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Un enterrament neolític inèdit
a la Península, al Baix Llobregat
Quatre individus, enterrats fa més de
6.400 anys, amb els braços i les cames re-
plegats, embolcallats amb una mortalla de
pell d’animal, reposant amb l’esquena a la
paret nord de la cova de Can Sadurní. Es
tracta d’un enterrament neolític inèdit
fins ara a la península Ibèrica, que s’ha lo-

calitzat al jaciment de Begues (Baix Llo-
bregat). No s’havien trobat mai fins ara a la
Península cossos inhumats del neolític
mitjà que mostressin una pràctica tan in-
tencionada de ritus funerari. L’excavació
es va fer gràcies al micromecenatge i el pa-
trocini de la Cerveza Artesana Homebrew.CULTURA

El Temporada Alta posa el seu gra
de sorra a favor de la projecció in-
ternacional de l’escena catalana
convocant 70 programadors a Gi-
rona. Onze obres, de les quals set
són catalanes, serveixen d’esquer.

tants d’una desena de països. L’ob-
jectiu és tant buscar que comprin
espectacles com que segueixin la
trajectòria d’artistes d’aquí i puguin
pactar coproduccions per als prò-
xims anys.

L’esperanto de l’escenari
El ganxo per atreure’ls són les estre-
nes internacionals i la concentració
de propostes, necessària per a un
festival que s’allarga més de dos me-
sos: “La creació contemporània és
l’esperanto del món artístic. És un
llenguatge que s’entén a São Paulo
i a Brussel·les. Independentment,
cada país té el seu teatre d’ofici o de
repertori, però el llenguatge comú
és el contemporani. És on poden
aportar més els nostres creadors. I
no té a veure amb la llengua, sinó
amb la qualitat”, diu el director del

festival, Salvador Sunyer. El Tem-
porada Alta, a més, ha escollit artis-
tes “que tenen una veu pròpia, una
manera de fer”, que es podria consi-
derar autòctona i singular.

La falta de circuits estatals és el
gran problema d’aquests creadors.
Sunyer no ho atribueix només al fet
de ser un país petit amb un mercat
petit: “És que no hem creat una ba-
se de públic, i d’això en tenim la cul-
pa en part els que programem. Els
espectacles s’han d’acompanyar,
has de donar fils perquè la gent et
segueixi”. Tampoc ho atribueix a la
pretesa complexitat de les obres. La
mostra, de fet, té un plantejament
més obert i menys emergent que,
per exemple, tenia el cicle Radicals
Lliure. “La cultura és un procés de
sofisticació que està a l’abast de tot-
hom”, afirma Sunyer.e
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BARCELONA. Aquest cap de setma-
na el cartell del festival Temporada
Alta és molt més dens de l’habitual.
S’hi poden comptar fins a onze es-
trenes, entre les quals quatre noms
internacionals de primer ordre i un
grapat de noms propis catalans de
relleu. Per tercer any el festival gi-
roní convoca la Setmana de la Crea-
ció Contemporània, un compendi
de fira, trobada professional i mini-
festival que portarà a Girona 70 pro-
gramadors d’institucions impor-

OBJECTIU
Exportar creació
contemporània

El Temporada Alta acull onze espectacles concentrats en quatre
dies per atreure programadors internacionals de referència

L’esquer de primeres figures
Quatre noms exerceixen de ganxo: el trencador
Rodrigo García estrena Daisy; el porteny Maria-
no Pensotti mostra l’experiment de doble escena-
ri Cineastas, on juga amb la ficció teatral i la cine-
matogràfica, i la bailaora Eva Yerbabuena estre-
na Ay! Una de les més esperades és l’argentina Ro-
mina Paula –descoberta del festival–, que aquest
any hi porta la lírica Fauna, una història en què
una poeta del passat capgira els sentiments.

Activitats només per a professionals
Es podran veure tres obres en exclusiva, d’Àlex Rigola, Pere Faura i Xavi Bo-
bés. A més, una jornada de treball servirà perquè cada centre presenti ar-
tistes i produccions per al 2015. El Temporada Alta aposta per Blaï Mateu.

Connectar els joves creadors
#FF80 és el títol d’un projecte d’El Graner que ha tro-
bat en el Temporada Alta el millor aparador. Engloba
un conjunt d’uns 25 creadors catalans en la trentena,
de molt talent, que s’han format en dansa a l’estran-
ger i ara tenen dificultat per tornar a aterrar a casa
sense perdre lligams professionals a Europa. Aquests
dies es podran veure quatre obres, d’El Conde de Tor-
refiel, Roser López Espinosa, Lali Ayguadé (amb un
solo creat amb Marcos Morau) i Umma Umma Dance.

HEARTBREAK HOTEL

EL CONDE DE TORREFIEL


