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Fora de quadre
Propostes que juguen
amb el canvi de codi
per sorprendre
l’espectador

a creació necessita trencar codis per
aixecar sorpreses. En aquesta edició
del Temporada Alta hi ha peces que

plantegen una nova aproximació al mo-
nòleg còmic. Non solum, amb Sergi López,
o la parella de còmics de Faemino y Can-
sado, amb un humor surrealista i desmen-
jat, en són només alguns exemples.

Jordi Purtí torna a presentar un treball
amb l’Orquestra de Cambra de l’Empor-
dà. Després d’aquell Concerto a tempo
d’umore, ara ja eliminen les cadires (i qua-
si els faristols) a Desconcerto (20 d’octu-
bre, a Fornells de la Selva). La peça, estre-
nada fa poques setmanes al Condal de
Barcelona, confronta còmicament músics
i director. El joc dels músics és reptar-lo i
anar-hi en contra. El mèrit musical és en-
cara més compromès. Perquè les adapta-
cions demostren com una mateixa tonada
pot sonar molt diferent (seguint el ritme
de la música folklòrica de cada contrada).
La intenció i el gir descol·loquen l’especta-
dor en situacions impossibles (que no re-
velarem). La vista de la dramatúrgia és
que sap alentir el ritme frenètic amb mo-
ments de notable plasticitat i amb un to
romàntic, fins i tot. Sense pretendre res
més que demostrar fins a quin punt po-
den ser còmics els intèrprets de música
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clàssica professionals, la peça aconse-
gueix fer aplaudir i tossir rítmicament
el públic. I colar algun fragment del
Michael Jackson més zombie. I saltar
del cant líric al rap del beatbox amb al-
guna acrobàcia inclosa! S’hi pot anar
amb tota la família; ningú sortirà dece-
but i tots se n’aniran amb un somriure
(sovint d’incredulitat) al rostre.

També trenca convencions el flamenc
de Rocío Molina. Aquest Impulso sense
els CaboSanRoque d’acompanyants,
com van fer al Mercat de les Flors la
temporada passada (26 de novembre, a
Sant Pere de Galligants). María Muñoz
torna a entrar a la provocació del Niño
de Elche a 7 lunas. Dansa contemporà-
nia introspectiva i flamenc imprevisible
(12 de novembre, al Teatre de Salt). La
companyia 1927 es deixa persuadir per
la criatura fantàstica jueva Golem (una
hipnòtica novel·la gràfica) en una distò-
pia d’una societat futura en què la socie-
tat conviu amb un exèrcit d’esclaus (3 i 4
de novembre, a El Canal). El circ con-
temporani més transversal inclou acro-
bàcia, música i gran plasticitat. És el cas
de Concerto pour deux clowns, de Les
Rois Vagabonds (29 d’octubre, al Teatre
de Salt). El Cirque Eloize traslladarà els
espectadors al llunyà Oest de les pel·lí-
cules d’indis i cowboys a Saloon (3 i 4 de
desembre, al Municipal de Girona). Un
repte ben diferent és el del dramaturg ar-
gentí Federico León a Las ideas, una
suggeridora proposta per imaginar com
és el procés de creació (3 de novembre,
al Teatre de Salt). O La Bleda es crea un
personatge al parc, Superbleda (10 de
desembre, a La Planeta). ❋

‘Hip-hop’ o clàssica?
‘Desconcerto’
trenca convencions,
i provoca riures i
sorpresa. J. RIBOT

a cultura és un element cohesiona-
dor evident. El director Calixto
Bieito ho considera com la prolon-

gació de l’escola, un escenari de contínua
formació de valors. Des de fa anys, el sec-
tor cultural ha buscat fórmules per apro-
par el món de la cultura a l’ensenyament.
Aconseguir que els estudiants, abans que
deixin les aules, trobin un pont en el ves-
sant artístic que el puguin tenir sempre de
lloc d’aprenentatge, de punt d’empatia
amb l’altre a través de l’escena, la literatura
o les arts plàstiques. Ara, el Festival Tem-
porada Alta engega A Tempo, amb el su-
port de la Fundació Banc Sabadell. És una
eina experimental que mira d’establir ba-
ses i compartir coneixement amb altres
iniciatives similars. Si el Temporada Alta
ja té reconeguda una forta implicació amb
les ciutats de Salt i Girona, ara volen ga-
rantir un marge encara més estret amb la
seva ciutadania. De tot tipus. Un treball
humil, lluny dels grans titulars, però que
construeix una base de convivència molt
desitjada. L’any passat ja van arrencar l’ex-
periència, puntualment amb La llavor del

foc, interpretada per l’actor Babou Cham.
Ara multipliquen la seva activitat formal-
ment amb la participació de la Fundació
La Ciutat Invisible. A Tempo Arts i For-
mació procura apropar aquests dos mons
que transcorren paral·lels: l’escola i les arts.

Joaquim Nadal, president de la Funda-
ció La Ciutat Invisible, es rebel·la contra el
fet que es facin distincions entre la cultura
popular i l’elitista i que se separi educació i
cultura. Amb A Tempo es pretén obrir un
ventall de possibilitats per a les escoles de
Girona i Salt per fer-hi diverses proves pi-
lot. El projecte A Tempo té convocat un
seminari del 10 al 12 de novembre. La vo-
luntat d’A Tempo és fer de camp de proves:
testar amb l’alumnat quines són les ac-
cions que funcionen millor. ❋
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L’actor Babou Cham  EL PUNT AVUI




