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61.013

93,33%

28

27,5%

espectadors han assistit als
espectacles de pagament
del festival. El 2008 van ser
36.905, i l’any passat 48.183,
de manera que l’augment
ha estat del 26,6%

d’ocupació dels espectacles,
una xifra que pocs teatres
i gairebé cap festival acon-
segueixen habitualment.
És el rècord històric de
Temporada Alta

dels espectacles produïts
pel festival o pel seu cosí
germà, El Canal, el Centre
d’Arts Escèniques de
Salt/Girona, aniran de gira,
de Madrid a Sud-amèrica

dels 3 milions d’euros de
pressupost del festival ve
del taquillatge. Els patroci-
nadors hi aporten el 18% i
en tercer lloc hi ha la Gene-
ralitat, que hi posa el 17,9%

PEDRO MADUEÑO

El ganxodeSopadeCabra, enCD iDVD

À louer, dels belgues Peeping Tom, coproduïda per El Canal i presentada a Temporada Alta
HERMAN SORGELOOS

wMés de 90.000 persones van
omplir els sis concerts que So-
pa de Cabra va oferir a Barce-
lona, Tarragona, Palma i Giro-
na, en el seu momentani
retorn als escenaris. Aprofi-
tant la tirada, s’ha editat El re-
torn, un doble cd amb 25 can-

çons en directe, acompanyat
d’undvd ambel concert del Pa-
lau Sant Jordi del 9 de setem-
bre. Els músics van reconèixer
ahir que, malgrat que ha estat
una experiència molt satisfac-
tòria, no està previst repetir-
la en el futur. / Redacció

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Ha batut àmpliament els rècords
anteriors, tant de públic com
d’ocupació, fins a aconseguir per-
centatges molt difícils de repetir
per a qualsevol. I de totes mane-
res, en aquestsmoments la princi-
pal preocupació del director del
festival Temporada Alta de Giro-
na, Salvador Sunyer, és reinven-
tar-lo. Des de fa uns anys, abans
de l’actual sotrac econòmic, Su-
nyer buscava que el festival fes el
salt i es convertís en una cita ine-
ludible del calendari internacio-
nal, fet que comportava doblar-
ne el pressupost en uns anys per
poder esdevenir la capital escèni-
ca de la Mediterrània durant la

tardor i poder ajudar a la interna-
cionalització dels espectacles ca-
talans. Ara, malgrat el xàfec que
està caient, o com ell justifica,
precisament per això, el projecte
és encaramés ambiciós: ha elabo-
rat una proposta que ha presen-
tat al departament de Cultura
que dirigeix Ferran Mascarell
perquè en un termini de quatre a
sis anys, Girona es converteixi en
un potent centre escènic interna-
cional, en una de les capitals del
teatre europeu.
Un pol escènic, un centre na-

cional de teatre, que naixeria a
partir del festival TemporadaAl-
ta i del seu cosí germà, El Canal,
Centre d’Arts Escèniques de
Salt/Girona –també dirigit per
Sunyer–, però que aniria molt

més lluny, tot desbordant-ne els
límits fins i tot geogràfics, i agluti-
nant al seu voltant tota l’escena
catalana, pública i privada, des
del Lliure, el Mercat de les Flors
i el TNCal festival Grec, el Barce-
lona Internacional Teatre, la Sa-
la Beckett o l’Archipel de Perpi-
nyà, coproduint i treballant con-
juntament i coordinadament
amb ells demanera que això pro-
mogui l’autoria catalana i faci
més fàcil internacionalitzar el te-
atre català. Girona passaria a ser,
amés, una ciutat dedicada al tea-
tre tot l’any. Un indret on es pro-
dueixi teatre, la gent del ram s’hi
instal·li i hi hagi una reflexió per-
manent sobre elmón de l’escena.
Un món que allà de fet no deixa
de créixer des de fa temps: l’esco-

la universitària Eramprojecta es-
tudis de teatre.
De moment, Sunyer ha enviat

a Mascarell un document de 40
pàgines en el qual detalla el pro-
jecte–un projecte que tambébus-
ca noves maneres d’impulsar la
creació, generar públics i fins i
tot aprofitar els actualment desa-
profitats teatres municipals– i
des de la conselleria li han dema-
nat dos mesos de temps per exa-
minar-lo. Per convèncer el món
polític, Sunyer recorda que, a
més que aquí s’inverteix enCultu-
ramenys de la meitat que als paï-
sos del nostre entorn, en aquests
moments bona part dels festivals
de l’Estat estan desapareixent, el
panorama teatral es desertitza, i
en això Catalunya pot ser un oasi
i TemporadaAlta, que ja és el fes-
tivalmés important d’Espanya, la
porta d’entrada de desenes d’es-
pectacles internacionals i apara-
dor de dotzenes d’obres catala-
nes, i també un fenomen molt
més gran.
Si hi ha voluntat política que

aquest projecte tiri endavant, diu
Sunyer, no serà important que
l’any vinent Temporada Alta re-
dueixi espectacles. I ho haurà de

fer perquè s’acaba el programa
europeu de tres anys que aporta-
va un 17,5% dels fons del festival.
La qüestió, diu, és que hi hagi un
projecte il·lusionant, que hi hagi
“la línia cap a la qual anem”. Que
hi hagi la voluntat política. Des-
prés ja es parlarà de diners. I en
aquest sentit, remarca, la Ge-
neralitat haurà d’elegir. Ara com
ara, i per posarmés arguments so-
bre la taula, Sunyer va fer públi-
ques les dades del festival Tempo-
rada Alta d’aquest any, que va
acabar diumenge: nou rècord de
públic, amb 61.013 espectadors
(26,6% més que l’any passat), i
d’ocupació, amb un brutal
93,33%, percentatges inusuals en
un festival que arrisca i aposta
per la creació.c

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Fa unes setmanes va aparèixer al
mercatTalk that talk, just quan la
cantant i diva Rihanna està a
punt de finalitzar la
giraLoud Tour.Els
aficionats podran
presenciar aques-
ta nit en el
Palau Sant
Jordi (a les 19.45
h ho farà el te-
loner, Calvin Harris, i a
les 21 h l’estrella de les
Barbados) d’una cantant
que en només sis anys ha
passat de l’anonimat a la
fama.
Des dels temps en què era

una fogosa i desafiadora jove
de 17 anys, les audiències
s’han anat rendint potser no a

les seves virtuts musicals però sí
a la seva dimensió d’imparable
animal escènic. Des d’aquella
època, en efecte, l’exuberant jove
barbadiana va començar a esca-
lar posicions davant una afició ne-
cessitada de noves reines, del
disc i del dance: el seu debut amb

el singlePon de replay no va
poder ser més oportú.
Els zigzagueigs, tan-
mateix, han estat cons-
tants en la seva carre-
ra, fins que fa un any
es va decidir a se-
guir les pautes mar-
cades per David
Guetta i la seva mi-
raculosa reconve-
sió de l’eurodance
en ritme global.

La cada vega-
da més show-
man –el con-

cert té un elevat voltatge sexual–
arriba a la ciutat amb nou mate-
rial i exhibeix una vegada més
aquesta barreja que l’ha portat a
ser qualificada audaçment com
laMadonna del segle XXI: un po-
derós r’n’b sovint incontenible,
un previsible pop amb tendència
a l’almívar i, per acabar d’emul-
sionar-lo, unes pinzellades de su-
cós reggae, lògiques pel seu ori-
gen caribeny. Tot això l’exhibeix
en alguns talls del seu flamant àl-
bum, com You da one, Where ha-
ve you been o la reventapistesWe
found love, primer single demoli-
dor del disc i que interpreta en
viu amb el productor i dj Calvin
Harris, que exercirà, a més de te-
loner. S’hi uniran clàssics com
Only girl (in the world) –que sol
obrir el concert–, Disturbia o la
indispensable i icònica
Umbrella.c

TemporadaAltabat rècords iproposa
ferdeGironauncentreescènicglobal
Sunyer envia aMascarell un pla que busca aglutinar tota l’escena catalana

El departament de
Cultura ha demanat
dos mesos per estudiar
la proposta del
director del festival

El festival
en xifres

Rihanna, la reinamés abrasiva
del dance, presenta ‘Talk that talk’


