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DANIEL BONAVENTURA GIRONA

■ El Festival Temporada Alta de
Girona i Salt, que se celebra del 
d'octubre al  de desembre, ha
sumat la localitat de Sant Feliu de
Guíxols com a sisena subseu del
certamen, que també ofereix la
seva programació a Torroella de
Montgrí, Banyoles, Celrà, Besca-
nó i Palafrugell.

Segons ha informat l'organitza-
ció, Temporada Alta programarà
al Teatre Auditori Narcís Masfe-
rrer de Sant Feliu tres espectacles:
Immortal ( de novembre), de
Marc Angelet i protagonitzada
per Bruno Oro, Un cop l'any (
d’octubre), dirigida per Àngel Llà-
cer i amb Mar Ulldemolins i David
Verdaguer, i Les noies de Mos-
sbank Road ( de desembre), di-
rigit per Sílvia Munt i amb la inter-
pretació de Clara Segura, Marta
Marco i Cristina Genebat. 

Aquest espectacle es podrà
veure també a Palafrugell ( de
desembre) i a Girona ( de de-
sembre). Immortal es podrà veu-
re també al Teatre de Bescanó el
proper  de novembre. 

El festival va posar ahir a la ven-
da les entrades per aquests tres
espectacles, i també per a El color
de la llum, del gironí Ferran Joan-
miquel, que es podrà veure a Pa-
lafrugell ( d’octubre).  

Aquesta última producció es va

estrenar en l’edició anterior del
festival i s’emmarca dins un cicle
de teatre Verbatim, de tipus docu-
mental i basat a reproduir testi-
monis orals de personatges reals
sobre fets reals.

Les entrades per a Palafrugell
es van posar també ahir a la ven-
da. Temporada Alta hi programa
en acord amb la Fundació Vila
Casas. La Fundació també col·la-
bora amb la programació del Fes-
tival a Torroella de Montgrí. 

El Teatre Municipal de Palafru-

gell acollirà, doncs, dues fun-
cions, Les noies de Mossbank
Road, i El color de la llum, de Fe-
rran Joanmiquel. A Palafrugell,
l’obra forma part de les activitats
organitzades en el marc de la X
Biennal de Fotoperiodisme Xa-
vier Miserachs.

Properament, es presentarà la
programació de Celrà, Torroella
de Montgrí i Banyoles. La progra-
mació completa es presentarà i es
posarà a la venda a primers de se-
tembre. 

Des de principis del mes d’abril
s’han anat avançant alguns es-
pectacles de la propera edició de
Temporada Alta i, d’alguns d’ells,
ja es poden comprar entrades:
Slava’s SnowShow, El Petit Prín-
cep,  il·lusions (Mag Lari), La
Resposta, Èdip, Les noies de Mos-
sbank Road (a Girona), Maria Ar-
nal i Marcel Bagés, Albert Pla i Ro-
sario. 

També s’han presentat les pro-
duccions i coproduccions de
Temporada Alta , tot i que
encara no s’han posat les entra-
des a la venda. 

Produccions i coproduccions
En total, el festival ha produït o co-
produït  muntatges aliant-se
amb companyies, festivals, equi-
paments i institucions nacionals
i internacionals. 

Alguns dels muntatges desta-
cats que s’han presentat són: La
neta del Sr. Linh, una obra dirigida
per Guy Cassiers amb Lluís Ho-
mar com a únic protagonista;
L’omissió de la família Coleman,
versió catalana del muntatge en
el qual l’argentí Claudio Tolcachir
dirigirà actors catalans; Uncanny
Valley, una coproducció amb Ri-
mini Protokoll i direcció d’Stefan
Kaegi o Macho man, una instal·la-
ció escènica d’Àlex Rigola crítica
amb el masclisme.

�El certamen anuncia i posa a la venda les entrades per a «Les noies de la Mossbank Road», «Immortal», «Un cop l’any» i «El
color de la llum», aquesta del gironí Ferran Joanmiquel �Difonen algunes de les funcions que es faran a Palafrugell i Bescanó

Temporada Alta suma Sant Feliu de
Guíxols com la sisena subseu del festival

Una escena de «Les noies de la
Mossbank Road». FELIPE MENA
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