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l torneig de dramaturgs catalans al
Festival Temporada Alta va comen-
çar com una broma. Dilluns es va no-

menar David Plana, per La casa del bosc,
com a guanyador de la segona edició, que ja
ha trobat uns candidats experts en confiar
en la comèdia per superar els adversaris.
Dels vuit que es van presentar en la primera
edició, quatre van rebre invitacions a fer
créixer el seu text per dur-lo a escena.
D’aquell naufragi, n’han sortit noves pro-
duccions: el guanyador del 2011, Jordi Gal-
ceran, és l’únic que a hores d’ara no l’ha por-
tat a escena. La situació, tan còmica com
surrealista (un client davant la negativa d’un
banquer a concedir-li un crèdit li fa una
amenaça personal, sense infringir cap llei),
sembla que fa impossible donar-li una sego-
na vida. Sí que l’ha tinguda, i s’ha pogut veu-
re en aquesta edició de Temporada Alta i ac-
tualment al TGB, l’obra finalista, La nostra
champions particular, de Cristina Clemente.
Es tracta d’una peça distreta, sense gaire crí-
tica profunda però que es tanca amb una pi-
cada d’ullet emotiva efectiva. Pere Riera
també presenta aquest mateix diumenge
Red Pontiac, a La Planeta, una comèdia amb
un punt d’agror que, per ara, se li imagina
més vida a Barcelona, encara per concretar.

E A quatre de les vuit
propostes del torneig
del 2011 s’ha provat

de donar-los continuïtat. Hi
ha vida més enllà d’aquesta
primera edició

‘Ostres’ del naufragi teat

TEMPORADAALTA JORDI BORDES

També fruit d’aquell joc entre companys,
Guillem Clua va escriure Dos punts, guionet,
parèntesi tancat (avui, Smiley), que està fent
temporada a la Sala Flyhard de Barcelona,
d’entrada fins al 17 de desembre.

Pau Miró va ser també un dels autors se-
leccionats del primer torneig. L’autor va es-
trenar dissabte passat Un refugi indie, un
text que no té res a veure amb el text presen-
tat a concurs, però que evidencia l’interès
del festival cap a aquest dramaturg, més en-
llà del treball concret que ofereixi. Un refugi
indie, de fet, és la segona part d’una trilogia
sobre generacions de desheretats i l’apari-
ció i desaparició del diner, que ja va encetar
l’any passat amb Els jugadors (Lliure, 2011).
L’última connexió del Temporada Alta
d’enguany amb el torneig de l’any passat és

Jordi Casanovas. El presentador i impul-
sor d’aquesta festa dels autors per i amb el
públic ha estrenat Pàtria a la Coma Cros
de Salt. És una peça que respon a la seva
trilogia sobre la identitat i que ha coincidit
amb un moment d’efervescència patriòti-
ca. El treball també ha estat molt ben rebut
pel públic barceloní al Lliure de Gràcia i té
una nova oportunitat de connectar amb el
públic, gràcies a la invitació del Poliorama
(fins al 16 de desembre).

El Temporada Alta d’aquest any ha estat
també receptiu a altres projectes d’autoria
catalana contemporània d’investigació: és
el cas de Quebec-Barcelona, de Mercè Sar-
rias, i Big berberecho, de Jordi Oriol. Però
encara hi hauria una llista més àmplia si
també s’hi sumessin les propostes de nous
formats, des del teatre de prop de Mgogoro
fins al performàtic-fantasiós de Nueva
Marinaleda o al performàtic-provocatiu
de Pere Faura (Striptease + Bomberos con
grandes mangueras, en què el món eròtic i
pornogràfic aporta una mirada lúdica i
desinhibidament còmica). Anem a pams.
Quebec-Barcelona és el resultat d’un tre-
ball entre un equip format per quebeque-
sos i catalans. Les situacions quotidiana-
ment divertides que tan bé sap plasmar

Bona
salut
La dramatúrgia
catalana gaudeix
de bona salut. Ho
diuen tots els
indicadors
possibles.
L’autoria té bona
resposta del públic
i moltes de les
propostes que
morien abans
d’hora troben
segones i terceres
invitacions.
Catalunya, en
temps de crisi,
també és terra
d’oportunitats per
als dramaturgs de
casa.

Sort i perdedors.
Oriol Vila i Jordi Oriol
interpreten el paper
de dos pescadors
perdedors que, de
sobte, topen amb un
tresor que pot canviar
el seu destí.
JORDI RIBOT
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ral català
Sarrias es fonen en d’altres amb més pro-
funditat, tot i que no han quedat gaire re-
marcades en el treball final. Per la seva
banda, Jordi Oriol i Oriol Vila desenvolu-
pen un treball a mig camí del gestual, par-
lant-se a través d’uns sons que podrien so-
nar a bielorús o esperanto de l’est. De fet,
per moments, evoca la companyia Teatro
Che y Moche, zingozaragozana que alterna
música i teatre (a El funeral, Oua umplu-
te). Jordi Oriol, que ja va fer una recerca
iniciàtica amb Josep Pedrals a En comptes
de la lletera, salpa en un vaixell amb Oriol
Vila, un altre germà perdedor. Capturen
una gran escopinya que els ha de treure de
les misèries, però els esperits del mar (per
un, és una sirena atractiva que el sedueix, i
per l’altre, una mena de zombi que ame-
naça amb convertir-lo en un altre mort vi-
vent del fons del mar) els ho impediran.
L’acció té punts repetitius, que poden es-
talviar-se un cop comprovat que el codi és
entenedor des de la primera rèplica. Estal-
viades aquestes tornades, el treball gua-
nyarà en ritme. El que no cal canviar per a
res (i que no es pot desvetllar en espera
que hi hagi alguna sala que els vulgui aco-
llir) és el final, tendre i brillant. Mai un joc
de nens ha estat tan lúcid. ❋

LA NOSTRA
CHAMPIONS
PARTICULAR
De Cristina Clemente
Intèrprets: Alicia
Puertas i Santi
Ricart
Dia i lloc: Dissabte,
13 d’octubre, a
Bescanó.
Actualment, fa
temporada al Teatre
Gaudí Barcelona

SMILEY
De Guillem Clua
Intèrprets: Ramon
Pujol i Albert Triola
Dia i lloc:
Actualment fa
estada a la Sala
Flyhard

RED PONTIAC
De Pere Riera
Intèrprets: Cristina
Cervià, Míriam Iscla
Dia i lloc: Estrena 8
de desembre, a La
Planeta de Girona.
Per confirmar,
presentació a
Barcelona

UN REFUGI INDIE
De Pau Miró
Intèrprets: Isaac
Alcayde, Joan Solé,
Andrea Trepat, Peter
Vives, Marta Ossó i
Jordi Llovet
Dia i lloc: Dissabte,
1 de desembre.
Fa temporada, a
partir del 12, a la
Sala Beckett

PÀTRIA
De Jordi Casanovas
Intèrprets: Marcel
Borràs, Àlex
Casanovas, Lluïsa
Castells, Francesc
Orella, Fermí
Reixach i Rosa Vila
Dia i lloc:12
d’octubre, a Salt.
Ha fet estada al
Lliure de Gràcia i
actualment fa
temporada al
Poliorama

QUEBEC-
BARCELONA
De Mercè Sarrias
Intèrprets:N.
Bissonnette, É.
Daigle, A. Alonso, V.
Álvaro
Dia i lloc: Dissabte,
17 de novembre, a
La Planeta.
Fins diumenge, fa
temporada a la Sala
Beckett

BIG BERBERECHO
De Jordi Oriol
Intèrprets: Jordi
Oriol i Oriol Vila
Dia i lloc: Dissabte,
24 de novembre, a
Salt G
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TEMPORADAALTA J. CAMPS

a ser semifinalista del Torneig de Dramatúrgia de
l’any passat. Vist el seu èxit aclaparador, tothom,
tant les intèrprets (Cristina Cervià i Míriam Iscla),

com el director (Pere Riera), com el director de Tempora-
da Alta (Salvador Sunyer) tenien clar que aquell projecte
no podia morir en el torneig. I és així com Red Pontiac ha
gaudit de continuïtat, i la fórmula que la va fer triomfar es
repeteix: bàsicament, la combinació d’una bona entesa
entre les protagonistes i un text que suma diversió i rere-
fons. Amb aquestes premisses intactes, Pere Riera va allar-

gar el text sense que es notés i accentuant l’humor negre
en un dels temes que apareixien en el llibret original: la
maternitat.

Red Pontiac esdevé doncs, amb els retocs convenients,
una comèdia vibrant que dibuixa un desmitificador retrat
de la mare perfecta. Vertebrada per uns diàlegs punyents
que fan miques l’estereotip de la mare tendra i abnegada,
narra com dues amigues (la gironina Cristina Cervià i Mí-
riam Iscla) s’embranquen en una discussió per establir
quina té el fill més llest i acaben confessant secrets indig-
nes d’una mare exemplar. Aquest és el punt de partida
d’un text amb el qual el dramaturg explora el caire més
tèrbol de les relacions humanes. Pel que fa al títol, que fa
referència a una espècie de patata grillada molt ben valo-
rada pels cuiners per la seva cremositat, simbolitza segons
els seus creadors el fet que “hi ha tants tipus de persones
com de patates”.

L’obra s’estrena ara al festival de Temporada Alta, con-
cretament aquest dissabte, 8 de desembre, a les nou del
vespre. Amb ella, el Festival de Tardor de Catalunya Giro-
na-Salt 2012 clourà el teló. ❋

V

Tantes persones
com patates
(grillades) hi ha
La Sala Planeta acull la representació
de ‘Red Pontiac’, l’obra que clourà
l’edició d’enguany de Temporada Alta

Petit
format
Temporada Alta
sempre ha apostat
per les obres de
petit format. Text
semifinalista del
Primer Torneig de
Dramatúrgia
celebrat l’any
passat, ara fa el
salt i s’estrena a
La Planeta.

Míriam Iscla i
Cristina Cervià són
les ‘mares perfectes’
TEMPORADA ALTA




