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33 Manel Dueso.
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–El títol de l’obra porta ràpidament el 
record de Shakespeare in love.
–Sí. Però la pel·lícula és més biogrà-

Tres peces breus de Txékhov arriben 
avui a la Muntaner sota la batuta de Ma-
nel Dueso. Marcià Cisteró i Armand Villén 
l’acompanyen a Txèkhov in love.

Manel Dueso
Actor i director teatral

EN 3 MINUTS

  

«Veig molta tele en el teatre»
fica. Nosaltres no fem una biografia 
de Txékhov de manera descoberta. 
En les seves obres hi ha l’ànima del 
mateix Txékhov.

–I si no és una biografia, ¿quin és el 
punt de partida del muntatge?
–He fet una petita dramatúrgia a par-
tir de tres peces curtes de la seva pri-
mera època: Els mals del tabac, La peti-
ció de mà i L’ós. En totes s’hi apunten 
els temes de les seves grans obres. El 
nexe que les uneix, que les explica, 
és l’amor. D’aquí ve l’in love.

–¿En quin sentit?
–La petició de mà parla de l’amor que 

comença. El personatge de L’ós ha 
tingut moltes relacions amb dones 
i és un misogin. Un dia va a cobrar 
un deute a una viuda i, tot i que no 
ho volen, s’acaben embolicant. I el 
senyor que fa una conferència sobre 
el tabac explica que fa 33 anys que 
està casat, té set filles i ja n’està fins 
al capdamunt. En Txékhov sempre 
hi trobem històries d’amor no cor-
respost. Tothom està casat amb qui 
no toca.

–¿Com és la dramatúrgia?
–Hem jugat amb la idea que el pú-
blic de la Muntaner assistirà a una 
conferència, i mentrestant es repre-

senten les altres dues peces a càrrec 
d’Armand i Màrcia. Jo sóc el confe-
renciant.

–¿És partidari d’una relectura de 
Txékhov com fa Veronese?
–No. Sóc molt fidel als textos. Ja can-
vio coses quan escric els meus. I sem-
pre intento separar els llenguatges: 
el del teatre, el cine i la tele. Vaig al 
teatre com a espectador i massa ve-
gades hi veig televisió. Això és una 
joia, una joguina escènica que bus-
ca la complicitat del públic.

–Txékhov és una constant a la carte-
llera. ¿Com ho explica?
–És un senyor que escriu molt bé 
i que construeix de meravella les 
emocions dels personatges. És una 
bomba emocional. Em sorprèn que 
hi hagi gent que parla d’innovar en 
el teatre i no conegui Txékhov. H

Sunyer vol 
que Girona 
sigui un eix del 
teatre català
3El director espera una resposta de 
les institucions abans de final d’any 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

N
omés algú que no cone-
gués Salvador Sunyer, el 
director del festival Tem-
porada Alta de Girona i 

Salt, es podria imaginar que es que-
daria amb els braços plegats aquests 
dies de retallades. El director del fes-
tival escènic més rellevant de l’Estat 
espanyol va presentar ahir el balanç 
de la seva edició més exitosa i va po-
sar les bases sobre com s’ha d’afron-
tar un futur incert amb un nou pro-
jecte nacional de l’escena catalana.
 Sunyer no només no té garantit 
el manteniment de les ajudes ins-
titucionals. En realitat, ja sap que 
no podrà comptar, perquè s’ha 
acabat, amb la subvenció europea 
de 538.000 euros per al festival, el 
17,5% d’un pressupost de poc més 
de tres milions. Tampoc tindrà un 
8% més d’aportació comunitària 
per a la producció. El gestor ha fet 
arribar a les institucions «un full 
de ruta per a quatre i vuit anys» que 
planteja convertir l’àrea de Girona 
en un centre dinamitzador de les 
arts escèniques catalanes i de la se-
va projecció internacional.
 Sunyer no es va atrevir a parlar 
d’una «ciutat del teatre», el nom que  

va donar fa una dècada Lluís Pasqual 
al seu projecte de Montjuïc. Però la 
Conselleria de Cultura, els ajunta-
ments de Girona i Salt, i la Diputa-
ció de Girona ja tenen «un esborrany 
d’unes 40 pàgines» que va més enllà 
del festival i del centre de producció 
del Canal de Salt. S’han compromès 
a respondre-li abans de final d’any. 
Un diagnòstic sobre la «desertitza-
ció escènica» espanyola i catalana  
–amb baixades de pressupostos en 
els teatres públics i l’absència de pro-
gramació per falta de recursos en els 
municipals– ha originat aquesta re-
invenció.

L’OASI CATALÀ / «No es programa en 
aquests teatres municipals, excepte 
en set o vuit. Això ja ha passat a Itàlia 
i s’ha d’intentar que Catalunya sigui 
un petit oasi», va apuntar Sunyer. 
Aquest oasi brotaria arran d’un pro-
jecte per intentar exportar la mar-
ca del teatre català, en col·laboració 
amb el TNC, el Lliure, el Mercat, el 
Grec i la Beckett (focus de la nova au-
toria catalana) i amb empreses com 
Focus i el seu projecte internacional 
del BIT.
 En aquest «festival i projecte de 
país» Girona hauria de convertir-se 
en una ciutat vinculada a l’escena 

BALANÇ I FUTUR DEL TEMPORADA ALTA

tot l’any, com ho són a França Angu-
lema amb el còmic i Avinyó amb el 
teatre. «S’ha de dibuixar alguna co-
sa que no tingui paral·lelisme a Eu-
ropa. A Girona s’hi hauria d’instal-
lar gent vinculada a l’escena».
 Ara per ara, Sunyer no es veu en 
un pla B de festival a la baixa i es con-
formaria per impulsar aquest pro-
jecte regenerador si es mantingues-
sin les ajudes de Generalitat (552.000 
€), ajuntaments de Girona (300.000), 
de Salt (50.000), diputació (125.000) i 
de l’Inaem (95.000). Sense diners no 
hi ha renovació. El que sí que té és 
l’aval d’un 93,3% d’ocupació al fes-
tival que es va acabar diumenge.«A 
Girona hem sabut com crear el pú-
blic», va sentenciar. H

33 Salvador Sunyer, el mes de setembre passat al Teatre de Salt.
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J El balanç de la 20a edició 
del festival avala la idea que 
el Temporada Alta és una 
referència escènica, amb 61.013 
espectadors (93,3% d’ocupació) 
per a les 181 funcions vistes 
en els dos últims mesos i mig 
a l’àrea de Girona i Salt. La 
taquilla (27,5%) ha estat per 
primera vegada la principal 
font d’ingressos, seguida pel 
patrocini (18%).

L’EDICIÓ AMB 
MÉS PÚBLIC

LES XIFRES

Prestigiosos 
intel·lectuals 
recolzen  
Ramoneda

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Prestigiosos intel·lectuals de tot 
el món han firmat un manifest en 
favor de l’encara director del Cen-
tre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), Josep Ramone-
da, on expressen la seva preocu-
pació pel futur d’aquesta institu-
ció després d’anunciar la Diputa-
ció i l’Ajuntament de Barcelona 
que no el renovaran al capdavant 
del centre.
 Entre els firmants del docu-
ment de suport hi ha figures re-
llevants com Eric Hobsbawm, Is-
mail Kadare, Timothy Garton 
Ash, André Gluksman, Zygmunt 
Bauman i Tzvetan Todorov.
 En el manifest, els firmants 
consideren que Ramoneda «ha 
conduït impecablement el CCCB 
durant 17 anys». I expressen la 
seva «preocupació per les conse-
qüències d’aquesta decisió per 
al futur de la institució». Sota la 
gestió de Ramoneda, el CCCB, 
continuen, s’ha desenvolupat 
com «un laboratori d’innovació 
cultural, que ha donat una llista 
notable dels èxits reconeguts in-
ternacionalment gràcies a la re-
cerca sense concessions de l’excel-
lència en totes les seves àrees».
 Sobre el futur, assenyalen els 
firmants, que «és imperatiu que 
el procés de selecció del nou direc-
tor mantingui un impecable rigor 
i se centri en les credencials intel-
lectuals, l’experiència i la capaci-
tat de lideratge, i no en les lleial-
tats polítiques». Precisament, en la 
comissió municipal de Barcelona 
es va rebutjar ahir amb els vots en 
contra del PP i CiU la proposta del 
grup socialista que els represen-
tants municipals al CCCB propo-
sin que l’elecció del substitut de 
Ramoneda sigui a través d’un con-
curs internacional. H

RELLEU AL CCCB


