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El Temporada Alta alleuja els 
comptes gràcies al públic
3El 90% d’ocupació repara dos anys d’impagament de l’ajuda del Govern
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BARCELONA

E
l festival Temporada Alta 
de Girona i Salt manté  
constants vitals que l’aju·
den a salvar tots els incon·

venients que es creuen en el seu ca·
mí: la fidelitat del públic (malgrat 
l’augment de preus pel 21% de l’IVA) 
per l’excel·lència de l’oferta i la re·
cerca de noves vies per seguir enda·
vant. «Ha anat molt bé de públic; si 
no difícilment hauríem pogut aca·
bar el festival. Hem estat al límit», va 
explicar ahir Salvador Sunyer, direc·
tor del certamen, en el balanç de la 
21a edició.
 La sentència pot sonar alarmis·
ta, i s’explica perquè el festival no 
ha rebut de la Conselleria de Cul·
tura les subvencions d’aquesta edi·
ció i de l’anterior. Unes aportaci·
ons que superen el milió d’euros, ja 
que aquest any la Generalitat cobria 
amb 552.000 euros el 27% del pres·
supost. Sunyer espera cobrar al fe·
brer la part del 2011. Només l’ingrés 
per taquillatge de gairebé mig milió 
d’euros, gràcies a un 90% d’ocupació 
i 44.538 espectadors, ha alleujat els 
compromisos amb les companyies. 
«Aquí tothom cobra al dia», va afegir 
Sunyer.

DE PROPELLER A SANTOS / El positiu ba·
lanç artístic del director es va con·
cretar en mencions per a la compa·
nyia Propeller i la seva Nit de reis, Fa·
brice Murgia i el seu Ghost road («per 
poc que pugui Murgia tornarà l’any 
que ve») o per a El cor de les tenebres de 
Guy Cassiers. El capítol de destacats 
de Sunyer també va incloure espec·

tacles nacionals com Pàtria, de Jordi 
Casanovas, i el concert de piano de 
Carles Santos.
 Sunyer va dibuixar ahir un futur 
que passa per l’increment de la in·
ternacionalització, ja concretada en 
una aliança amb cinc festivals eu·
ropeus més per produir 45 especta·
cles en cinc anys. També ha obtin·
gut una ajuda del Govern espanyol 
per programar cinc muntatges ibe·
roamericans l’any que ve. I en aques·
ta línia, la novetat més curiosa serà 
la celebració d’un minifestival Tem·

porada Alta a finals de febrer a Bue·
nos Aires. Serà a la sala Timbre 4 que 
dirigeix Claudio Tolcachir, un direc·
tor molt vinculat al Temporada Al·
ta, amb quatre obres per decidir i un 
torneig de dramatúrgia amb dos au·
tors catalans i dos d’argentins.
 Sunyer també va explicar que 
el festival està pendent del nou Go·
vern a la Generalitat. I no va descar·
tar una reducció de la durada a dos 
mesos i una obertura cap a Perpinyà 
o Barcelona. «Amb l’AVE estarem a 
un cafè de distància». H

BALANÇ DEL FESTIVAL EScèNIc DE GIroNA I SALT

Salvador Sunyer 
anuncia l’expansió 
internacional amb un 
minifestival a Buenos 
Aires a finals de febrer

33 Un moment de ‘Nit de reis’, de la companyia Propeller, un dels grans muntatges d’aquesta edició.
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La soprano 
russa Galina 
Vixnevskaia 
mor als  
86 anys

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

La destacada soprano russa Galina 
Vixnevskaia, viuda del violoncel·
lista Mstislav Rostropóvitx, va 
morir ahir a Moscou als 86 anys. 
Va debutar com a cantant d’ope·
retes el 1944, i més tard va gua·
nyar un concurs organitzat pel 
Teatre Bolxoi, on va ser part de la 
companyia des del 1952.
 Coneguda com la Callas russa, 
va brodar els personatges de les 
òperes del seu país, especialment 
el de Tatiana a Eugene Onegin i Li·
sa a La dama de piques, totes dues 
de Txaikovski. Amiga de Xostakó·
vitx, el compositor va crear per 
a ella un cicle de cançons satíri·
ques sobre versos de Saixa Xerni. 
Xostakóvitx va témer que el fer·
ri estat soviètic prohibís a Galina 
cantar·les. Per a ella també va cre·
ar una segona versió de l’òpera La-
dy Macbeth de Mtsensk, amb el títol 
de Katerina Izmàilova.

PARELLA DE ROSTROPÓVITX / El 1961, 
Vixnevskaia es va donar a conèi·
xer a Nova York amb Aida. Encara 
que ella i Rostropóvitx, casats el 
1955, estaven en l’elit d’artistes a 
qui es permetia sortir de Rússia 
per la seva rellevància, li van pro·
hibir estrenar el Rèquiem de guerra 
que Benjamin Britten va compon·
dre per unir els països després de 
la segona guerra mundial. Els 
problemes per al matrimoni ani·
rien a més quan van acollir a casa 
seva Aleksandr Soljenitsin, autor 
dissident premiat amb el Nobel el 
1970. El 1974 Vixnevskaia i Ros·
tropóvitx van abandonar l’URSS 
amb les seves dues filles. H

ÒBIT

ESTRENA A LA SALA BECKETT

Gent que rondava els 60 amb to·
ta la seva derrota existencial al da·
munt. Així es definien Els jugadors, 
l’aclamada obertura d’una trilo·
gia de Pau Miró. El segon capítol 
aterra avui (fins al 6 de gener) a la 
Sala Beckett amb Un refugi indie, la 
mirada del dramaturg barceloní a 
la generació dels «vint·i·tants». Un 
grup de supervivents marcat pel 
desemparament que provoca una 
pregunta aclaparadora: ¿quin fu·
tur hi ha en aquesta societat?

 Si a Els jugadors, estrenada al Lliu·
re de Gràcia la temporada passada i 
amb pas previ pel Temporada Alta 
com Un refugi indie, Miró s’envoltava 
d’un elenc de primera (Jordi Bosch, 
Andreu Benito, Jordi Boixaderas 
i Boris Ruiz) ara ha tornat a treba·
llar de manera «més salvatge» amb 
un grup de joves intèrprets. Isaac Al·
cayde, soci de Miró a la companyia 
La Fantàstica, acompanya en el re·
partiment de l’obra Joan Solé, An·
drea Trepat, Peter Vives, Marta Ossó 
i Jordi Llovet.
 Ells són els protagonistes de sis 
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històries creuades, curtes com un 
conte, amb personatges sense un 
nom propi i als quals Miró defineix 
amb un adjectiu: el músic, el germà, 
la cambrera, el guapo, l’estudiant i 
el fugitiu. Tots viuen a la frontera en·
tre l’ideal i la dura realitat. S’acaben 
reunint en una festa en una man·
sió, on es produeix un robatori. «Els 
diners són un motor de la trama, 
com ja passava a Els jugadors», expli·
ca Miró.
 «És un conte que comença trist 
però que adopta un to més alegre», 
afegeix Miró, contagiat de l’optimis·

me vital del seu equip. L’autor i di·
rector apunta que la trilogia gene·
racional es tancarà amb «dones que 
s’acosten als 50». I amb el prisma que 
ha marcat les anteriors: una mirada 

Un retrat generacional
Pau Miró posa la seva mirada en els joves d’avui a la segona part de la trilogia 
que va obrir amb ‘Els jugadors’ H ‘Un refugi indie’ conté sis històries creuades

a la dura realitat. «Per mi, l’escrip·
tura teatral no és entreteniment; 
no m’interessa i tampoc sé fer·ne», 
sentencia en una sòlida declaració 
d’intencions. H

33 Imatge d’una escena d’‘Un refugi indie’, que arriba avui a la Beckett.
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