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TEMPORADA ALTA J. CAMPS LINNELL

Dies de cine
a plenament consolidat, el cinema
també té el seu pes específic dins la
programació de Temporada Alta.

Enguany, a més, les propostes porten la
firma d’alguns dels autors més representa-
tius del panorama cinematogràfic català
actual. Per començar, Agustí Villaronga
obrirà el cicle amb la projecció al Cinema
Truffaut –seu de totes les propostes– d’El
testament de la Rosa (4 d’octubre), aquest
homenatge fílmic a una de les actrius més
brillants de l’escena catalana com és Rosa
Novell, que va decidir continuar en la seva
professió fins al final dels seus dies malgrat
perdre la vista a causa d’un càncer en fase
avançada. A continuació, els espectadors
podran escollir entre una oferta que va des

J de la preestrena de la nova pel·lícula d’Isa-
ki Lacuesta i Isa Campo, La propera pell,
amb Sergi López, Emma Suárez i Àlex
Monner, fins a la nova proposta de Chris-
tope Farnarier, que, amb El perdut, entra
en el terreny de la ficció sense deixar la
petja hiperrealista amb què impregna les
seves obres. Tampoc no hi faltarà el nou
treball d’Albert Serra, l’aclamada per la
crítica La mort de Louis XIV, protagonit-
zada per Jean-Pierre Léaud. Ni tampoc la
increïble història de la rèplica arquitectò-
nica de la vila de Cadaqués feta a la Xina i
que narra Lluís Galter amb La substància.
Ni l’adaptació del text teatral de La pols,
executada pel seu mateix autor i drama-
turg, el gironí Llàtzer Garcia. ❋

Jean-Pierre Léaud
és el Rei Sol a La
mort de Louis XIV, la
nova obra aclamada
per la crítica
d’Albert Serra.
ANDERGRAUN FILMS

Rufus, Drexler i Izal
a programació musi-
cal de Temporada Alta
inclou una dotzena de

concerts d’estils ben dife-
rents, entre els quals desta-
quen els dos que oferirà el
polifacètic cantant nord-
americà Rufus Wainwright
en format íntim i acústic a
l’Auditori de Girona el 14
d’octubre i l’endemà al Tea-
tre Auditori de Sant Cugat,
per presentar el seu últim i
ambiciós treball, Take all my
loves: 9 Shakespeare sonnets.

Obrirà l’apartat musical el grup Izal,
nou valor en alça de l’indie estatal, que ac-
tuarà el 30 de setembre a La Mirona, com-
partint cartell amb Carmen 113.

L Manel, que no podia faltar a
la cita, presentarà Jo compe-
teixo l’1 d’octubre a l’Audi-
tori, el mateix escenari on el
5 de novembre Jorge Drexler
cantarà només amb Guitarra
y vos (més que suficient) i on
Rosario Flores arribarà plena
d’energia el 19 de novembre.
No hi faltaran tampoc Ara
Malikian, el 13 de novembre,
i Andrea Motis & Joan Cha-
morro, que estrenaran disc
el 4 de desembre. Le Crou-
pier homenatjarà la sarsuela

catalana amb Dinamita La Sarsuela, el 21
d’octubre al Teatre Municipal, i el lliure-
pensador Paul Fuster presentarà Go/Bet-
ween l’11 de novembre al Teatre de Salt. ❋

Rufus Wainwright

Costumisme o
fantasia?

RECULL DE CRÍTIQUES
JORDI BORDES

l teatre ens trasllada, contínuament,
a un viatge que navega des dels fets
més quotidians (personatges de so-

fà i misèries familiars, balcó endins) a la
situació més extrema, exagerada, portada
al límit. Diuen que, habitualment, la reali-
tat supera la ficció. 

‘Quan acabi la nit’
a El Col·lectiu La Santa ha construït un
drama en tres fronts. Les accions
s’intercalen i permeten que els actors es
desdoblin eficaçment. N’hi ha un de
misteriós que personifica el dubte per

prendre decisions:
assumir-les pot ser 
endimoniat. La
direcció ha trobat el
matís en la
interpretació. 

‘Avui no sopem’
a Respon a la
fórmula de comèdia
de bulevard. D’una
situació plenament
naturalista i gens
aparent, es van
desvelant les
ambicions i els
egoismes dels dos
fills i de la nova jove.
L’obra és prou
indulgent amb els
avis, que aguanten
les dèries de cada fill.
Sense ser una peça
de traç gros, distreu i
aconsegueix
sorprendre amb un
final de no retorn. El
repartiment respon
molt bé; llàstima que

estigui desaprofitada Mercè Martínez.

‘La rebel·lia possible’
a Parteix d’un fet verídic: un individu
reclama una quantitat simbòlica a una
gran corporació. A partir de l’anècdota,
extrapola una situació militant. Els
personatges arriben en clau de caricatura,
però a la comèdia se li afegeix un punt
dolorós. És teatre polític però sense la
pesantor de les grans sentències. És
comèdia lleugera amb la sorpresa d’una
causa noble. És drama per la por de la
pèrdua. Accessible i intel·ligent. ❋

E

QUAN ACABI LA
NIT
La Santa
Directora: Àurea
Márquez.

Dia i lloc: 2 de
setembre (fins al 25)
al Tantarantana.

AVUI NO SOPEM
Pep-Anton Gómez /
Jordi Sànchez
Direcció: Pep-Anton
Gómez.

Dia i lloc: 6 de
setembre (fins al 30
d’octubre) al Condal.

LA REBEL·LIA
POSSIBLE
Javier G. Yagüe,
Luis García Araus
Direcció: José
Sánchez Orosa.

Dia i lloc: 7 de
setembre (fins al 9
d’octubre) a La Seca.


