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Isabelle Huppert és una de les protagonistes de la nova edició de Temporada Alta

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Temporada Alta 2002

U
n dels grans debats que
no s’ha fet a Catalunya
amb relació al teatre és el
model a aplicar. Per ini-
ciativa del PSUC, i du-
rant els primers anys se-

tanta, es va elaborar un document des
de l’Institut del Teatre que intentava
una aproximació al tema. El projecte
anava unit a la reclamació d’una llei de
teatre que tampoc no ha passat de desig
i, al capdavall, sense cap debat seriós,
des de la Generalitat s’ha procedit a la
implantació del model que, segons em
sembla a mi, menys ens convenia. Els
problemes bàsics són uns quants, però
els que ara convé remarcar tenen a
veure amb l’excessiva centralització
barcelonina. Per simplificar, s’ha dit
que contra el model alemany s’ha im-
posat el model francès. Doncs això. El
Teatre Nacional concebut com una ins-
titució barcelonina que organitza bo-
los, la desaparició del Centre Dramàtic
que podia haver estat una eina efectiva
en l’equilibri territorial des del punt de
vista escènic, la política de restaurar
teatres de diverses poblacions de Cata-
lunya sense dotar-los de capacitat de
producció –i sense equips artístics es-
tables–, l’esforç municipal que s’ha fet
des de moltes ciutats catalanes però
que ha potenciat l’exhibició puntual
més que no pas les plataformes sòli-
des...

Seria llarg de detallar els avantatges
d’un model descentralitzat, i ara no és
el moment. Per a aquells lectors que hi
estiguin interessats remeto als docu-
ments que es van elaborar l’any 1998
(uns documents inútils, tal com ja es
preveia) durant les Jornades de Reflexió
i Debat per una Nova Etapa de les Arts
Escèniques a Catalunya. Al document
final sobre territori, que vaig coordinar
amb el dramaturg i director d’escena
Pere Peyró, es parlava de les arts escè-
niques com a bé públic més que no pas
com a servei; es reclamava un marc le-
gal que delimités les coresponsabilitats
de les diferents administracions; es feia
notar la necessitat d’actuacions territo-
rials de suport a la producció; una
atenció preferent a la difusió dels es-
pectacles, i un llarg etc. En definitiva
s’hi deia: “Correspon a la Generalitat fer
el disseny d’aquestes mesures de suport
a la producció territorialitzades. D’a-
cord amb això, haurà d’elaborar el cor-
responent pla d’equipaments, que in-
clogui els edificis, l’equip humà neces-
sari, les dotacions tècniques, etc. Per al
seu desplegament efectiu, caldrà
comptar amb la iniciativa i la partici-
pació de l’administració local, especial-
ment aquella que fins avui hagi des-
plegat accions en aquesta direcció, a
través d’un conveni marc específic, que
atengui els plantejaments més generals
ja comentats”.

DE LES TERRES ALTES
Tot això ve a tomb perquè a partir del

dia 3 d’aquest mes d’octubre ha co-
mençat una nova edició de Temporada
Alta, una programació d’arts escèni-
ques que dura fins al 8 de desembre i
que, de deu anys ençà, no ha fet més
que créixer i créixer bé. La iniciativa
dels ajuntaments de Girona i de Salt,

amb la col·laboració de la Diputació de
Girona i de la Generalitat (a més d’un
ampli ventall d’entitats i empreses) no
treu que s’hagi de recordar a l’Ajunta-
ment de Girona la situació en què es
troba encallat el cas del Teatre Munici-
pal. Ja no hi ha excuses, el Municipal ha
de funcionar amb prou amplitud de
mires per resoldre, en part, el problema
del desequilibri territorial a què ens
estem referint. Dit això, cal recordar
que l’edició anterior de Temporada Alta
va tenir un 91,23% d’ocupació, cosa que
demostra l’interès de la població si el
que s’ofereix és de qualitat i, a més, es
fa a través de mecanismes de gestió que
semblen encertats, i amb les complici-
tats de la universitat i les empreses di-
verses que s’han constituït en Club de
Mecenatge per aportar un 15% del
pressupost global.

Enguany els espectacles es podran
veure a quatre espais diferents: al Tea-
tre de Salt, a la sala La Planeta, a Sant
Domènec i a l’Auditori de la Mercè. La
programació respon, em sembla, a cinc
criteris diferents que són complemen-
taris: d’una banda s’ofereix al públic
gironí la possibilitat de veure un seguit

d’espectacles d’interès que han estat
produïts a Barcelona o a la seva àrea
d’influència directa; de l’altra, es possi-
bilita concretar produccions que, sense
l’estímul de presentar-se a Girona, pot-
ser no s’haurien dut a terme; un tercer
criteri és dur a l’àmbit gironí una
mostra d’iniciatives escèniques de l’Es-
tat espanyol, que van aparellades amb
aportacions d’àmbit internacional; hi
ha, també, una mena de monogràfic,
aquest cop dedicat amb tota justícia a
l’extraordinari Teatre de Guerrilla, i, fi-
nalment, una programació per al pú-
blic infantil.

En el primer apartat esmentarem
exemples com ara XXX, de la Fura dels
Baus; la Fedra de Racine traduïda per
Modest Prats i dirigida per Joan Ollé; el
Macbeth que va muntar Calixt Bieito;
Troilus i Cressida, el Shakespeare en ver-
sió de Lluïsa Cunillé que Xavier Albertí
va dur a escena, o El club de la corbata,
l’obra de Fabrice Roger-Lacan que es
recolza de ple en els actors Francesc
Albiol i Jordi Boixaderas, i del muntatge
de la qual n’és responsable Pep Antón
Gómez. N’hi ha més, però aquest tast
serveix per fer-nos evident que s’ha in-

tentat programar tenint en compte
aquells espectacles que han ocupat un
cert espai en els mitjans de comunica-
ció i aquells altres que poden atreure
públic per la popularitat dels actors.

En el següent bloc hi ha propostes
com ara De Víctor a Caterina, amb direc-
ció de Lurdes Barba a partir d’una dra-
matúrgia de Francesca Bartrina i que es
basa en diverses narracions de Víctor
Català, és a dir, Caterina Albert; o bé
Frec a frec, que ha dirigit Jaume Melen-
dres a partir de textos de Georges Fey-
deau i Johann Nestroy, o Et diré sempre la
veritat, on Lluís Homar esdevé protago-
nista total ja que ens parla de la seva
visió del teatre a través d’alguns perso-
natges que ha interpretat; també hi ha
Libera me, que ens permetrà gaudir no-
vament de l’art actoral de Franco di
Francescantonio.

L’altre bloc inclou una oferta diversa
i plena d’interès, on hi ha tant Antonio
Canales com una companyia de katha-
kali que prové de l’Índia, música jiddis-
ch, Juan Echanove, Philippe Genty, Ra-
fael Álvarez El Brujo, Cecilia Rossetto, el
cabaret alemany de Meret Becker,
Maurice Béjart, el gran actor Avner Ei-
senberg, un King Lear dirigit per Declan
Donnellan amb la mítica Royal Sha-
kespeare Company, o l’actriu francesa
Isabelle Huppert que sota la direcció de
Claude Régy ens oferirà 4.48 Psychose, de
Sarah Kane... No és tota la programació,
però els exemples triats sembla que ens
il·lustren sobre una proposta que me-
reix tots els respectes en la mesura que
fa un esforç i, a més, que el fa de ma-
nera perfectament equilibrada.

PERÒ...
Seria injust que demanéssim a Tem-

porada Alta més del que li correspon
d’assumir. En termes de normalitat
(que és l’única manera d’entendre’ns i
de progressar), Temporada Alta només
pot ser entès de dues maneres: o bé és
un festival que inicia la temporada
d’una manera brillant, o és gairebé la
totalitat del que es fa de teatre a les
terres gironines i, per tant, fa un paper
de suplència. Dit d’una altra manera:
cal tenir en compte la manca d’una
política territorial per a les arts escèni-
ques, el pes excessiu de Barcelona en el
conjunt, i la falta d’una estratègia
d’implantació equilibrada a curt, mig i
llarg termini. El problema, doncs, no és
només gironí; el problema és també a
Tarragona i a Lleida. Finalment, doncs,
topem de nou amb una qüestió de
model. Si el model és centralitzat i com
a molt es potencia la possibilitat que
circulin els productes confegits a Bar-
celona, la cosa és una; si es pensa en la
necessitat que aquest bé que són les arts
escèniques tingui la implantació terri-
torial mínima imprescindible, la cosa
és una altra.

Tanmateix, res d’això no treu que la
programació de la Temporada Alta
2002 sigui realment interessant i ben
plantejada. Interessant pel contingut
d’alguns dels espectacles i per la diver-
sitat de la programació, i ben planteja-
da perquè ofereix al públic gironí una
mostra, concentrada, del que haurien
de ser els plantejaments d’una vida es-
cènica normal.


