
Mai abans d’ara l’expectació creada a 
l’entorn d’una edició de Temporada Alta 
no havia enregistrat tanta impaciència 
com la d’enguany, que se celebrarà del 
3 d’octubre al 8 de desembre. Vint-i-
quatre hores després de posar-se 
a la venda les localitats de la pre-
sent convocatòria, ja s’havia venut 
el 25% de tot l’aforament dels 
recintes que acolliran el festival 
de tardor gironí. No hi ha dubte 
que el prestigi de Temporada Alta 
(T.A.) ha anat creixent al llarg de les 
seves vint-i-dues edicions i que a 
poc a poc s’ha estès l’opinió que 
es tracta de la manifestació de les 
arts escèniques més important de 
Catalunya, en la qual es combinen 
equilibradament, com diu l’organit-
zació, “la millor programació inter-
nacional amb l’estrena de noves 
produccions que potencien l’autoria 
catalana i la nova creació”. Tota 
l’oferta del Festival es pot consultar 
a www.temporada-alta.net. Avui no-
més en subratllo uns quants títols.

Aquesta vegada l’oferta de T.A. in-
clou 90 espectacles, amb 26 estre-
nes absolutes i 27 coproduccions. 
Entre les primeres cal incloure les 
produccions pròpies endegades a 
través de la línia Temporada Alta/El 
Canal: són 11 espectacles, alguns 
tan arriscats com una Terra baixa 
de Guimerà on Lluís Homar fa tots 
els papers de l’obra enmig d’una gran 
escenografia i amb l’acompanyament 
musical de Sílvia Pérez Cruz. Un mun-
tatge important, en aquest apartat, és 
el d’El president de Thomas Bernhard 
que dirigeix Carme Portaceli. 

I precisament del mateix autor hi ha 
una de les aportacions internacionals 
més esperades del festival. Em referei-
xo al muntatge de Tala que proposa el 

polonès Kristyan Lupa. Es tracta d’una 
peça en la qual Bernhard es mostra 
demolidor amb la burgesia de Viena i 
amb el teatre oficial de la ciutat. L’obra 
es desenvolupa al llarg d’un sopar 
organitzat en homenatge a un dels pri-
mers actors del Burgtheater, el Teatre 
Nacional austríac, objecte d’incompta-
bles crítiques ferotges del dramaturg. 
Una versió d’aquesta obra, dirigida per 
Juan Navarro i interpretada per Gonzalo 
Cunill, es va poder veure al Festival T.A. 
del 2011.

Al costat de Lupa, vindran enguany a 
Girona figures internacionals tan desta-
cades com Peter Brook, el suís Chris-
toph Marthaler, el lituà Oskaras Kor-
sunovas, el sud-africà Brett Bailey, els 
coreògrafs Alain Platel i Jan Fabre, l’ita-
lià Romeo Castellucci present a T.A. per 
primera vegada, a més de companyies 
representants de cinc països llatinoa-
mericans... Brook torna al festival amb 

la versió musical d’El vestit (Le costu-
me), títol del primer espectacle que 
presentà al certamen gironí, i ara ho 
fa acompanyat de la seva assídua col-
laboradora Marie-Hélène Estienne i de 
Franck Krawczyk amb una creació que 
la crítica del New York Times va assegu-
rar que estava a un pas de la perfecció 
absoluta. Per la seva banda, Marthaler 
presentarà el seu espectacle titulat 
King Size, unànimement elogiat, mentre 
que Korsunovas, en una fase, encara, 
de fort enamorament de Girona, torna 

a T.A. per quart any consecutiu amb 
una peculiar visió de La gavina de 
Txèkhov; com es va veure en Mi-
randa (2011), Hamlet (2012) i l’any 
passat en Els baixos fons, Oskaras 
Korsunovas reincideix en un teatre 
on els sentiments són presentats 
en la seva expressió més violenta, 
la qual cosa, en l’espectacle d’en-
guany, ha de suposar un tractament 
radicalment insòlit dels matisats 
diàlegs txekhovians. 

En parlar de violència, i si hi ha 
ocasió, el més normal és esmentar 
Macbeth. En aquest cas, el perso-
natge de Shakespeare ens arriba 
a través de l’òpera primerenca que 
li dedicà Giuseppe Verdi i que el 
sud-africà Brett Bailey ha volgut 
reconstruir traslladant l’acció al cor 
de l’Àfrica postcolonial. Una dotze-
na de cantants negres actuant en 
directe, enmig d’una escenografia 
potent, prometen un dels grans 
espectacles del festival en la pro-
ducció del qual han intervingut el 
Barbican de Londres, el Festival de 
Tardor de París i l’Òpera de Viena. 
El cost excepcional de dur aquest 
Macbeth a Girona, amb una nòmina 

d’intèrprets important, una orquestra 
d’una quinzena de músics i un sofis-
ticat dispositiu escenogràfic i audiovi-
sual, s’ha pogut abordar gràcies a la 
Fundació La Ciutat Invisible, creada el 
2013, i formada per un reduït nombre 
d’empresaris, convençuts de la trans-
cendència que T.A. té per a la vitalitat 
econòmica i la projecció internacional 
de Girona.
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Del Brook exquisit a un ‘Macbeth’ africà
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Marie Hélène Estienne en El vestit, dirigida per Peter 
Brook.


	1580ELTEMPS_76_77

