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La 21a edició del Festival Tempo-
rada Alta de Girona-Salt arrencarà
el 4 d’octubre i presentarà 74 es-
pectacles. Tot i tenir un 30% de
pressupost menys que el 2011 es
referma en els seus objectius.

davallada d’un 30% respecte del
2011. Les administracions catalanes
–la Generalitat, l’Ajuntament de Gi-
rona, l’Ajuntament de Salt i la Dipu-
tació de Girona– han mantingut les
seves aportacions. I el ministeri de
Cultura ha reduït la seva un 11%.

Sunyer va recordar que la reces-
sió ha castigat severament Grècia, el
país on va néixer el teatre, i que
s’han d’adaptar al context econò-
mic, però també va recordar que la
quantitat que el govern català dedi-
ca a la cultura és menys de la mei-
tat que altres països europeus. I va
posar com a exemple l’escena de
Grenoble, que compta amb un pres-
supost de 14 milions d’euros, men-
tre que a Catalunya “és difícil tenir-
ne un de 3 milions”, va dir.

Aquest any el festival ja no ha re-
but l’ajut que El Canal rebia del pro-
jecte europeu Escena Catalana
Transfrontera, però així i tot segui-
rà col·laborant amb l’altre teatre
amb què el va engegar, l’Arxipèlag
de Perpinyà.

La relació amb el públic
“El festival és i serà més petit, però
el veiem com un arbre gran que cal
podar per donar més força a les
branques que volem que donin
fruits”, va recordar el director. En
aquesta edició es refermen els trets
que representen millor la seva iden-
titat: el compromís amb els autors
catalans, amb la creació contempo-
rània i amb el bo i millor del teatre
internacional. A més es vol intensi-
ficar la relació amb els espectadors.

“Volem arribar a cadascun dels
ciutadans per explicar-los què fem i
com ho fem”, va dir Sunyer. En

aquest sentit, s’ha engegat un nou
sistema de venda d’entrades perquè
els espectadors les puguin comprar
i imprimir des de casa.

Els grans noms internacionals
El Temporada Alta té al seu ADN ser
la porta d’entrada a Catalunya del
millor teatre internacional. En
aquesta edició s’hi podran veure
creacions de grans noms habituals a
Girona i Salt. El coreògraf belga Jan
Fabre torna amb Drugs kept me ali-
ve (Les drogues m’han mantingut
viu); els Propeller, dirigits per Ed-
ward Hall, portaran una nova versió

d’un Shakespeare, Nit de reis. El li-
tuà Oskaras Korsunovas, que l’any
passat va deixar el públic i la críti-
ca bocabadats amb una versió de La
tempesta amb només dos actors, ara
feminitza Hamlet a Hamletas. Guy
Cassiers ha convertit El cor de les te-
nebres, de Joseph Conrad, en un
monòleg. I la companyia russa de
Declan Donnellan aterrarà a Giro-
na amb Les tres germanes.

A més dels creadors consagrats,
en aquesta edició del festival els es-
pectadors podran descobrir treballs
d’autors estrangers encara poc co-
neguts a Catalunya i a l’Estat: l’ar-

ANTONI RIBAS TUR

GIRONA. Aquest estiu, durant l’últi-
ma edició del Festival d’Avinyó, Sal-
vador Sunyer, el director del Tem-
porada Alta Festival de Tardor de
Catalunya de Girona-Salt, es va sen-
tir com a les acaballes del franquis-
me. El va sobtar el sentiment de so-
lidaritat que li van expressar moltes
companyies. Algunes, va recordar
ahir durant la presentació de la 21a
edició del festival, participaran en la
mostra gironina encara que hagin
de cobrar menys. Sunyer va dir que
a Catalunya la cultura està en un
“estat d’excepció” provocat tant per
la crisi econòmica com per “l’agres-
sió” que representa la pujada de
l’IVA.

Malgrat tot, Sunyer no s’ha dei-
xat envair per la nostàlgia de temps
passats i ha muntat la programació
com si Catalunya fos un estat d’Eu-
ropa. Entre el 4 octubre i el 9 de de-
sembre es presentaran 74 especta-
cles de teatre, dansa, circ, música,
creacions contemporànies i espec-
tacles infantils de 15 països. 35 són
estrenes absolutes. Obrirà el festi-
val el nou muntatge shakespearià
d’Àlex Rigola, Macbeth, que també
estrenarà la seu d’El Canal, el cen-
tre d’arts escèniques de Salt i Giro-
na a la Factoria Cultural Coma-Cros
de Salt. El pressupost d’enguany,
2.052.000 euros, representa una

El Temporada
Alta mira

cap al futur
tot i la crisi

ART ESCÈNIQUES

El festival fa de la recessió una oportunitat
per començar a reinventar el seu model

Qualitat, exigència i ambició, amb menys pressupost

74
espectacles

El model de futur del festival Tem-
porada Alta passa per la reducció
del nombre d’espectacles (l’any
passat n’hi van haver 94) i l’aposta
per la qualitat, el suport als autors
catalans i la internacionalització.

2.052.000
euros de pressupost

Els mecenes privats del festival
aporten 426.000 euros; la Genera-
litat, 552.000; els ajuntaments de
Girona i Salt, 300.000 i 50.000; la
Diputació de Girona, 135.000, i
l’INAEM, 89.000.

35
estrenes absolutes

Gairebé la meitat dels espectacles
d’aquesta edició del festival seran
estrenes. A més, onze dels especta-
cles es veuran per primera vegada
a l’Estat i quatre arribaran per pri-
mera vegada a Catalunya.

16
coproduccions

El festival coprodueix o participa
en la producció d’espectacles com
Memòries d’una puça, de Sol Picó;
Un refugi indi, de Pau Miró; El mes-
tre i Margarida, de Pep Tosar, i
Red Pontiac, de Pere Riera.
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El Festival Altaveu de
Sant Boi vol ser una festa

La 24a edició del Festival Altaveu
presenta un cartell en què destaca
el component festiu. Avui, demà i
dissabte, Sant Boi acull els con-
certs de Txarango, Els Amics de les
Arts i La Casa Azul, entre d’altres

guardonat la Cobla Sant Jordi,
Els Amics de les Arts i Andrea
Motis & Joan Chamorro, entre
d’altres. Divendres al vespre els
Jardins de l’Ateneu acolliran els
concerts de Txarango, Darren
Hayman i Els Amics de les Arts.
Puig reconeix que li fa molta il·lu-
sió la presència de Hayman, un
dels autors amb més punteria
irònica del pop britànic. “Quan li-
derava el grup Hefner, el vaig
programar al Festival de Blues de
Cerdanyola”, recorda Puig. D’ai-
xò ja fa dotze anys.

Quan acabin els concerts dels
Jardins de l’Ateneu començaran
els de Can Massallera: la cantau-
tora gironina Tona Gafarot, la fu-
sió de Yacine & The Oriental
Groove i el swing’n’roll dels
Mambo Jambo. Abans, a Cal Ni-
nyo hi actuarà l’Orquestra Àrab
de Barcelona a les vuit de la tarda.
En el mateix escenari tocaran
dissabte Las Migas.

El talent de La Casa Azul
Dissabte tindrà un toc de pop
electrònic a l’Ateneu amb Men-
detz, els britànics The Whip i La
Casa Azul. “Em venia molt de
gust tornar a programar La Casa
Azul, perquè el Guille Milkyway
és un artista de casa, encara que
moltes vegades tinc la sensació
que no se’l considera un artista
català. M’agrada reivindicar-lo
perquè és un paio amb un talent
extraordinari i que té un directe
espectacular”, explica Puig. La
nit es completarà a Can Massalle-
ra amb Esther Condal, Albert
Freixas i Manos de Topo.

El Festival Altaveu té un pres-
supost de 166.000 euros (un 25%
menys que l’any passat), dels
quals 121.000 són aportacions de
les administracions públiques.
“És un pressupost per fer brico-
latge, però la realitat és així”, afir-
ma Puig.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. La crisi, l’IVA, l’enso-
piment i tot plegat configuren un
escenari terrible. Albert Puig, direc-
tor de l’Altaveu, és conscient de la
realitat i per això mateix ha prepa-
rat una programació en què el com-
ponent festiu és dominant. “Volíem
que aquest any fos un festival diver-
tit, amb grups que tinguessin un ca-
ràcter festiu”, explica Puig a l’ARA.

La presència de Txarango, Els
Amics de les Arts i La Casa Azul con-
firma les paraules del director d’un
festival que fa 24 anys que fa d’apa-
rador de la música feta a Catalunya,
una iniciativa de la qual va ser pio-
ner i que després han seguit d’altres.
Tanmateix, la competència no ob-
sessiona Puig: “És cert que l’Altaveu
s’ha vist afectat per la competència
d’altres festivals, però ens afecta
igual a tots els festivals”.

“La música s’ha de pagar”
“L’Altaveu manté la filosofia inicial:
ser un altaveu de les propostes de
casa, de la música del país”, diu Puig.
Un tast representatiu d’aquesta re-
alitat musical es podrà veure i sen-
tir a Sant Boi des d’avui fins dissab-
te, als escenaris dels Jardins de
l’Ateneu, Cal Ninyo i Can Massalle-
ra. Els dos primers són de paga-
ment: de 20 a 22 euros a l’Ateneu i
de 5 a 7 euros a Cal Ninyo. En can-
vi, els concerts a Can Massalleta són
gratuïts. Puig defensa que “la mú-
sica s’ha de pagar”, en el sentit de
donar-hi valor.

El festival s’obrirà avui amb les
actuacions de tres grups de Sant Boi
a Cal Ninyo i amb el lliurament dels
premis Altaveu, que enguany han

Guille Milkyway en una de les fotos promocionals de La Polinesia meridional, el disc
en què es basa bona part del repertori del concert que farà dissabte a Sant Boi. ALTAVEU

Txarango i Els Amics de les Artes hi actuen demà

Fidelitat
El festival
fa 24 anys
que és un
aparador de la
música feta
a Catalunya

Aposta
“Reivindico La
Casa Azul
perquè té un
directe
espectacular”,
diu Puig

TEATRE, DANSA I CIRC
01. Una escena de

Hamletas, d’Oskaras
Korsunovas. DIMITRIJ MATVEJEVA

02. El coreògraf Pere
Faura es despulla a

Striptease. M. HADUCH 03. En
l’espectacle de circ

contemporani Mazùt,
Blai Mateu s’endinsa en

la recerca de la seva
pròpia animalitat.

ALEXANDRA FEURANTIN

04. Antony Rizzi és el
protagonista de Drugs
kept me alive. W. BERGMANN

gentí Gabriel Calderón presentarà
dues peces, Villa i Discurso; els seus
compatriotes Agustín Mendilahar-
zu i Walter Jacob portaran Los ta-
lentos, i el belga Fabrice Murgia
Ghost road. Entre els muntatges es-
panyols que es podran veure al fes-
tival hi ha els de dos creadors que
fan més fortuna a l’estranger que a
l’Estat: Angelica Liddell estrenarà
l’espectacle sobre la Xina Ping Pang
Qiu i la companyia La Zaranda, El
régimen del pienso.

La ‘Pàtria’ de Jordi Casanovas
El suport a l’autoria catalana també
és al moll de l’os del Temporada Al-
ta. Tant el suport als autors com la
seva internacionalització, que en-
guany es potenciarà amb la col·labo-
ració de l’Institut Ramon Llull. Un
dels muntatges catalans més espe-
rats és Pàtria, de Jordi Casanovas,
una producció d’El Canal que gira al
voltant de la desaparició d’un polí-
tic independentista amb moltes
possibilitats de guanyar pocs dies
abans de les eleccions.

Després de convertir-se en una
de les sorpreses de l’edició passada,
es tornarà a celebrar el Torneig de

Dramatúrgia Catalana, amb vuit
dramaturgs, als quals s’han d’afegir
les obres de Thaïs Botinas, Cristina
Clemente, Mercè Sàrrias, Jordi
Oriol, Ernesto Collado, Pau Miró,
Sandra Simó i Pere Riera, entre
d’altres.

Els passos imparables de la dansa
El Temporada Alta inclourà tretze
espectacles de dansa, el doble de
l’edició que n’ha tingut més al llarg
de la seva història. S’hi podrà veu-
re Play, de Sidi Larbi Cherkaoui,
amb Shantala Shivalingappa –una
ballarina històrica de la companyia
de Pina Bausch–, i Nowhere and
everywhere at the same time, de Wy-
lliam Forsythe. A més dels coreò-
grafs consagrats –com Mal Pelo i Sol
Picó–, el festival es fixa en els joves
Pere Faura, que presentarà els solos
Striptease i Bomberos con grandes
mangueras, i Albert Quesada, que
ha fet l’espectacle Solos Bach &
Gould.

El festival també ha organitzat
#FF80, una trobada de ballarins ca-
talans que treballen a l’estranger, en
col·laboració amb El Graner, vincu-
lat al Mercat de les Flors.e
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