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CULTURES

La 23a edició del Festival Tem-
porada Alta ha programat, entre el
3 d'octubre i el 8 de desembre, 90
espectacles, entre els quals hi hau-
rà 26 estrenes absolutes i 27 co-
produccions que es podran veure
en 23 espais diferents a Girona, Salt
i poblacions veïnes. En aquesta
edició, la més internacional de
totes, es podran veure 21 estrenes
de 19 països diferents i la inaugu-
rarà, el 3 d'octubre, el nou espec-
tacle One-hit wonders de la balla-
rina i coreògrafa Sol Picó.

El festival, que inclou en total
122 funcions de teatre, música,
dansa, cinema i circ, equilibra la
millor programació internacional
amb l’estrena de noves produc-
cions que potencien l’autoria ca-
talana, amb un total de 52 pro-
postes. El director de Temporada
Alta, Salvador Suñer, va destacar
aquest dijous durant la presenta-
ció del certamen, que, en un mo-
ment difícil s’ha intentat disseny-
ar la programació del Festival
«com el país que voldríem, potent
i molt equilibrat en tres àmbits: en
primer lloc la programació inter-
nacional, perquè creiem que a la
llarga hem de tenir un país cos-
mopolita i obert al món. En segon
lloc, amb una fortíssima produc-
ció i màxim suport a l’autoria ca-
talana, i finalment, posant èmfasis
en la nova creació, perquè hem de
fer un país de futur».

En aquesta línia, s’ha programat
l’estrena dels muntatges d'una
llarga llista dels creadors interna-
cionals més potents, com Peter
Brook, que presenta el seu últim
espectacle, El vestit, o el polonès
Krystian Lupa, clàssic d'aquest
festival, amb Tala. També hi hau-

rà altres figures internacionals de
les arts escèniques com Cristoph
Marthaler, Alan Platel, Jan Fabre o
l’artista visual Brett Bailey. 

L’àmplia programació compta
també amb artistes espanyols re-
coneguts internacionalment, com
Angèlica Liddell, Maria Pagés o Isa-
bel Galván. Destaquen, a més, les
estrenes d'obres coproduïdes pel
festival d'alguns dels millors crea-
dors catalans, com Terra Baixa &
Lluís Homar, el clàssic d'Àngel
Guimerà en una relectura per a un

sol actor, Lluís Homar, dirigit per
Pau Miró. Joel Joan i Josep Maria
Pou presentaran Pendre Partit,
una reflexió sobre cultura i poder
en l’Alemanya de 1946 i es podrà
veure l'obra Ruz-Bárcenas, un text
de Jordi Casanovas dirigit per Al-
berto San Juan, basat en l'interro-
gatori del jutge Ruz a l'extresorer
del PP Luis Bárcenas. També serà
al Festival de Tardor de Catalunya
la cantant portuguesa Dulce Pon-
tes, no faltarà el concert de Gra-
nada, el celebrat disc de Sílvia

Pérez Cruz i Raúl Fernández Miró;
Adrià Puntí presentarà cançons del
seu pròxim disc i es podrà escoltar
a Els Amics de les Arts.

El conseller de Cultura de la Ge-
neralitat, Ferran Mascarell, va des-
tacar la importància que més d'1'1
milions d'euros es dediquin di-
rectament a la creació en un mo-
ment de crisi econòmica. Masca-
rell, va posar al Festival com a ex-
emple de «com es poden fer bé les
coses, sumant». El festival té un
pressupost de 2.683.000 euros.
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El Festival Temporada Alta presenta
la programació més internacional

El certamen inclourà, entre el  3 d’octubre i el 8 de desembre, un total de noranta espectacles
El Museu Comarcal de Manre-

sa estrena avui, divendres, a les 7
de la tarda, l’exposició itinerant de
la Diputació de Barcelona Els altres
Noucentistes. La mostra, que es po-
drà visitar fins al 19 d’octubre, té
com a objectiu fonamental mos-
trar i reinterpretar  el corrent artístic
del Noucentisme, desplegat a Ca-
talunya a començaments del segle
XX. Ho fa a través d’obres que ha-
bitualment no s’han utilitzat com
a exemple d’aquest moviment ar-
tístic.

D’altra banda, la llibreria Pa-
passeit de Manresa inaugura, avui,
a les 8 del vespre, el curs d’activi-
tats amb l’exposició Desde mis en-
trañas, una mostra del treball de la
jove artista berguedana Oda Sales,
que es podrà veure fins a comen-
çament d’octubre.
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Manresa inaugura
una exposició per
reinterpretar 
el Noucentisme

Dins el programa Cultura en fa-
mília, el Museu de la Pell d’Igua-
lada acull, aquest diumenge, a les
12 del migdia, la presentació i
narració del conte En talla-colls, el
sastre i el 1714, editat i realitzat per
les igualadines Anna Garcia (con-
tacontes i autora del text) i Elisabet
Serra (autora de les il·lustracions).
El conte reviu, des dels ulls del Pau,
com es va encendre el primer foc
de la guerra de Successió a la Bar-
celona del 1714 i com ho va viure
el sastre Pep Filaprim, segons li va
confessar al pirata Talla-Colls.
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El Museu de la Pell
d’Igualada acull la
presentació d’un
conte sobre el 1714 
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La companyia Parking Shakespeare, amb els manresans Mireia Cirera, Pep Garcia-Pascual i Carles Gilabert,
presentarà al Festival Temporada Alta el celebrat muntatge Molt soroll per res, que es va poder veure al parc de
l’Estació del Nord. La companyia que, des de fa sis anys ofereix alguna de les obres del dramaturg anglès a l’aire lliure,
portarà aquest muntatge a dins d’un teatre, el proper 10 d’octubre, a la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles.



Parking Shakespeare entrarà dins el teatre, el 10 d’octubre a Banyoles

Una àmplia exposició dedicada
al projecte Gènesi, l’obra més re-
cent del fotògraf brasiler Sebastiao
Salgado, obrirà el dia 23 d’octubre
la temporada de CaixaForum Bar-
celona, on també destaquen una
mostra sobre la factoria Pixar i
una altra sobre la cultura mochica
de l’antic Perú. 

La directora general adjunta de
l’Obra Social de La Caixa, Elisa Du-

ran, i el director de l’àrea de Cul-
tura, Ignasi Miró, van avançar ahir
la programació dels pròxims me-
sos, quan es podrà veure també
una retrospectiva de l’arquitecte
finlandès Alvar Aalto. Altres ex-
posicions se centraran en les imat-
ges de la 19a edició de Fotopres,
mentre que el poeta i crític d’art
Enrique Juncosa farà un nou re-
corregut per la col·lecció perma-
nent de la institució a partir de la
seva proposta Tres narratives. 

Segons Miró, Gènesi conté 245
imatges en blanc i negre realitza-
des pel reconegut Sebastiao Sal-
gado als cinc continents durant els
últims vuit anys, entre l’Antàrtida
i el continent africà, sense oblidar

l'Amazones. Després de patir un
moment de «saturació personal»
que el va fer abandonar l’ofici,
Salgado va renéixer com a fotògraf
amb aquest projecte on realitza
«un homenatge contundent a la
fragilitat del planeta».

Pixar, 25 anys d’animació
Una altra de les grans apostes de
la temporada, Pixar 25 anys d’a-
nimació, podrà veure's, després de
l’èxit de públic a Madrid, a partir
del 5 de febrer. Es tracta d’una
exposició que es va iniciar al
Moma de Nova York el 2005 i que
amb el pas dels anys ha anat crei-
xent per mostrar a públics de totes
les edats les bambolines dels llarg-

metratges de la companyia d’ani-
mació, amb obres emblemàtiques
com Toy Story, Monsters, Cars o
Ratatouille. La programació es
completarà al març amb Or, mites
i ritus. Cultura mochica de l'antic
Perú, un projecte que permetrà
l’exhibició de 200 obres mestres de
l’art precolombí peruà procedents
del Museu Larco Herrera, des de
vasos de ceràmica i joies fins a pe-
ces tèxtils i amb plomes. 

Al CaixaForum Barcelona, entre
maig i agost del 2015, serà el torn
de Alvar Aalto (1898-1976), una fi-
gura clau de l’arquitectura i el dis-
seny internacional d’avantguarda
des dels anys vint del segle passat.
El públic que podrà veure una
vintena de maquetes, dibuixos
originals, mobles i diferents ob-
jectes. Entre el 8 de juliol i el 18
d'octubre, la programació se cen-
trarà en el 19 Fotopres 'la Caixa',
amb treballs d'imatge documen-
tal de diferents artistes espanyols.
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El programa dels propers
mesos inclou també una
retrospectiva de l’arquitecte
finlandès Alvar Aalto



CaixaForum programa Sebastiao
Salgado, Pixar i la cultura ‘mochica’


