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Un llibre explica
on van anar
destinats i
el retorn de
20.066 nens

Els 34.037
infants
evacuats

La Fabra i Coats
acull un festival
amb prop de 60
músics,
productors i DJs

La Red
Bull
Music
Academy

Salvador Sunyer
encara el 17è Temporada

Alta amb la consciència
clara que serà,

segurament, l’últim
festival que porta a

terme amb el model
actual ■ CRISTINA

CALDERER

EldirectordelTemporadaAlta,PremiNacional
deteatre2008,repassalatrajectòriadel
festival iposadeuresalesinstitucions

COMENÇA
TEMPORADAALTA
Andreu Gomila
BARCELONA

Aquest dijous Salt i Girona
es tornaran a posar de llarg
per exercir de capitalitat
cultural del país gràcies a la
inauguració del 17è Tempo-
rada Alta-Festival de Tardor
de Catalunya. És segura-
ment el millor festival de
tardor del sud d’Europa. I
tot gràcies a l’empenta del
seu director, Salvador Su-
nyer, guardonat enguany
amb el Premi Nacional de
teatre. El certamen està
acabant una etapa i Sunyer
mira endavant. Parlem
d’això, del teatre del país i
de moltes coses més.

Els joves i Temporada
Alta
“No hem descobert mai nin-
gú. Són gent que t’agrada i
que els segueixes. Ens ha
passat amb el Rigola, amb
l’Albertí, la Subirós. No és
que diguem: ara toca una
altra fornada, sinó que vas
veient... Sempre hi ha una
generació que puja i en
aquests moments són mol-
tíssims. Hi ha pocs països,
potser cap, que tingui tanta

gent que escriu teatre com
enaquestsmoments. Iara la
característica de la nova ge-
neració és que escriuen, di-
rigeixen, actuen. Tot i que
molts han sortit de la Sala
Beckett, fan el contrari del
que pregonava Sanchis Si-
nisterra, que sempre deia
que un autor no havia de di-
rigir mai. Van remenant el
text, i tenen una veu pròpia
molt diferent els uns dels al-
tres. No són una generació
literària, però sí que tenen
una mirada comuna, els uns
des del punt de vista més
clàssic, com Pau Miró, i els
altres, com Jordi Casano-
vas, que està més obsessio-
nat per una forma de dra-
matúrgia diferent... Nosal-

tres el
que fem
és do-
nar-los
l’oportu-
nitat d’es-
trenar.
Pensa que el
Pau Miró ha
estrenat al Pic-
colo de Milà i al
Centro Dramáti-
co Nacional de Ma-
drid... És d’agrair que enca-
ra escrigui en català. Aques-
ta generació, però, tria la
llengua amb naturalitat”.

Investigació
“És la gràcia d’aquesta
feina. Quan fas un festival,
si tens una fórmula i la vas
repetint dos anys seguits,
la comences a matar. I vas
canviant no per imatge ni
per res, sinó per tu”.

Sales petites = teatre
català
“Potser només el teatre an-
glès es permet el luxe de fer
grans espectacles. Si t’hi fi-
xes, el teatre que ens arriba
de fora, i no només el d’aquí,
és un teatre que s’aguanta
amb tres, quatre actors. Ja
no se’n fan, de coses èpi-
ques. Sembla que només li
agraden al Rigola. En gene-
ralesrecorreatextosperfer
en la intimitat”.

“Hihapocspaïsos,
potsercap,
quetinguitanta
gentqueescriu
teatrecom
Catalunya”

Elrepte
deSalvador
Sunyer


