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L’hegemonia de
l’actuació realista

L’APUNT protagonista de La hija, que ho fa de manera natural.
Això no sempre ha estat així. Al musical Cantando ba-
jo la lluvia, al Tívoli, es fa broma sobre la sobreactuació
dels actors al cinema mut. Tampoc és una veritat uni-
versal: cinema i televisió han imposat aquest estil, pe-
rò el teatre en demana un de diferent. D’entrada, per-
què t’han de sentir l’última fila del balcó i la platea.Bernat Salvà

Explica el cineasta Manuel Martín Cuenca, que avui es-
trena l’excel·lent La hija, que tots actuem de manera
continguda a la vida real: fem un paper davant els al-
tres i dissimulem els nostres sentiments. No ens po-
sem a plorar, riure o cridar quan som en societat, en-
cara que en tinguem ganes. Ell demana sempre als ac-
tors contenció, i s’entén molt bé amb Javier Gutiérrez,
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IETM, la Xarxa Interna-
cional per a les Arts Escè-
niques Contemporànies,
que es presenta com una
de les xarxes culturals
més antigues i més grans
del món, celebra aquest
cap de setmana a Girona la
trobada Tomorrow Is He-
re-IETM Satellite Girona,
que reuneix més de 140
professionals de les arts
escèniques procedents de
18 països. Aquesta troba-
da satèl·lit, que comple-
menta la programació
anual de l’organització
amb seu a Brussel·les, ha
estat organitzada per
l’Institut Català d’Empre-
ses Culturals (ICEC) i
l’Institut Ramon Llull,
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Girona i
del festival Temporada Al-
ta. Coincidint amb la pre-
sència dels membres de
l’IETM a la ciutat, Tempo-
rada Alta ha programat
una de les joies internacio-
nals d’aquesta edició: Au-

cune idée, del director suís
Christoph Marthaler, que
es podrà veure avui i demà
a El Canal-Centre d’Arts

Escèniques de Salt-Giro-
na, en la que serà la seva
estrena a l’Estat espanyol.

El principal objectiu

d’aquesta trobada és ana-
litzar “el paper que juguen
les arts escèniques en la
societat postpandèmia i el
poder que tenen per trans-
formar el futur”. Els parti-
cipants, concentrats al
Centre Cultural La Mercè,
es dividiran en grups de
treball que “aprofundiran
en les possibilitats de nous
sistemes de finançament i
polítiques culturals, mo-
dels d’internacionalitza-
ció i oportunitats per a la
innovació artística que

brinda aquest nou para-
digma”.

A més, durant l’IETM
Satellite Girona tindran
lloc presentacions de pro-
jectes de diferents discipli-
nes de les arts escèniques,
que han estat seleccionats
entre les propostes rebu-
des en una convocatòria
internacional. Concreta-
ment, s’han triat quatre
projectes catalans, un de
la resta de l’Estat espa-
nyol, quatre d’altres pa-
ïsos europeus i un nord-

americà. També hi ha l’op-
ció de seguir els contin-
guts de les jornades en lí-
nia, a través del web
www.ietm.org.

Durant aquests dies, els
participants també po-
dran conèixer diferents
focus creatius de les co-
marques gironines com
ara el festival Sismògraf i
la residència Faberllull,
d’Olot; el col·lectiu Nyam-
nyam, de Mieres; L’Ani-
mal a l’Esquena, de Celrà, i
el Bòlit, de Girona. ■

Uns 140 professionals de les arts escèniques originaris de 18 països
es troben a Girona convocats per la xarxa internacional IETM

Xavier Castillón
GIRONA

Satèl·lit escènic

Una escena de l’obra ‘Aucune idée, de Christoph Marthaler, programada avui i demà a El Canal de Salt ■ JULIE MASSON

Coincidint amb
la trobada,
Temporada Alta
ha programat
‘Aucune idée’, de
Marthaler

Pilar Codony, nascuda a
Banyoles fa gairebé 34
anys, va ser declarada ahir
guanyadora del premi de
narrativa Documenta per
a menors de 35 anys i do-
tat amb 5.000 euros per la
novel·la Distòcia. L’obra
serà publicada per L’Altra
el març del 2022.

Pel jurat –format per
Pau Vidal, Marina Espasa,
Albert Forns, Josep Cots i
Eugènia Broggi–, “l’obra
destaca pel ventall de per-
sonatges complexos i vi-
víssims que presenta, per
la mirada íntima i valenta
sobre l’avortament i la ma-
ternitat, per la represen-
tació del dia a dia en una
granja de vaques i ovelles i
d’un món rural molt arran
de terra”. A més, van valo-
rar molt d’aquesta obra de
debut que fuig “de populis-
mes literaris i llocs co-
muns”, i “l’autenticitat del
relat, l’escriptura àgil,
molt llegidora, i una llen-
gua genuïna, entenedora i
naturalíssima, lluny d’ar-
tificis i pirotècnies emba-
fadores”.

Pilar Codony és veteri-
nària d’animals de granja,
sobretot de vedells. Ac-
tualment viu “molt feliç”
en un poblet del Pla de l’Es-
tany, en un mas, compar-
tint l’espai amb tot d’ani-
mals i de llibres. ■

La banyolina
Pilar Codony,
nou premi
Documenta

L. Llort
BARCELONA
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