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dissabte

15 de setembre del 2001

YERMA
de Federico García Lorca

direcció: BERTY TOVÍAS. Cia. Eccole Teatre

Yerma és un muntatge que cedeix tot el protagonisme
al text i als personatges. Aquest nom va unit a la terra,

a la natura i a la realització de les dones i homes
amb el món natural.

La tragèdia de Yerma sorgeix de la seva creixent
consciència de formar part del món natural.

Horaris:
dijous, 21.00 h; divendres

i dissabtes, 22.00 h;
diumenges i festius, 19.30 h.

Preus:
dijous, 1.400 ptes.; divendres,

dissabtes, diumenges
i festius, 2.300 ptes.

Aragó, 140 - Tel. 93 451 34 62
e-mail: guaschteatre@guaschteatre.com
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La cantant italiana Milva és un dels reclams de la Temporada Alta amb un espectacle sobre Piazzolla

El festival inclou una versió teatral de ‘La plaça del Diamant’, un ‘Hamlet’ en rus i un muntatge de Maurizio Scaparro

Milva i Ingrid Caven, estrelles
de la Temporada Alta gironina

Jordi Serrat
GIRONA

El Festival Tempo-
rada Alta, que del
4 d’octubre al 7 de
desembre se cele-
brarà a Girona
i Salt, arriba a
la seva desena
edició consolidat
ja com un clàssic
de l’oferta teatral
i d’espectacles
de la tardor.

A
mb unes 40 obres
i més de 50 re-
presentacions
–entre teatre,
música i dansa–,

el certamen gironí ofereix una
programació que inclou algu-
nes estrenes absolutes o a ni-
vell de Catalunya. Aquest any,
a causa de les obres de refor-
ma del Teatre Municipal de
Girona, aquest escenari serà
subtituït per l’església de Sant
Domènec. Els altres espais del
Festival tornaran a ser el Tea-
tre de Salt, la sala La Planeta i
l’Auditori de la Mercè.

Una de les actuacions que el
públic català podrà veure per
primera vegada és El Tango de
Astor Piazzolla, que cantarà Mil-
va Biolcati el 5 d’octubre a
l’església de Sant Domènec. La
diva italiana, que pel seu gla-
mur ha estat comparada amb
la Rita Hayworth de Gilda, des-
taca per la seva versatilitat, ja
que ha cantat gèneres tan di-
versos com òpera, cançó lleu-
gera, espirituals i tangos. La se-
va relació amb Astor Piazzolla
ve del 1984, després que Milva
treballés amb Peter Brook mú-
sica del compositor argentí.

També en el camp musical,
el 24 de novembre està anun-

ciada en estrena a Catalunya
l’actuació d’Ingrid Caven. El
recital d’aquesta cantant de
cabaret coincideix amb la re-
cent publicació d’un llibre so-
bre l’artista de gran èxit a
França.

Llenguatges diversos
D’altra banda, el Centre

Dramatique de Tours presen-
tarà una versió teatralitzada
de La plaça del Diamant, de
Mercè Rodoreda, que es podrà
veure en llengua francesa
subtitulada en català el 16 de
novembre a Salt. L’obra, es-
trenada el 1997 i vista en-
guany al Festival d’Avinyó, té
el monòleg destacat de Marti-
ne Pascal, en un paper de la
popular Colometa que defuig
la dramatització. També en
teatre internacional, Tempo-
rada Alta acollirà el 23 de no-
vembre la posada en escena
d’un Hamlet en llengua russa,
amb l’actriu Alla Demidova i
sota la direcció del grec Theo-
doros Terzopoulos.

L’oferta durant aquest tri-
mestre teatral gironí incorpo-
ra llenguatges artístics molt
diversos: des de propostes més
populars com el xou Tot Lloll,
de la polifacètica Lloll Bertran,
fins a muntatges de gran es-
cenografia com Bi, de Come-
diants, passant per grans clàs-
sics com el Don Juan o el festí de
pedra, de Molière, del Festival
Grec 2001 amb Lluís Homar.
D’altra banda, el Teatre Lliure
portarà Unes polaroids explícites;
la Companyia Kràmpack i el
Romea, Excuses –amb text i
interpretació de Joel Joan i
Jordi Sanchez–; mentre que
Maurizio Scaparro dirigeix
Amerika, de Franz Kafka.

Divertida o punyent pot re-
sultar la tertúlia d’Albert Boa-
della a la Sala Planeta el 4
d’octubre, on explicarà algu-
nes confidències de les seves
Memòries d’un bufó i llegirà
fragments del llibre. Per altra
banda, Bitó Produccions i Te-
atro Marquina de Madrid por-
taran l’obra Sopar d’amics, i Lo-

la Herrera una nova versió,
inèdita a Catalunya, de 5 horas
con Mario, de Delibes. Obres
que també cal mencionar són
Familia (Tricicle i Nearco Pro-
ducciones) –per primer cop a

Catalunya– i Woyzeck (Romea i
Grec 2001), entre d’altres.

La voluntat dels programa-
dors ha estat sempre que el
inclogui també grups giro-
nins. És el cas, per exemple, de
Teatre de Guerrilla, una de les
companyies catalanes que els
últims anys ha assolit una
major projecció amb especta-
cles com El directe, Som i serem i
Teatre total.

Música i dansa
El gironí Adrià Puntí estre-

narà amb Txe Arana Cantaral-
ejas, amb piano, guitarra i veu.
Una altra estrena prevista és
Després ve la nit, amb David
Plana i Miriam Iscla, el 3 de
novembre a Salt.

A l’Auditori de la Mercè, a
més dels diversos cicles musi-
cals organitzats, sobresurt
l’actuació de Chano Domín-
guez. Pel que fa a la dansa
contemporània, es podrà veu-
re L’animal a l’esquena, amb la
Companyia Mal Pelo, a Sant
Domènec, i els qui prefereixin
el mim poden disfrutar del
còmic americà Avner, a Salt.
El festival es clourà amb el
concert del cantant del Con-
flent Pascal Comelade i la Bel
Canto Orquestra, el 7 de de-
sembre a Salt. Amb un pres-
supost de 77 milions de pes-
setes i finançat principalment
per l’Ajuntament de Girona,
Temporada Alta incorpora
aquest any un nou sistema
d’abonaments.


