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Tot i la incertesa institucional, el festival Temporada Alta
d’enguany manté el seu llistó amb espectacles
internacionals, un alt percentatge d’estrenes absolutes,
coproduccions amb companyies de casa i estrangeres i un
notable impuls a la dansa

TEMPORADAALTA JORDI BORDES

ls valors de la cultura són inamovi-
bles, contundents, inapel·lables. Per
això, tot i que aquest any Temporada

Alta hagi de fer-se valer sense l’ajuda euro-
pea de l’Interreg (una aportació a tres anys,
ja extingida), el programa manté la mateixa
alquímia entre dosis d’il·lusió i de trajectò-
ries artístiques consolidades. Com diu el te-
ma històric del Grup de Folk, “Igual que un
pi a prop de la ribera no serem moguts.”

Temporada Alta va començar ahir a la nit
la seva singladura amb la darrera mirada
d’Àlex Rigola a l’obra dramàtica de William
Shakespeare. El director, que també té el tí-
tol d’artista resident a El Canal, signa un
Macbeth essencialista per inaugurar també
la seu del Centre d’Arts Escèniques de Salt/
Girona, en un espai de la Coma Cros, a Salt.
Ja fa anys que el festival Temporada Alta és,
durant les tardors, el nord de les brúixoles
del sector escènic de Catalunya. Ho fa amb
plena convicció i amb generositat. Compta
amb els noms de directors, coreògrafs i dra-
maturgs de la primera divisió catalana. I
també de la internacional. El mèrit és que a
aquesta nòmina d’espectacles (de major o
menor risc) amb una qualitat contrastada
s’hi afegeixen les perles, aquelles sorpreses
que poden deparar el principi d’una carrera
a Europa. És el cas de dramaturgs argentins
com Daniel Veronese i Rafael Spregelburd, i
també de Blai Mateu (en el camp del circ) o
Jordi Casanovas (en dramatúrgia).

El festival Temporada Alta conserva la fi-
delitat dels seus espectadors. Les mitjanes
d’ocupació dels títols (siguin de noms més o
menys coneguts) són molt notables. Ha
aconseguit que alguns espectadors entrin en
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Tossuts,
no seran
moguts

el joc de degustar aquelles peces més desco-
negudes. Per a aquesta edició, es vol donar a
conèixer Agustín Mendilaharzu i Walter Ja-
kob, un duet argentí que imagina uns amics
tan talentosos que tothom els rebutja. Tam-
bé es vol presentar el treball del xilè Guiller-
mo Calderón (Villa + Discurso) i aixecar la
brama dels que reivindiquen el gust pel thri-
ller teatral de Romina Paula(Fa una mica de
soroll). Però els que n’estan sortint més ben
parats són els dramaturgs contemporanis
de casa. Enguany, es repeteix el Torneig de
Dramaturgs, amb vuit noves veus. L’any
passat, el triomfador va ser Jordi Galceran
amb El crèdit, però han passat dos textos al
cartell actual: Cristina Clemente, que va ac-
cedir a la final (La nostra Champions parti-
cular) i Pere Riera (Red Pontiac). Jordi Casa-
novas, que és l’àrbitre del matx, també porta
peça en aquesta edició (Pàtria), que torna a
trobar un ressò evident al carrer. Pau Miró,
per últim (també entre els 8 del primer tor-
neig), també és autor i director a Tempora-
da Alta: Un refugi indi.

Tots aquells artistes del territori que bus-
quen sortir més enllà del Principat saben
que el festival és un aparador que congrega
programadors internacionals. Enguany, per
exemple, es repeteix la Setmana de Progra-
madors internacionals: en molts pocs dies
se’ls garanteix una concentració d’especta-

No ha passat desapercebuda per ningú
la notable presència de les peces de
dansa al cartell d’enguany. Són peces
que, de fet, naveguen a cavall de la
disciplina més coreogràfica, sempre
procurant dotar una notable voluntat
dramatúrgica. És el cas de Jan Fabre (un
assidu al festival, que reserva la seva
entrada estatal al Temporada Alta).
Mayumana és un producte a cavall de la
música (la percussió) i el moviment
rítmic i enèrgic. De la mateixa manera ,
la proposta del duet suís Zimmerman &
De Perrot (que s’estrena al festival de
tardor, tot i que ja se’ls havia pogut veure
al Grec del 2010 amb un cicle de tres
espectacles) està a cavall de la dansa i el
circ. També és el camí artístic de Baró
d’Evel, tot i que busquen més el matís i
menys l’espectacularitat.

Sidi Larbi Cherkaoui és un nom propi
internacional. Ja va sorprendre amb la
seva mixtura amb María Pagés (Dunas) i
ara busca ponts de trobada amb la
ballarina índia Shantala Shivalingappa.
El festival també aprofita per fer un
tribut a William Forsythe. Els noms
propis de casa són CobosMika, Mal Pelo i
Sol Picó (perfilada a la foto inferior), que
estrena peça abans de dur-la al TNC, al
juliol. Ballarines com Lali Ayguadé, Pere
Faura o Albert Quesada tindran la seva
oportunitat per presentar-se a
programadors internacionals.

Un salt en la dansa

Puntal
El director del
festival, Salvador
Sunyer, és una de
les veus
escèniques més
escoltades dins i
fora del país. Amb
una curiositat
malaltissa, sempre
busca la perla,
sigui en les sales
més amagades de
Barcelona o en les
més allunyades de
l’Amèrica Llatina.
No perd el nord i
és fidel als
companys artístics
de viatge.
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cles d’aval internacional (Sidi Larbi
Cherkaoui, per exemple) amb d’altres de ca-
talans que són exportables per la seva mo-
dernitat i que superen la particularitat de la
llengua.

El risc d’incloure moltes estrenes
Hi ha una fe en el cartell, tot i que, com ad-
met sovint el director de Temporada Alta,
Salvador Sunyer, sempre hi ha algun fiasco.
És el risc d’incloure moltes estrenes (50 dels
74 títols), que no hi ha hagut ocasió de con-
trastar: només es poden valorar a partir de la
redacció del projecte i de la trajectòria artís-
tica del creador. El cineasta Isaki Lacuesta
(que és també l’artista invitat a la Fira Medi-
terrània de Manresa aquest novembre) tam-
bé col·labora a Pàjaru, un espectacle de Pere
Hosta que pot ser una de les sorpreses.
Eduard Iniesta i Mercè Sampietro, dirigits
per Joaquim Oristrell, garanteixen una per-
la de veu i música a 9 maletes. I Carol López i
Rosa Maria Sardà participen en una peça es-
crita a vuit mans sobre la manera d’afrontar
la crisi, Mgogoro, un nou producte de La
Mentidera Teatre (Tot, Lúcid), ara ja sense
l’estela de Spregelburd.

Temporada Alta, tot i ser humil, amb un
pressupost de dos milions d’euros (el Festi-
val Grec gairebé el dobla, amb 3,5 milions),
busca implicació en coproduccions interna-

cionals. Angélica Liddell (Ping Pang Qiu),
La Zaranda (El régimen del pienso) o, en un
altre estadi, Paulo Lomeiro, que lidera un
nou projecte de Concert per a nadons amb
músics sorgits d’una residència artística
amb 25 professionals catalans. Són copro-
duccions que marquen el bategar del festi-
val. La companyia circense Baró d’Evel, com
ja van fer amb Le sort du dedans, compta, per
a Mazùt, amb una àmplia nòmina de copro-
ductors, entre els quals hi ha també El Ca-
nal. Un exercici similar al Hans was Heiri de
Zimmermann & De Perrot.

Factoria catalana rellevant
També Temporada Alta és escenari dels es-
pectacles de factoria catalana de gran relle-
vància que difícilment tindran estada a la
cartellera. Forests, una dramatúrgia de Marc
Rosich i Calixto Bieito sobre els boscos de
William Shakespeare, fa la seva estrena esta-
tal al Temporada Alta. Excepcionalment
(no estava previst d’entrada, segons sembla)
aquesta obra es podrà veure, durant una
breu estada, al Teatre Romea, al gener. Mer-
cè Sarrias també ha trobat la implicació de
Temporada Alta per produir la seva recerca
d’un text propi amb direcció de Philippe
Soldevila, del Quebec. 

Cal anotar fidelitats internacionals. Com
la manera personalíssima, amb fortes dosis
de cabaret, dels Propeller, que tornen amb
una esbojarrada Nit de reis. O l’actriu Vivia-
ne de Muynck, habitual de Jan Lauwers i
que ja va ser a una buida i gèlida Coma Cros
per interpretar el King, que ara arriba amb
Ghost road de Fabrice Murgia i Dominique
Pauwels. El reverenciat Declan Donellan,

director contrastat de Txèk-
hov, visita Girona amb una

companyia d’actors rus-
sos i Les tres germanes.
Per cert, que Pep Tosar

recupera Mestre i Mar-
garita, de Bulgakov (traslladat,

però, a una Barcelona convulsa
políticament i socialment que pro-

voca efectes devastadors a la cultura).
Per als espectadors més primerencs, Tem-

porada Alta inclou peces ben atractives: és el
cas de Mag Lari (Splenda), el musical dirigit
pel Tricicle (Forever young), la percussió
sempre contagiosa de Mayumana (Raccon-
to), un dels èxits del Grec passat (Dubte, amb
Rosa Maria Sardà, Ramon Madaula i Mar
Ulldemolins) o el retorn, una dècada des-
prés de la celebrada Celobert (amb Josep
Maria Pou i Roser Camí, retrobant-se el seu
conflicte). La nova proposta de la company-
ia T de Teatre amb Alfredo Sanzol (Aventu-
ra!) farà l’estrena al Municipal abans de
traslladar-se al Teatre Lliure.

El cartell d’enguany, una fotografia de
Francesc Torres, recull el joc de la filla en
una atracció de fira. La sobreexposició evo-
ca una xemeneia. Temporada Alta continua
fent senyals de fum per convocar la creació
escènica amb el públic i amb aquells opera-
dors que poden multiplicar experiències,
més enllà de la tardor a les comarques giro-
nines. ❋

EL COR DE LES
TENEBRES
De Joseph Conrad
Direcció: Guy
Cassiers
Demà, al T. de Salt

s la primera de
les intervencions
de directors
d’escena i
creadors de
referència al
Temporada Alta.
La seva
complicitat
continua.
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Contundent
i lúcid
Calixto Bieito i Marc
Rosich rellegeixen
Shakespeare a
través dels
personatges dels
seus boscos. L’actriu
Roser Camí i Josep
Maria Pou
comparteixen escena
amb actors anglesos.
Els dos catalans
també seran al
festival amb
‘Celobert’.
D. RUANO

Orígens
Sol Picó (Alcoi,
1967), abans de
ser una figura, va
ser alumna de
ballarins com ara
Cesc Gelabert,
Ramon Oller i
Andreu Bresca




