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La Muntaner presenta fins al 16 
de gener Cadira, un text molt dur 
del britànic Edward Bond (1934) 
dirigit per Moisès Maicas, que 
transporta l’espectador a la des-
angelada societat de l’any 2077. 
Mostra un món repressor, ple de 
disturbis i en alerta constant, en 
què els sentiments estan prohi-
bits. «És una obra que et perse-
gueix, que et fa pensar. El text és 
molt precís i no té gens d’emoció. 
Posar-t’hi és tot un viatge», diu Li-
na Lambert, que interpreta Ali-
ce. L’actriu creu que l’essència del 
seu personatge està en la tragèdia 
grega: «És una mena d’Antígona 
moderna».

 En un món on la compassió no 
es pot manifestar, Alice s’atreveix 
a demostrar-la baixant al carrer 
una cadira per a una dona amb 
aspecte demacrat (Tilda Esplu-
ga), que està vigilada per un sol-
dat (Albert Alemany). Aquest sim-
ple acte arribarà a desencadenar 
un terrible final.
 Els personatges de Bond sem-
bla que hagin sortit d’un uni-
vers orwel·lià, viuen amb un te-
mor constant i només són capa-
ços d’escapar-ne en la intimitat 
de casa seva. Allà precisament és 
on Alice té el seu bé més preat, Bi-
lly (Oriol Casals), un noi que va 
recollir al carrer i que s’ha criat 
amb ella, al marge del sistema, en 
una relativa llibertat. H
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‘Cadira’, d’Edward 
Bond, presenta un 
món repressor i 
en alerta el 2077
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El Temporada Alta 
segueix al marge 
de la crisi amb un 
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Salvador Sunyer 
valora el suport de 
l’espectador com el 
gran aliat del festival

S
alvador Sunyer parla de la 
crisi amb l’autoritat que li 
dóna ser el director d’un 
festival teatral de referèn-

cia, el Temporada Alta de Girona i 
Salt, que sembla viure al marge de 
les estretors d’altres llocs. «El públic 
és el nostre gran aliat», va dir ahir 
en la presentació d’un balanç de rè-
cord, un any més, per a l’edició que 
va acabar diumenge. Queda resu-
mit així: 48.183 espectadors (52.808 
amb les activitats complementàries) 
han assistit a les 127 funcions, amb 
una ocupació del 90,37%. O sigui, 
les millors xifres en els 19 anys d’his-
tòria d’un certamen que va crear la 
productora Bitó el 1992 amb un car-
tell de «quatre espectacles diverti-
díssims» i poc més de dos milions de 
pessetes de pressupost. Avui és, com 
va corroborar ahir el conseller Joan 
Manuel Tresserras, el gran festival 
de Catalunya.
 Quan es refereix a les retallades, 
Sunyer ho fa més mirant cap enfora 
que portes endins. El seu festival, per 
exemple, ha mantingut una aporta-
ció de 600.000 euros de patrocina-
dors privats en un pressupost d’uns 
2,7 milions. El director del Tempo-
rada Alta entén que el nou Govern 
ha de convertir la cultura en un sec-

tor estratègic, «dóna resultats a pos-
teriori», a més de ser un element de 
cohesió nacional. «El pressupost de 
Cultura, que no arriba al 2% del total 
de la Generalitat, està molt per sota 
de països europeus». Sunyer tampoc  
dissimula que prepara l’edició del 
2011 marcat per l’«impàs polític», 
tant pel canvi a la Generalitat com 
per les eleccions municipals de la 
primavera.

DIMENSIÓ INTERNACIONAL / Entre els ob-
jectius del Temporada Alta, el seu 
director va destacar el d’augmentar-
ne la dimensió internacional, «com 
un punt de trobada amb Europa». 
No creu que aquesta tasca sigui un 
repte exclusiu del seu festival, sinó 
que s’ha d’afrontar de forma conjun-
ta amb altres agents teatrals com el 
Teatre Nacional, el Lliure, el Mercat 
de les Flors o la productora Focus. 
«No hi ha costum de treballar amb la 
gent de fora amb assiduïtat. Progra-
madors i productors haurien de ser, 
per exemple, interlocutors habitu-
als amb festivals com el d’Avinyó».
 Aquesta és la ruta per mantenir 
una excel·lència que s’ha manifes-
tat també amb 25 coproduccions 
del festival i El Canal i el gran nivell 
de l’oferta estrangera que va tancar 
el Richard III de la companyia Prope-
ller. H

El director demana 
al nou Govern que 
faci de la cultura «un 
sector estratègic»

33 Una imatge de ‘Richard III’, última producció estrangera d’aquest any.

             

90,37% d’ocupació 
amb un total de 48.183 
espectadors, un 7,16% més que 
en l’edició de l’any anterior, sobre 
53.317 entrades a la venda

127 funcions realitzades 
durant els dos mesos i mig, 15 
més de les programades davant 
la demanda de públic en alguns 
espectacles. D’aquestes, 71 van 
esgotar totes les localitats

3.418 espectadors va 
congregar Garrick en les seves 
set funcions al Municipal de 
Girona. Només el concert de Fito 
& Fitipaldis (5.700 espectadors a 
Fontajau) va superar Tricicle

1.316 habitacions 
d’hotel a Girona i Salt, ha 
gestionat el festival. No inclouen 
les contractades per companyies, 
professionals i públic

MÉS DE 48.000 ESPECTADORS

LES XIFRES PRINCIPALS


