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CULTURA I SOCIETAT 

ANIOL RESCLOSA

Descobrir la música i la dansa i enriquir-se culturalment des de ben petits.
Aquest és l'objectiu del Concert per a nadons de Paulo Lameiro que ofereix
Temporada Alta a El Canal de Salt demà i diumenge. Els infants poden gaudir
amb Bach o Mozart i ballar al ritme de jazz i rock; i fins i tot poden tocar o
llepar els instruments, acostar-se als intèrprets i moure's amb els ballarins. 



El Canal El primer concert per a molts nadons

«Fora de Temporada», que era fins ara l’off del festival gironí, ha anun-
ciat que enguany no es podrà dur a terme «per manca de pressupost».
Les Marcianes Produccions, encarregades de l’organització, no han po-
gut aconseguir «el suport necessari per part de l’ajuntament de Giro-
na», i en no tenir «el mínim de recursos indispensable», l’han cancel·lat.
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El festival Fora de Temporada no es podrà dur a
terme aquest any per manca de pressupost

SUSPENSIÓ

Alfredo Sanzol torna a Girona, i ho
fa amb renovat esperit combatiu.
Les seves anteriors propostes, De-
licades i Días estupendos, ja es van
representar a Girona i Salt; ara
Temporada Alta torna a confiar en
el guanyador del Max per aquestes
dues produccions amb Aventura!,
una obra filla dels nostres temps que
reflexiona sobre l’altruisme, la in-
tel·ligència col·lectiva, la por i la
capacitat comunitària per gestionar
aquesta crisi. I malgrat la negror, ho
fa amb una visió «perillosament
optimista».

A Días estupendos hi parlava d’a-
llò que la gent fa a l’estiu perquè

durant l’any no s’hi atreveix; ara
tracta de decisions preses per la cri-
si i que mai s’haurien pres abans.

Un grup de socis d’una empresa
accepta que una companya es ven-
gui a canvi de diners per a ells, una
decisió extrema; el que vull posar de
manifest és que si no estem alerta,
en situacions d’estrèspodem fer co-
ses que mai hauríem sospitat.

Vostè afirma que no emigra
perquè té un fill petit... és més va-
lent quedar-se o marxar?

Segurament no es tracta d’anar-
se’n o quedar-se aquí, sinó que la va-
lentia radica a saber què vols fer, què
necessites i dur-ho a terme.

David Cameron va dir que tots
hauríem de tenir un pla de con-
tingència que no haguem d’usar.

És la mena d’idea de bomber

magnífica que tenen els polítics (riu).
L’important és tenir clares les prio-
ritats socials i organitzar-nos per
aconseguir-les, mentre que el que
fan els polítics és desordenar-les: per
això la societat les ha hagut de po-
sar sobre la taula. Tots sabíem que
els desnonaments eren injustos,
però els poderosos sempre van per
darrere de la societat. Els polítics ens
volen espantar dient-nos que ens cal
un pla B, i que si aquest no funcio-
na n’haurem de tenir un de C, com
si visquéssim en un film d’acció.

Però vostè sona optimista.
És que ho sóc, perillosament op-

timista, perquè malgrat tot confio en
la intel·ligència del grup tot i que la
història s’entesti a no donar-me la
raó (riu). Crec que cal seguir treba-
llant per mantenir-la.

Té un fort sentit de la comunitat;
creu que l’art pot jugar un paper
decisiu a crear ideals comuns?

D’Aventura!, precisament, el que
més m’interessa és veure com fun-
ciona aquesta intel·ligència, que
els personatges siguin com la veu
d’una sola persona. I l’art és com un
entrenament per a la vida, com els
neuròlegs diuen que ho fan els

somnis, perquè pugen a escena els
fantasmes i les pors, errors i encerts.

Per fer-ho, ha tornat a comptar
amb la complicitat de T de Teatre,
amb qui ja va treballar a Delicades.

Hem aconseguit crear una rela-
ció d’absoluta paritat i això és fan-
tàstic. Un treball de creació reque-
reix confiança i llibertat, i això ho
hem trobat mútuament.

També parla de sentir-se útil. Pot
tenir un punt d’egoista, si ens fa
sentir bé fer quelcom pels altres?

Crec que existeix l’altruisme pur,
i tinc la sort de ser-ne beneficiari
cada dia. Potser no ens n’adonem
perquè és quelcom que donem
per descomptat i ens fixem només
en allò negatiu, però parant es-
ment ens adonarem de la quantitat
de coses que fem els uns pels altres.

La sòcia de l’empresa es ven
per ajudar els seus companys.
Vostè es vendria per alguna cosa?

Crec que hem de tenir clar qui-
nes són les prioritats reals, què és
important i què no; i en segon lloc,
estar ben alerta perquè en el mo-
ment en què et refies i creus que tu
no et vendries mai per res, fas el pri-
mer pas per acabar-ho fent. 
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Dramaturg i director d’«Aventura!».Fins on estarien
disposats a arribar els socis d’una empresa per capejar la crisi?
L’afilada ploma del pamplonès dissecciona amb humor la tragèdia.

«Tot i que la història
no em doni la raó, jo
encara confio en la
intel·ligència grupal»

Alfredo Sanzol

El guanyador del Max per «Delicades» i «Días estupendos», a Girona.

ANIOL RESCLOSA
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Dos actors catalans i dos de que-
bequesos protagonitzen Quebec-
Barcelona, una obra de la catalana
Mercè Sarrias que dirigeix el que-
bequès Philippe Soldevila i que
s’estrena demà a La Planeta  dins del
festival Temporada Alta. L’obra pre-
tén unir aquests dos territoris se-
parats per un oceà i que, no obstant,
«tenen moltes coses en comú», se-
gons Mercè Sarrias. 

Tot i això, la dramaturga va apun-
tar que no pretén analitzar les re-
alitats de les dues regions, sinó que
intenta exposar com un estranger
sempre aborda una nova realitat des
de la seva condició de turista, en
una aproximació que inevitable-
ment usa els tòpics, com que a Ca-
talunya hi ha festa i al Canadà, na-
turalesa, va dir ahir.

La peça, que després d’estrenar-
se a Girona es podrà veure a la
Sala Beckett, narra la història de
dues dones, una de catalana i una
altra de quebequesa, que inter-
canvien les seves cases durant unes
setmanes. La catalana fuig d’un
problema professional i la quebe-
quesa d’una relació de parella, va dir
Sarrias, que entén el viatge com «un
espai de llibertat que permet a les
protagonistes entendre els proble-
mes que s’han endut a la maleta».

El muntatge «juga amb els este-
reotips», ja que la quebequesa visita
la Sagrada Família i se’n va de fes-
ta per Barcelona, mentre la catala-
na intenta veure óssos i neu. 
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Temporada Alta
duu a La Planeta
una coproducció
entre Catalunya
i el Quebec


