
DIARI DE GIRONA

El director resident d’El Canal
presentarà una versió del clàssic
amb Joan Carreras, Lluís Marco,
Alícia Pérez i Marc Rodríguez.
 DE WILLIAM SHAKESPEARE
� Octubre, Temporada Alta



MACBETH
Rigola inaugura Temporada Alta

DIARI DE GIRONA

Coproduïda per El Canal i el
Lliure, parla del primer candidat a
la Generalitat amb possibilitats
reals d’assolir la independència.
 DE JORDI CASANOVAS
� Octubre, Temporada Alta



PÀTRIA
La incursió política de Casanovas

AUGUSTIN REBETEZ

Aquest espectacle de circ
contemporani, amb cinc artistes i
ballarines excepcionals, forma part
del projecte de l’ECT.
 DE ZIMMERMANN & DE PERROT
� Octubre, Temporada Alta



HANS wAS HEIRI
Fer possible l’impossible

ALEXANDRA FLEURANTIN

La companyia Baró d’Evel Cirk
va estar en residència a L’Animal a
l’Esquena, amb un espectacle amb
15 teatres europeus implicats.
 DE B. MATEU I C. DECOURTYE
� Estrena juliol, a Girona T. Alta.



MAzúT
El circ fet poesia

MAL PELO

Dirigida per Maria Muñoz i Pep
Ramis, és una coproducció amb el
Mercat de les Flors, per on passarà
abans d’una gira internacional.
 DE MAL PELO
� Estrena el maig 2013 a Salt



L’ESPERANçA vIDA LLEBRE
Per a 4 intèrprets - creadors 

DIARI DE GIRONA

Carles Alfaro i Rodolf Sirera
aborden aquesta versió mostrant
que aquesta història d’estranys
ens pot afectar a tots per igual.
 D’ALBERT CAMUS
� Estrena febrer 2013 Girona - Salt



L’ESTRANGER
Fent temporada al Lliure al 2013

MARC MARTÍ

En un bingo desguitarrat, tot de
personatges busquen evadir-se de
la trista realitat amb la cançó
melòdica dels 50 als 70 de fons.
 D’ÀLEX RIGOLA
� Tancament temporada al juny



BINGo
Una nova proposta de Rigola

DIARI DE GIRONA

Un format innovador per a
temps de crisi: tallers per a infants,
apropament musical a la gent gran
i concerts, tot en un sol dia.
 DE L’ORQUESTRA ATHENEA
� Gira per diverses poblacions



PRoJECTE RESSoNA
Reinventar-se o morir

El Centre d’Arts Escèniques de
Salt - Girona, El Canal, és dels tres
equipaments d’aquest estil del
nostre país el que s’ha especialit-
zat en aquesta tasca «complicada»,
segons el seu director Salvador
Sunyer, d’apostar tant per l’autoria
catalana com per la seva interna-
cionalització. I la programació
2012 - 2013 presentada ahir n’és un
bon exemple, a banda de suposar
el tancament d’anys de provisio-
nalitat gràcies a que comptarà, fi-
nalment, amb una personalitat
jurídica definida.

A partir del proper Temporada
Alta, que arrencarà amb un Mac-
beth del director resident Àlex Ri-
gola, i fins al juny que tancarà ell
mateix amb Bingo, seran 11 els es-
pectacles produïts o coproduïts per
El Canal. D’aquests, segons que va
explicar Sunyer, n’hi ha sis d’autors
catalans, i 9 d’ells es veuran «fora
del nostre país, entenent que em
refereixo a Catalunya», va apuntar.

Una altra de les marques de la
casa, i especialment en temps

complicats com l’actual, és apos-
tar per coproduir amb el màxim
d’agents possibles, i buscant com-
plicitats. És per aquest motiu que
s’ha treballat amb el Teatre Lliure
(Pàtria de Jordi Casanovas, o una
versió de L’estranger), el TNC (l’es-
mentat Macbeth), el Mercat de
les Flors (L’esperança de vida d’u-
na llebre, de Mal Pelo) diverses sa-
les gironines (Pàjarude Pere Hos-
ta i Isaki Lacuesta), o amb agents
internacionals (Hans Was Heiri o
el Mazút de Blai Mateu). 

A banda, s’oferiran dos espec-
tacles pensants específicament
per a la complicada situació actu-
al: els Nous projectes per un mal
temps. Són els projectes Ressona
(amb l’orquestra Athenea) i Mgo-
goro (cinc monòlegs produïts per
La Mentidera), que optimitzen
recursos i faciliten l’accés a la cul-
tura a tots els col·lectius.

I és que segons va apuntar Su-
nyer, un dels objectius de la nova
temporada és «arribar a més pú-
blic», sense que això impliqui su-
cumbir a propostes simples, po-
pulistes o de baixa qualitat.

Un consorci i dos convenis
D’altra banda, la demanda llarga-
ment reivindicada de dotar El Ca-
nal d’una personalitat jurídica

pròpia és a punt de ser complerta.
I es farà aquest proper estiu, en for-
ma d’un consorci que unirà els
ajuntaments de Girona i Salt amb
la Diputació de Girona, i una
«col·laboració convenial» amb la
Generalitat, així com amb Bitó
Produccions (l’empresa al capda-
vant de Temporada Alta).

Segons que va explicar el di-
rector general de Promoció i Co-
operació Cultural, Jordi Cabré, la
Generalitat no entra dins el con-
sorci perquè ara mateix el govern
«no pot crear estructures noves»,
però el conveni serà «prou sòlid
com perquè de facto la Generali-
tat sigui determinant» dins la nova
organització. De fet, el 50% de les
aportacions seran del govern de la
Generalitat, mentre que l’altra
meitat prové de la Diputació (25%)
i els ajuntaments de Salt i Girona
(15 i 10%, respectivament). 

La nova etapa no només té una
forma jurídica diferent, sinó física;
i és que tal i com va apuntar l’al-
calde de Salt, Jaume Torramadé,
«per Festa Major, a finals de juliol,
farem la posada de llarg de les no-
ves instal·lacions d’El Canal», a la
Coma - Cros. D’aquesta manera, i
de cara al proper Temporada Alta,
per fi es podrà disposar d’una seu
pròpia llargament ansiada.

SALT | MARTA PALLARÈS

El Canal presenta onze
espectacles per a la primera
temporada amb seu pròpia

A l’estiu ja comptarà amb una personalitat jurídica definida, amb un
consorci entre ajuntaments i Diputació i un conveni amb la Generalitat


TEMPORADA 
2012 - 2013

PRODUCCIONS 
EL CANAL DE SALT

Des que es va començar a
acostar aquest «final d’era» (o
inici d’una altra), les preguntes
han estat recurrents: la posada en
marxa d’El Canal amb una per-
sonalitat jurídica pròpia impli-
carà la retirada de Salvador Su-
nyer de la llum pública? I sobre-
tot, seguirà capitanejant el pro-
jecte de Temporada Alta? 

L’empresa de Sunyer, Bitó Pro-
duccions, estarà vinculada al

nou centre de creació a través
d’un conveni, tal com ho estarà la
Generalitat. Fins ara, el saltenc
era el director d’un centre que vi-
via en un estat de provisionalitat,
tot i que a ple rendiment; ara, cal-
drà convocar un concurs públic
per tal d’atorgar-ne la direcció.

Segons es va posar de manifest
ahir, entre juny i juliol s’hauria de
comptar amb els estatuts del  con-
sorci, que s’hauran d’aprovar als
corresponents plenaris.

Tot i que les institucions pre-

sents van manifestar les ganes
que Sunyer es presenti al càrrec, ell
ni va afirmar ni desmentir la seva
voluntat de fer-ho, apuntant a més
que qui dirigeixi el nou equipa-
ment «és el de menys». «El que
cal», va dir, «és aconseguir un pro-
jecte sòlid, de país, i que romangui
en el temps: un dia el dirigirà una
persona i a l’endemà algú altre, així
que això no importa». No va des-
cartar, però, presentar-s’hi si la
fórmula escollida «s’adapta a mi i
a la meva vida personal». 

M. P. | GIRONA 

Les institucions volen la continuïtat de Sunyer

DANSA El Barcelona Ballet de Corella
acomiadarà tota la seva plantilla
Aquest divendres es presentarà un ERO que afectarà 40 perso-
nes; el projecte de la seva escola d’alt rendiment a Figueres,
però, no queda afectat per la mesura. 44

ART La baronessa Thyssen vendrà
un Constable de la seva col·lecció
per entre 40 i 50 milions d’euros
L’esclusa se subhastarà el proper 3 de juliol a Chris-
tie’s, i és l’únic quadre de la sèrie més famosa del
pintor que encara està en mans privades. 45
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Dimecres, 30 de maig de 2012 Diari de Girona 


