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● Els britànics Coldplay,
que el setembre passat ja
van omplir de valent el Pa-
lau Sant Jordi dins de la gi-
ra mundial de Viva la vida
or death and all his
friends, tornaran el setem-
bre del 2009 a Catalunya
per oferir un recital a l’Es-
tadi Olímpic de Montjuïc,
i certificaran així la gran
resposta que sempre han
obtingut a Barcelona, ciu-

tat on el 2007 van gravar
un videoclip i on, el juny
passat, a l’Espacio Movis-
tar, van oferir un dels tres
únics xous mundials, i gra-
tuïts, de preestrena del seu
cinquè treball.

Una demanda de plagi
Les entrades per al cinquè
concert del grup de Chris
Martin a la capital catala-
na, l’únic que oferiran
l’any vinent a tot l’Estat

espanyol, es posaran a la
venda dimecres vinent, tot
i que els preus encara no
s’han concretat. Coldplay,
precisament, van ser acu-
sats la setmana passada de
plagi pel guitarrista Joe
Satriani, que va presentar
una demanda a Los Ange-
les en què assegura que la
cançó Viva la vida, nomi-
nada als Grammy, conté
«porcions substancials i
originals» d’If I could fly,

publicada per Satriani el
2004. «Si existeixen certes
semblances entre aquests
dos temes és per casuali-
tat, i són tan sorprenents
per a nosaltres com per a
ell», s’han defensat, tan-
mateix, Coldplay en un
comunicat.

Per la seva part, la can-
tant nord-americana
Beyoncé ha inclòs Barce-
lona en l’itinerari europeu
del seu tour mundial de

l’any vinent. Beyoncé, una
de les artistes de més èxit
del rhythm & blues actual
dels Estats Units, hi pre-
sentarà el seu nou disc, I
am... Sasha Fierce, el 20
de maig al Palau Sant Jor-
di, recinte que ja va trepit-
jar el 2007dins de la gira
de The Beyoncé Experien-
ce. Per aquest concert, les
entrades es posaran a la
venda dimarts vinent, a
preus entre 44 i 55 euros.

Coldplay actuaran el setembre de l’any vinent a
l’Estadi Olímpic i Beyoncé, al maig, al Sant Jordi
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De l’any 2005
al 2008, ha es-
tat vigent el
conveni subs-
crit entre Cul-
tura i l’Ajun-

tament de Girona en virtut
del qual Temporada Alta
ha rebut, en quatre anys,
1,8 milions d’euros, i el
seu pressupost en aquest
últim any ha superat, de
poc, els 2 milions. L’edi-
ció d’aquest any, pel seu
director artístic, Salvador
Sunyer, que ja ho va anun-
ciar al final de l’edició del
2007, «marca un final
d’etapa» i cal «repensar el
festival», un guant que
Cultura ja va recollir fa un
temps. La conselleria el
considera «estratègic», un
referent a Europa a mitjà i
llarg termini, amb un pres-
supost similar, pel que va
dir ahir el conseller, al del
Grec de Barcelona o el
Festival de Otoño de Ma-
drid; és a dir, d’entre 3,5 i 4
milions d’euros. Per acon-
seguir-ho, Tresserras va
anunciar ahir la signatura
d’un conveni del 2010 fins
al 2014, per augmentar els
diners que el govern desti-
na al festival. L’Ajunta-
ment de Girona i el de Salt,
i la Diputació –per boca
d’altres–, en un context de
migradesa econòmica, van
anunciar que en l’edició
del 2009 mantindrien la
dotació econòmica de
l’any anterior, i no es van
pronunciar clarament res-
pecte del futur, però hi ha
predisposició a seguir els

passos del govern català.
Tresserras va explicar que
l’augment de l’aportació
de Cultura pel 2009 de-
pendria de si s’arriba a un
acord amb el nou sistema
de finançament per a Cata-
lunya. «L’any 2009 acaba-
rem de dissenyar el pla pel
2010-2014, però ho farem
de manera que el 2009 ja
hi hagi una traducció per-
ceptible d’aquest», va dir,
i va admetre que el pressu-
post de Cultura s’ha confe-
git a partir de models que
són «caducats», ja que hi
haurà un model nou de
manera imminent, perquè
«la relació de Catalunya
amb l’Estat és obsoleta, i
quan es renovi l’aplicació

pressupostària hi haurà
una revisió a l’alça de la
dotació que es destina al
festival», va dir el conse-
ller, que va remarcar que
«l’aposta pel teatre a Cata-
lunya és Temporada Al-
ta».

Aportació del ministeri
Tresserras també es va
comprometre ahir a parlar
amb el seu homòleg espa-
nyol, César Antonio Moli-
na, perquè el Ministeri de
Cultura es replantegi la se-
va actitud actual envers el
festival, al qual fa una
aportació «ridícula», se-
gons Sunyer –40.000 eu-
ros–, i que suposa un greu-
ge comparatiu enorme amb

altres festivals que se cele-
bren a l’Estat espanyol,
com ara el Festival Interna-
cional de las Artes de Cas-
tilla y León, i el de Madrid.

Salvador Sunyer va ex-
pressar el seu desig que, en
els propers quatre o cinc
anys, Temporada Alta si-
gui «un festival de país i
que passi a ser un dels grans
festivals europeus, conjun-
tament amb els quatre o
cinc més importants d’Eu-
ropa, com ara el d’Avinyó
o el d’Edimburg, amb els
quals hauria de treballar
amb assiduïtat, ja que en un
dels pocs àmbits en què Ca-
talunya és equiparable a
d’altres països europeus és
en la cultura».

Tresserras va explicitar ahir la voluntat del govern que el festival esdevingui un referent europeu

Temporada Alta rebrà més diners si es
resol l’acord de finançament autonòmic
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● L’índex d’ocupació
d’aquest any segueix la
tendència dels últims
anys, voltant el 90 per
cent, en aquest cas la xifra
és 91,99%, tot i mantenir
el nombre d’espectacles.
El nombre d’assistents a
les diferents activitats del
festival, espectacles de sa-
la, de carrer o activitats
complementàries és de
44.035 persones; i de les
40.119 entrades que es van
posar a la venda, se’n van
comprar 32.579, mentre
que 4.326 entrades són in-
vitacions.

És estranya la funció
dels 69 espectacles d’a-
quest festival que baixa
del 80 per cent. Només
passa en 10 sessions. La
tendència general és arri-
bar o superar el 90 per cent
i, en més d’una vintena, es
van omplir totes les locali-
tats. En total, als especta-
cles de sala hi han assistit
32.579 persones, que són
les que marquen aquest
gairebé 92 per cent d’ocu-
pació, mentre que es cal-
cula que en els espectacles
de carrer, gratuïts, hi han
participat gairebé 4.000
persones i en les activitats
paral·leles, 3.255. Una ve-
gada més, s’han hagut de
prorrogar diversos espec-
tacles, i de les 97 funcions
inicials previstes, al final
se n’han fet 108.

● El Festival Temporada Alta no augmentarà
el seu pressupost pel 2009 si no es resol l’acord
de finançament autonòmic, tal com va anun-
ciar ahir el conseller de Cultura, Joan Manuel

El Municipal de Girona, ple, en l’espectacle de dos monologuistes marroquins. / LLUÍS SERRAT

Tresserras. El conseller, l’alcaldessa de Giro-
na, Anna Pagans, i el tinent d’alcalde de Salt,
Joan Boada, van anunciar la intenció, el 2009,
una vegada conclòs el conveni amb l’organit-
zació, d’igualar com a mínim l’aportació feta

l’any anterior, per a un pressupost total d’uns 2
milions. Tresserras es va comprometre a subs-
criure un conveni quinquennal 2010-2014, que
dugui Temporada Alta a ser referent a Europa
en l’àmbit de les arts escèniques.

Nou de cada
deu entrades,
venudes

Jordi Amat, premi
Pellissa amb una
biografia de
Josep Benet
● Barcelona. L’escriptor i
crític Jordi Amat (Bar-
celona, 1978) ha gua-
nyat el XIII Premi Oc-
tavi Pellissa pel projec-
te de biografia de Josep
Benet, titulada provi-
sionalment Com una
pàtria. «Quan va morir,
persones d’ideologies
distintes però pròximes
a ell van considerar que
seria important que al-
gú preparés la seva bio-
grafia. Fa uns mesos
vaig tenir la fortuna que
se’m fes la proposta.
Florència Ventura va
donar el vistiplau al
projecte, autoritzant-
me a consultar l’arxiu
particular del seu ma-
rit.» El premi Octavi
Pellissa a un projecte de
creació literària o estu-
di i assaig està convocat
per l’editorial Empú-
ries i està dotat amb
12.000 euros. / EL PUNT

El grup Siete de
Copas ret tribut a
Eduardo Galeano,
a Badalona
● Badalona. El grup mu-
sical Siete de Copas es-
trenarà avui al Círcol
Catòlic de Badalona
(22.00 h, 5 euros) un es-
pectacle al voltant del
món literari de l’escrip-
tor uruguaià Eduardo
Galeano, contes, textos
i poemes del qual han
estat adaptats pel grup.
El concert servirà per
presentar també Siete
de Copas, el nou CD de
la banda (que es podrà
adquirir, a cinc euros,
juntament amb Cuen-
tan que cantan, el seu
anterior treball, publi-
cat el 2004), així com
per posar punt final,
també, a l’actual forma-
ció del grup. / EL PUNT

La Puntual porta
dues estrenes al
festival d’hivern
● Barcelona. El teatre de
titelles de Barcelona La
Puntual prepara dues
estrenes per a la quarta
edició del Festival de
Putxinel·lis d’Hivern
(del 19 de desembre al 4
de gener): Sarean Sun
Sun i RanDeMar. El
festival també recupera
el titella Mr. Punch, un
personatge estrafolari i
rebel que va sorgir de la
cultura popular anglesa
del 1662. / EL PUNT


