
30è aniversari de Temporada Alta
original
Arriba setembre i el teatre té una cita a Girona: es presenta la programació del ja referent
Festival Temporada Alta, que enguany arriba a la seva trentena edició. El director del festival i
tota la organització esperen que amb aquesta edició, després de les dificultats de l’any passat,
permeti a les arts escèniques retornar a la màxima normalitat possible. Del 8 d’octubre al 13 de
desembre desfilaran pels escenaris gironins un total de 106 espectacles, d’entre ells, 15
propostes internacionals, 26 produccions i coproduccions pròpies, 60 produccions del país i 39
obres de creació contemporània. Se celebren els 30 anys i, enlloc de commemorar-ho amb
una celebració especial, el festival ha cregut oportú invertir tot el pressupost —que és menor
que el de l’any passat— en teatre: “El que creiem és que els diners han de ser sobre els
escenaris”, ha afirmat en roda de premsa Salvador Sunyer, director del festival.

tiresias, guy cassiers

El Temporada Alta 2021 recupera allò que va faltar l’any passat: el teatre internacional, amb
un total de 15 espectacles de 14 països diferents. Els eixos del festival segueixen sent els
mateixos de sempre: aconseguir una programació de qualitat, amb grans noms reconeguts i
consolidats de l’escena catalana i estrangera, i alhora amb noms d’artistes emergents que
tinguin l’oportunitat de compartir-hi cartell.
Pel que fa a la programació internacional, i intentant com sempre que el Temporada Alta sigui
un lloc de trobada dels escenaris estrangers, arriba carregat de propostes. L’obra —molt bona,
ha remarcat Sunyer— Antigone in Molenbeek + Tiresias, d’Stefan Hertmans  i Kae Tempest,
dirigida pel belga Guy Cassiers, és una de les darreres produccions del director i una
adaptació del mite d’Antígona que ja va incloure en el Temporada Alta de l’any passat en
format digital. També, del director brasiler i gran nom dins del teatre europeu, Christiane
Jatahy, ens arriba l’obra Entre le chien et le loup, una versió teatral de la pel·lícula Dogville de
Lars von Trier; així com Aucune idée, un espectacle del suís Cristopher Marthaler  i coproduït
pel festival.
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‘Entre le chien et le loup’, de Christiane Jatahy | Foto: Magali Dougados

La Setmana de Programadors Internacionals  torna enguany i se celebrarà del 18 al 21 de
novembre. Amb un total d’onze espectacles, combina produccions d’alguns artistes del país
reconeguts internacionalment, com Agrupación Señor Serrano, Frederic Amat  o La Veronal  amb
l’espectacle Sonoma, ; amb altres propostes d’artistes i companyies del país que estan agafant
embranzida internacional o que pensen poder funcionar internacionalment, com David
Espinosa, Antes Collado, Lorena Nogal; així com també amb companyies internacionals de fora.
És el cas de l’autor italià Romeo Castellucci, que ens porta la coproducció Bros, un espectacle
sobre la facilitat de la manipulació de les masses i sobre l’autoritat fet amb actors i voluntaris
d’aquí; o d’Angélica Lidell  i la seva obra Terebrante, coproduïda pel Centre Dramàtic Nacional
d’Orleans / Val de Loire. Amb aquesta programació, l’objectiu del festival és barrejar grans
noms de programadors del món amb els de casa nostra per crear xarxa i fer créixer el teixit
escènic.
Encara dins de la programació internacional, Girona acollirà després de la Setmana de
Programadors, la reunió de la Xarxa Internacional per a les Arts Escèniques Contemporànies
(IETM)  amb més de 100 professionals que reflexionaran sobre el paper de les arts de la
societat actual i com ha afectat la pandèmia i l’ecologia en el món escènic. Amb tot,
Temporada Alta es fa en un context de crisi on sembla que tot s’hagi de tancar i mira de fer el
contrari: obrir-se al màxim per tal que el món de les arts escèniques pugui respirar i créixer.
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‘L’oncle Vània’, d’Anton Txèkhov | Foto: Sílvia Poch

El festival, però, també té la mirada posada cap a casa: Temporada Alta programa, produeix i
coprodueix i intenta engegar nous espectacles i nous projectes. En total són 26 els
espectacles coproduïts d’enguany, el màxim de totes les edicions. Un d’ells és l’espectacle
inaugural L’oncle Vània  d’Anton Txèkhov  que compta amb actors d’aquí dirigits pel director
lituà Oskaras  Koršunovas. Serà una estrena al festival, farà temporada al Teatre Lliure (que
n’és coproductor) i, finalment, també farà gira per altres teatres catalans. Altres coproduccions
d’estrena són: El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc, de Josep Maria Miró,
dirigida per Xavier Albertí  i interpretada per Pere Arquillué; o Els àngels no tenen fills, una
proposta de Verbatim de Clàudia Cedó  i coproduïda amb Mithistòrima Produccions SL i la Sala
La Planeta, que aborda la qüestió dels drets sexuals i reproductius de les persones amb
diversitat funcional.
També produccions de casa nostra, però sense ser estrenes, tenim: I només jo vaig escapar-
ne  de Caryl Churchill, dirigida per Magda Puyo  i amb quatre grans actrius del teatre català com
són Vicky Peña, Imma Colomer, Lurdes Barba  i Muntsa Alcañiz, que va tenir ja un gran èxit al
Lliure; així com Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard), dirigida per l’uruguaià Gabriel
Calderón  i interpretada per Joan Carreras, una de les grans estrenes de l’edició passada que
torna a la programació d’enguany dins de la seva nova gira catalana i espanyola.
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‘Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard)’, dirigida per Gabriel Calderón | Foto: Felipe Mena

Més estrenes de casa nostra que Sunyer ha destacat, que després faran gira per Catalunya,
Espanya i, en alguns casos, a l’estranger, són: Final de partida, dirigida per Sergi Belbel, amb
Jordi Bosch  i Jordi Boixaderas, que retorna al teatre; Les Irresponsables, un espectacle divertit
dirigit per Sílvia Munt  i interpretat per Nora Navas, Cristina Genebat  i Marta Marco; i Joel Joan
que estrena el seu espectacle titulat El gran comediant. Amb aquesta programació, el festival
es proposa donar suport a la dramatúrgia catalana, amb 60 propostes de casa nostra, també
donant una importància especial a la programació contemporània.
L’aposta atrevida d’espectacles híbrids que va haver-hi en el Temporada Alta 2020 ha deixat
petjada en l’edició d’enguany: una part de la programació es planteja fer-la a distància i digital,
a més d’alguns encàrrecs que han sorgit per buscar nous formats, com la coproducció digital
amb França de Rodrigo García  titulada Movidas raras  o l’espectacle també digital Miss
Univers, de Juana Dolores, sobre l’erotisme i la normativitat estètica dels cossos.

‘Les Irresponsables’, dirigida per Sílvia Munt | Foto: Sílvia Poch

Per acabar, torna el Torneig de dramatúrgia, que enguany celebra la seva onzena edició. Es
farà en format presencial a la Sala La Planeta, però també es podrà seguir a distància. També
se seguirà fent l’A Tempo, un projecte de la Fundació Ciutat Invisible per fer arribar les arts
escèniques als col·legis i instituts de Girona i de Salt, i l’Arteria, que busca acostar el públic
més jove al festival i reduir l’edat mitjana del públic del Temporada Alta (que l’any passat va
ser de 40 anys).
Amb tot, el festival es proposa obrir les portes a aquells artistes que estan començant i que
prometen ser grans talents, donant-los l’oportunitat d’actuar al costat de grans noms
consolidats. Un total de dinou escenaris de sis poblacions diferents són els que omplirà el
festival la propera tardor.
Les entrades del festival estaran a la venda a partir de la setmana vinent a la seva web i a
taquilles.
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