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a ona part de la dramatúrgia contem-

porània argentina ha entrat a Cata-
lunya i, per extensió a Europa, a tra-

vés del portal del Festival Temporada Alta.
Si primer va ser Daniel Veronese, la cadena
ha estat imparable. Claudio Tolcachir (actor
de Veronese) va debutar al festival i avui ja és
un nom propi. Més tard també va venir Ro-
mina Paula i, en l’última edició, Agustín
Mendilaharzu i Walter Jakob. Ricardo Bar-
tís és el pare d’aquesta dramatúrgia. Ell,
d’una generació anterior, se’n desmarca
prou. Però vist des de la panoràmica de
l’oceà Atlàntic enllà, es comprova com és la
baula de què posteriorment es desgranen
tant els citats com Rafael Spregelburd, Julio
Wallovits o Javier Daulte. Temporada Alta

B El Festival munta una estada
a Buenos Aires aquests dies.
Per primer cop, la
dramatúrgia catalana retorna
amb veu pròpia la creació
argentina que tanta
influència ha tingut en la
cartellera catalana, gràcies a
l’aparador de Temporada
Alta. El pont aeri, des d’ara,
és de dos sentits.

La Temporada Alta
de Buenos Aires

FERLESAMÈRIQUES JORDI BORDES

estira aquesta cadena que, posteriorment,
arrela a l’ecosistema teatral català i europeu.
La seva interpretació i els seu món tenen un
magnetisme atractiu. Després d’una dèca-
da, la dramatúrgia catalana contemporània
té molt assimilada aquesta manera de fer,
aparentment espontània, gens tortuosa,
nascuda per agradar i per commoure. Tam-
bé hi ha hagut companyies d’actors que han
creuat l’oceà per poder assajar amb Verone-
se o Spregelburd i poder estrenar produc-
cions d’aquests autors i directors a casa. És
l’hora que Temporada Alta ha decidit tras-
lladar la dramatúrgia catalana a Buenos Ai-
res. La Sala Timbre 4, de Claudio Tolcachir,
els ha obert les portes aquesta setmana.

L’ambaixada artística catalana és ambi-

Timbre 4
Va néixer el 2001
a la casa de
Claudio Tolcachir
(a la foto), com un
espai de formació
d’actors i després
també es va
convertir en sala
d’exhibició amb
una capacitat de
50 espectadors.
Avui, hi ha una
segona sala amb
150 butaques..

Sol i
incommensurable
L’actor Sergi López

ha triomfat, altra
vegada amb ‘Non

solum’. Ara, a
Buenos Aires. Va

ampliar una funció
per l’èxit de vendes

anticipades D. C.



25
1 5 . 0 2 . 2 0 1 3

l grup bisbalenc La Puça Diatònica presenta
aquest diumenge el seu segon disc, Patates vi-
ues, en un concert que tindrà lloc al teatre El

Mundial, de la Bisbal d’Empordà (19.00 h, 5 euros).
Format el maig del 2010 per Jordi Gasull (acordió dia-
tònic i veus), Albert Such (guitarra acústica i veus) i
Ramon Riera (sac de gemecs, whistles i gralla), el grup
es va completar posteriorment amb Miquel Beltran
(bodhrán, panderos i altres percussions), Pau Torres
(contrabaix) i Toni Molina (bateria). Amb aquests in-
gredients, La Puça Diatònica elabora la seva música
de taverna amb un estil molt personal que ells anome-
nen “wood músic” o música de fusta, perquè tots els
instruments que toquen són d’aquest material i acús-
tics. El resultat és una música provinent de les fonts de
la tradició, tant irlandesa i celta com catalana, però
que també entra en contacte amb altres ritmes més
moderns com ara l’ska, sempre amb vocació d’incen-
tivar el ball i la festa. En escena, els sis músics aparei-
xen vestits amb faldilles escoceses com a uniforme de
combat que deixa ben clares les seves intencions.

Aquests “amants de la música i el gintònic” van de-
butar l’abril del 2011 amb un disc autoeditat titulat
Gintònicament parlant. La Puça Diatònica ha anat sal-
tant per tot tipus d’escenaris, des de festes majors fins
a sales de concerts, pubs, fires i altres esdeveniments
diversos. “A dalt de l’escenari ens agrada tant passar-
ho bé com fer-ho passar bé”, proclamen.

Amb “tranquil·litat i parsimònia”, a mitjan 2012 els
components de La Puça Diatònica van començar a
gravar les cançons incloses en el seu segon disc, re-
centment editat i titulat Patates viues, que és com ano-
menen les patates fregides a la Bisbal. Aquest títol
també és el del primer single del disc, una cançó amb
què volen ajudar a preservar “les paraules autòctones
de cada població, conservades des de temps imme-
morials, per enriquir la nostra llengua”. El disc que
presentaran aquest diumenge a la Bisbal també inclou
cançons “de lluita, d’amor, d’il·lusió i de reivindica-
ció”. Patates viues es pot comprar a Monjoc, La Siglan-
tana i La Placeta de la Bisbal d’Empordà, i aviat també
a www.lapucadiatonica.com. ❋
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Saltant amb La
Puça Diatònica

CONCERT XAVIER CASTILLÓN

Arpa de
Bec
El concert de La
Puça Diatònica
està organitzat per
Arpa de Bec, una
associació que vol
“fer ballar la gent
de l’Empordà”,
amb vetllades de
musica folk i altres
activitats. Les
entrades
anticipades per al
concert del
diumenge 17 de
febrer es poden
adquirir a la botiga
Monjoc, Loteria
Viñolas i el bar i
restaurant La
Plaça de la Bisbal.

La Puça Diatònica
no només consumeix
música i gintònics.
La seva dieta, com
es pot veure a la
fotografia, és més
àmplia i variada
ARXIU

ciosa a Buenos Aires. Per exemple, ha pro-
mogut una versió del torneig de drama-
turgs a l’Argentina. Serà una mena de
Mundial de clubs. Perquè, representant
l’escena catalana s’ha traduït El crèdit, de
jordi Galceran i La casa del bosc de David
Plana, els dos guanyadors del torneigs de
dramatúrgia, convocats per Temporada
Alta. Competiran amb dramaturgs argen-
tins. Com ja succeeix en la versió catalana,
els espectadors no podran saber quin és
l’autor del text fins que no hagin votat el
que més els va agradar. Saber què preferei-
xen els espectadors de Buenos aires Serà
una incògnita. Tant Galceran com Plana,
que sí que van competir amb dramaturgs
afins a la dramatúrgia argentina, van fer-se
un nom a la cartellera catalana abans que
esclatés el boom del teatre argentí a Barce-
lona, per la qual cosa han tingut menys in-
fluència.

La setmana catalana a Porta 4 també ha
inclòs tres espectacles. Pere Faura presenta
una obra que ja va representar en la setma-
na dels programadors d’aquesta edició
(Striptease) en què juga amb els referents
eròtics i pornogràfics populars i s’atreveix
a fer públiques les reaccions d’alguns assis-
tents. Sergi López representa el monòleg
Non solum, va ser el treball amb què l’actor,
molt popular gràcies a les comèdies france-
ses, tornava a l’escena. El va estrenar el
2005 sense saber si faria gaire funcions. En-
cara el representa ara. Finalment, Tem-
proada Alta ha convidat el manipulador
d’objectes Xavier Bobés. Presenta Insomni,
el seu darrer treball que s’ha pogut veure
tant al Temporada Alta com al Neo de Bar-
celona de l’any passat. És un treball preciós
que no necessita ni un mot per aconseguir
que el públic visqui un viatge d’emocions
atrapats per un món d’imatges en directe
de gran qualitat de moviment.

De Daulte a Casanovas
El primer precedent argentí a Catalunya va
ser el Sitges Teatre Internacional, on va de-
sembarcar Javier Daulte. De seguida, va in-
teressar la Sala Beckett i, des d’aquest espai,
el dramaturg va arribar a estrenar al Ro-
mea, al TNC i, fins i tot, va ser el primer di-
rector artístic de la Villarroel gestionada
per Focus. Daulte gairebé no va tenir conti-
nuïtat. Però ell va descobrir, per a l’escena
del teatre privat, Jordi Casanovas, que ja
havia debutat tant al Versus com a la Bec-
kett. Aquest dramaturg, amb la seva com-
panyia i productora Flyhard, ha donat
allotjament a treballs de Cristina Clemen-
te, de Marta Buchaca o Carles Mallol. Avui
Casanovas (Vilafranca del Penedès, 1978)
és la referència de la generació Facebook i ja
té cabuda en els teatres principals: Ha es-
trenat Pàtria (al Temporada Alta i al Lliure,
fins i tot va fer una estada al Poliorama) i
prepara una ampliada Una història catala-
na al TNC. Casanovas és l’artífex del Tor-
neig de Dramatúrgia del Temporada Alta i,
de fet, ja s’especula que no en dirigirà la ter-
cera edició perquè aspira a participar-hi, i
si pot ser, guanyar-lo. ❋

Bobés
Xavier Bobés (a la
foto) conclou avui
a Buenos Aires el
seu taller de
manipulació
d’objectes dins la
Setmana Catalana
al Timbre 4.
L’artista, que
també mostra el
seu darrer treball
acabat, Insomni (a
partir de la runa
d’una masia), ja
prepara un altre
muntatge inspirat
en restes de
l’arqueologia
industrial dels
vapors tèxtils del
segle XIX.




