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Sunyer a la presentació del nou teatre d’El Canal el 2012

JUSTO BARRANCO

Barcelona

“No em presento perquè on no
et volen no hi has d’anar, és pura
educació”, va afirmar ahir a La
Vanguardia el director del festi-
val Temporada Alta, Salvador
Sunyer, per anunciar que no es
presenta al concurs de director
d’ElCanal, el Centre d’Arts Escè-
niques de Salt-Girona. Un cen-
tre públic de producció teatral
nascut a l’abric de Temporada
Alta que Sunyer va ser l’encarre-
gat de construir i de dirigir fins
fa dos anys, quan El Canal va
quedar en estat de coma –com el
seu flamant teatre, pagat en un
60% amb fons europeus– fins
que les administracions respon-
sables –els ajuntaments de Salt i
Girona i la Diputació gironina–
han acordat una nova fórmula ju-
rídica per a ell. I han tret a con-
curs la seva direcció. L’alcalde
de Salt, JaumeTorramadé,mani-
festava ahir la seva sorpresa per
la decisió de Sunyer i assegurava
que li hauria encantat que es pre-
sentés i que no entén que
Sunyer pugui no sentir-se esti-
mat quan el mateix Torramadé
va ser justament qui l’any 2007
va impulsar el seu nomenament
al capdavant d’El Canal.

Sunyer diu que els problemes
són conceptuals però també fí-
sics. No es presenta perquè a les
bases del concurs no s’esmenta
Temporada Alta quan justament
El Canal va néixer per comple-
mentar al festival, perquè no fos
només un aparador, i poder pro-
duir teatre com els altres grans
festivals europeus, siguin
Avinyó o Viena. El Canal i Tem-
porada Alta, diu, formen part
d’un projecte global de transfor-
mar l’àrea de Girona en una

gran capital escènica, i en canvi
les actuals bases del concurs li
semblend’un altre projecte. Des-
prés, ve l’obstacle físic: Sunyer
no pot presentar-se perquè les
bases estipulen que els candi-
dats han de tenir un títol univer-
sitari o equivalent. Torramadé
assegura que aquesta clàusula
ha vingut exigida pels tècnics: el
sou de 67.500 euros que cobrarà
el director d’El Canal equival a
un grup A de funcionari i neces-
sita aquesta qualificació. “No sé

quins graus té o no Sunyer, però
és el quemarquen les lleis”, asse-
nyala. I apunta també que si El
Canal ha estat aturat aquests
anys ha estat, primer, perquè du-
rant el mandat del PSC entre el
2007 i el 2011 l’ajuntament va
abandonar el compromís de bus-
car una fórmula jurídica per a ell
i quan va tornar a l’alcaldia es va
trobar que no s’havia fet res. I,
després, per la dificultat de tro-
bar la fórmula adequada, que al
final ha estat la gestió directa pel
consorci públic que finança El
Canal. Però assegura que l’ambi-
ció és màxima.
En qualsevol cas, per Sunyer

la seva decisió suposa un altre
canvi d’abast: anuncia que Tem-
porada Alta obrirà una línia prò-
pia de producció teatral –en els
últims anys havia produït amb
els diners que hi posaven admi-
nistracions com la Generalitat
mentre El Canal estava paralit-
zat– i que ho farà amb la volun-
tat de continuar treballant amb
el Lliure, el TNC, el Grec i els
grans festivals i companyies in-
ternacionals. Un pas que costa
diners que sortiran, diu, “d’on sí
que ens volen, de Girona i les se-
ves institucions i les empreses”.
Anunciarà les línies mestres del
canvi a l’abril.c

AGUSTÍ ENSESA

→ DILLUNS 9 FEBRER
20.30h · Sala 1 Pau Casals

Principals mitjans patrocinadors

YUJAWANG

La jove pianista xinesa, que
ha captivat el món amb la
seva tècnica sorprenent,
interpretarà obres de Liszt,
Chopin, Skriabin i Balakirev.

L'Auditori és un consorci de Visiteu-nos a

ENTRADES
A PARTIR DE

10€*
*Primera i segona fila de platea
i llotges de segon pis
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SunyernooptaatornaradirigirElCanal:
“Onnoetvolennohihasd’anar”
L’alcalde de Salt mostra sorpresa i diu que li hauria encantat que es presentés

BARCELONA Redacció

Jordi Casanovas i la seva obra
Vilafranca, que tanca la trilo-
gia sobre la identitat catalana
iniciada ambUnahistòria cata-
lana i continuada amb Pàtria
–una trilogia teatral que en el
seu últim episodi se situa en el
nucli d’una família tradicio-
nal, amb les seves contradic-
cions sobre el que creuen ser i
el que realment són–, serà
l’obra encarregada d’obrir el
proper dia 19 les activitats de
Vilafranca del Penedès com a
nova Capital de la Cultura Ca-
talana d’aquest any, recollint
el testimoni de Barcelona.
L’obra de teatreVilafranca, co-
produïda novedosament per
Els Teatres Amics –l’associa-
ció dels teatres públics de Vic,
Viladecans, Manresa, Sant
Cugat i Granollers–, donarà el
tret de sortida a un any que tin-
drà un programa de 163
activitats que inclouen l’àmbit
històric, cultural, d’arts
plàstiques, lletres i gastro-
nomia, especialment en la cul-
tura del vi. Un any en què
l’ajuntament de Vilafranca del
Penedès s’ha imposat, segons
el seu alcalde, Pere Regull, “el
repte de combinar tradició
amb modernitat”.c

Casanovas
inaugura
la capitalitat
deVilafranca


