutat amb
passat tèxtil, com Girona i
Salt. Ens agrada perquè s’hi
sent la mateixa música que
se sentia aquí: la dels telers i
les màquines de cosir”, diu
Sunyer. Krystian Lupa diri-
geix Kalkwerk, de Thomas
Bernhard, i Jan Lawers, la in-
oblidable actriu Viviane De
Muynck, de la Needcompany,
de laqualvampoderdisfrutar
al Lliure (2005). Altres luxes
del festival són l’actor ale-
many Martin Wutte, un es-
pectacle surrealista de
Jerôme Deschamps, ‘el nebot’
de Jacques Tatí, el Cirque
Éloize i el que Sunyer anome-
na “pack argentí”, amb una

versàtil presència que passa
per les direccions de Daniel
Veronese i Javier Daulte.

El luxe, també a casa
Al Temporada Alta hi tro-
bem gent de casa també de
luxe: Dagoll Dagom i el nou
musical Boscos endins;
Sergi Belbel (A la Toscana),
Xavier Albertí (La caiguda
d’Amlet); Oriol Broggi
(L’oncle Vània)... I també
sis mirades a un Estriptis,
les de Mario Gas, Andrés
Lima, Carles Padrissa,
Jaime Chávarri, Rafael
Amargo i Sol Picó, i el
Moma Teatre, la companyia
valenciana que “es traslla-
den a Salt de residents per-
què allà els donen malviu-
re”. Al festival hi presenten
Què va passar, Wanoulelé?,
de Layla Nabulsi, un text
colpidor interpretat per Vi-
centa N’Dongo, que dirigeix
Carles Alfaro.

Una novetat és que
aquesta edició incorpora 10
espais més als habituals per
acollir millor els diferents
formats. ■

Dario Fo aixecarà el teló amb un monòleg caricaturesc entre improvisat i inspirat en la poètica dels joglars medievals ■ T. ALTA

Padrissa,Gas,
Chávarri,Lima,
AmargoiSolPicó
presentenles
sevesvisions
d’un‘Estriptis’

ElComentari
J.M. Hernández Ripoll

L’oceanògrafa Josefina
Castellví pronunciarà
divendres el pregó

de les Festes de la Mercè. Al-
menys en aquesta edició no
hi haurà la polèmica genera-
da l’any passat per l’escripto-
ra Elvira Lindo per utilitzar el
castellà. La científica barce-
lonina, que va liderar la ins-
tal·lació de la base antàrtica
a l’illa de Livingstone, no va
ser la primera opció de l’Ins-
titut de Cultura. Abans de
l’estiu, el primer nom que es
va posar sobre la taula va ser
el de Jaume Sisa, però al
cantautor la proposta no li
va fer patxoca. La reacció del
galàctic del Poble-sec va ser
la de posar una sèrie d’exi-
gències, com que la seva xi-
cota dissenyés el cartell i que
l’Ajuntament donés una em-
penta al disc Barcelona pos-
tal, una idea que té al cap
des dels Jocs Olímpics.

Per tot plegat, es va deses-
timar la idea que en Sisa ofe-
rís el pregó. De tota manera,
el músic esgrimeix com a ex-
cusa que està massa ocupat
adaptant la cançó Qualsevol
nit pot sortir el sol per inau-
gurar la Fira de Frankfurt. La

Pregoners i relleus
tasca és complexa: es tracta
de canviar els personatges
de la lletra per literats cata-
lans ja desapareguts. Tota
una feinada.

A les festes, que estan a
punt de començar, se cele-
brarà el 15è aniversari del
BAM. És curiós com aquest
festival inventat per reunir

grups de baix cost s’ha
transformat en un dels ca-
valls de batalla del progra-
ma. El pare de la idea va ser
Jordi Gratacós, un home
que fa tres anys va tornar a
agafar les brides del BAM i
que ara donarà el relleu a
un nou director: Albert Jun-
cosa. Ells dos, conjuntament
amb Arantxa Garcia, han
elaborat el cartell d’aquesta
edició, desestimant el fet de
tornar a reunir un consell
assessor que l’any passat es
va queixar de treballar en
va. Coses de la política.

Jaume Sisa va
ser el primer
candidat a fer el
pregó de la Mercè
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