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Joan Ollé recupera Espriu amb 
un musical al Temporada Alta

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

S
alvador Sunyer sol expli-
car-ho com «coses d’un pa-
ís normal, encara que no 
ho som». El director artís-

tic del Temporada Alta es refereix a 
la tendència recent a recuperar au-
tors oblidats, o poc llegits, de les lle-
tres catalanes. Recuperar-los i por-
tar-los a l’escena, fins i tot en format 
de musical, independentment de la 
seva condició de poetes o de prosis-
tes. Un dia després de recordar Ver-
daguer, estrena avui amb Al cel al 
Lliure, li va tocar el torn ahir a Sal-
vador Espriu. Va ser amb la presen-
tació d’El jardí dels cinc arbres, una al-

‘El jardí dels cinc 
arbres’ obre el festival 
el dia 2 amb un còctel 
de textos i cançons

tra coproducció del Canal de Salt/
Girona, que inaugurarà divendres, 
dia 2, el 18è festival Temporada Alta 
al Teatre Municipal de Girona.
 En la tasca d’adaptar textos no te-
atrals Joan Ollé és un consumat es-
pecialista. Així, va presentar –«amb 
el seu equip mèdic habitual», com 
ell diu– El quadern gris de Pla al passat 
festival Grec. Actors veterans com 
Montserrat Carulla o Joan Anguera 
i més joves com Ivan Benet formen 
part de l’equip que ara recupera qui 
va passar de ser el gran poeta nacio-
nal de Catalunya, i únic candidat al 
Nobel, a l’oblit gairebé total.
 Estiuejant en la seva infante-
sa a Sinera (Arenys, al revés), la pà-
tria perduda d’Espriu, Ollé es va po-
sar mans a l’obra amb Iban Beltran 
per recollir fragments poètics, nar-
ratius i autobiogràfics per teixir un 
espectacle que no compta amb tex-
tos teatrals de l’autor de Santa Co-
loma de Farners. «No tenien sentit 

dins del còctel, encara que sí que hi 
ha el fragment final de Primera Histò-
ria d’Esther», va puntualitzar. La mà-
xima d’Ollé en la selecció va ser con-
tundent: «El teatre està fet per expli-
car coses. El que no s’entenia, fora».

DEDICAT AL MESTRE SALVAT / Ollé també 
ha volgut donar protagonisme a la 
música, fins al punt que afirma que 
El jardí dels cinc arbres «es pot conside-
rar un musical». Al marge de peces 
ja conegudes de l’«imprescindible» 
Raimon, amb una àmplia adaptació 
de l’obra d’Espriu, i de Ramon Mun-
taner, han compost cançons noves 
per a l’espectacle intèrprets tan re-
llevants com Serrat, Paco Ibáñez, To-
ti Soler, Marina Rossell i Quim Ollé. 
Totes se sentiran amb la veu de Sílvia 
Pérez, l’emergent cantant del grup 
de flamenc Las Migas.
 La tasca de recuperar Espriu no 
podia deixar en l’oblit Ricard Salvat, 
pioner a l’hora d’intuir la teatrali-

tat dels textos de l’autor. Enric Ma-
jó, que interpreta Espriu per tercera 
vegada, va recordar ahir la «commo-
ció» que li va suposar veure el 1962 
«des del galliner del Romea» Ronda 
de mort a Sinera, de Salvat. «Aquest és 
un espectacle dedicadíssim al mes-
tre que ens va ensenyar el camí», va 
apuntar Ollé.
 El director va deixar entre inter-
rogants si la seva mirada tindrà co-
incidències amb la del mestre, i va 
explicar que la seva dramatúrgia va 
de l’alba a la nit. «Comença amb el 
joc dels nens a la platja i acaba amb 
la lluna». Tot per recollir «la cosmo-
gonia tancada del poeta del dolor», 
el gran tresor del qual, segons Ollé, 
és la seva poesia metafísica sobre la 
condició humana. A Sinera, a El jar-
dí dels cinc arbres, així anomenava Es-
priu el pati de la casa d’estiueig de la 
seva infància, va trobar la seva única 
pàtria, a la qual van seguir anys de 
dolor, pèrdua i resignació. H
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‘MACBETH’
J La possibilitat de tenir pel 
mateix cost quatre dies Cheek 
by Jowl al teatre de Salt ha fet 
que la prestigiosa companyia 
anglesa inauguri el festival 
dijous, encara que no de manera 
oficial. Acabada d’estrenar a 
Namur (Bèlgica), arriba aquesta 
versió de Declan Donnellan 
sobre la sagnant tragèdia 
escocesa de Shakespeare. 
Aquesta serà la primera entrega 
del gran cartell internacional del 
festival. Donnellan potencia la 
parella protagonista en una obra 
despullada, austera, amb molta 
imaginació i sense sang. Serà en 
cartell fins diumenge.

‘ALASKA I ALTRES DESERTS’
J L’inici del Temporada Alta 
presenta una mostra de 
la diversitat que ofereix el 
mateix festival. Al costat d’una 
companyia de renom, hi ha 
una proposta més modesta 
com la de Xicu Masó, director 
d’aquestes tres peces breus de 
Harold Pinter, amb la memòria 
com a tema de fons. Es podrà 
veure a la sala La Planeta de 
divendres a diumenge. 

‘KAVAFIS’
J Més centrat en el cine que 
en el teatre els últims temps, 
el Temporada Alta donarà 
l’oportunitat de veure en escena 
Lluís Homar, que participa 
en aquesta visita a l’obra de 
Kavafis, el gran poeta nacional 
grec, al costat de l’actor grec 
Polydoros Vogiatzis i el suport 
musical d’una guitarra. Homar 
recitarà dissabte les traduccions 
de Carles Riba i Joan Ferraté.

LA FESTA
J El primer cap de setmana del 
festival també hi ha lloc per a 
propostes experimentals com 
la de Jordi Prat Coll, a partir de 
Party time, de Pinter, i de L’hort 
dels cirerers, de Txékhov, i 
fragments d’altres autors. Una 
vintena d’intèrprets viuran, 
dissabte i diumenge, una festa 
especial en un espai tan singular 
com el Casino de Girona. 
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