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El CaixaForum acollirà una exposició  
sobre Velázquez amb fons del Prado
El conveni de col·laboració que van fir-
mar ahir La Caixa i el Museu del Prado 
per “enfortir la seva aliança estratègica” 
permetrà que el CaixaForum de Barce-
lona aculli una exposició sobre Velázquez 
i el Segle d’Or. La mostra, que es presen-
tarà a finals del 2018, estarà formada per 

peces del fons del Prado i el propòsit és 
relacionar les obres de Velázquez amb les 
d’altres artistes espanyols i europeus del 
segle XVII. L’acord entre les dues institu-
cions també inclou projectes educatius i 
una exposició a Saragossa sobre la relació 
entre Goya i el seu amic Martín Zapater.CULTURA

Bojos pel 
Temporada Alta

una magnífica oportunitat per eva-
dir-se de les cabòries quotidianes. 
“M’encanta la comunicació que s’es-
tableix amb els actors, la sensació 
que, d’alguna manera, participo en la 
representació mentre ric i m’emoci-
ono”, explica. Al principi anava molt 
a Barcelona i, malgrat que continua 
fent-ho, l’eclosió del Temporada Al-
ta ha multiplicat les seves opcions de 
gaudir d’espectacles teatrals ben a 
prop de casa seva. “El festival ha cres-
cut molt i hi ha moltes possibilitats de 

triar”, destaca. Tot i això, 
sovint té problemes per 

trobar entrades. “No 
tinc internet i quan 

m’assabento pel dia-
ri que fan una obra 
que m’agrada, corro 
al Teatre Municipal 
o a l’Auditori, però 

quasi sempre estan 
exhaurides”, lamenta. 

També confessa que no 
suporta les obres subtitu-

lades, “ni tampoc les argenti-
nes”. 

02 
““Si pogués aniria a veure 

totes les obres” 
XAVI CAIRÓ 

El figuerenc Xavi Cairó, administra-
tiu en un despatx jurídic, ha trobat en 
el Temporada Alta un filó extraordi-
nari per a qualsevol apassionat del 
teatre. “Si pogués aniria a veure totes 
les obres, però acabaria desequili-
brant el meu pressupost”, admet. El 
seu entusiasme per l’art escènic ha 
anat creixent amb els anys. “Al prin-
cipi anava a veure un parell o tres 
d’obres, però en la passada edició ja 
em vaig enfilar fins a les disset”, 
explica. El punt d’inflexió, 
compartit amb la seva do-
na, es va produir fa uns 
anys, quan van inscriu-
re’s a un curs d’anàlisi 
teatral ofert per la UdG 
en col·laboració amb El 
Galliner. “Assistir-hi 
ens va ajudar a viure el 
teatre d’una altra mane-
ra, a fixar-nos en detalls, 
com l’escenografia i la il·lumi-

El festival d’arts escèniques ha variat i sofisticat  
els hàbits culturals dels espectadors gironins 

Paral·lel  
Segons 
Salvador 
Sunyer,  
“el públic ha 
crescut amb 
el festival” 

Oferta  
“Al festival  
hi ha  
moltes 
possibilitats 
de triar”, diu 
Roser Camps 

El estival Temporada Al-
ta, que ahir va inaugurar 
la 24a edició, no només 
s’ha convertit en un es-
deveniment de referèn-

cia i ha obtingut el reconeixement 
del sector teatral, el públic i la prem-
sa especialitzada, sinó que també ha 
contribuït a sofisticar els hàbits cul-
turals dels gironins. “Els es-
pectadors cada vegada te-
nen un paper més im-
portant”, subratlla 
Salvador Sunyer, di-
rector artístic del 
festival. “Estan més 
formats i hi ente-
nen més, de manera 
que també tenen 
dret a dir què pensen 
i cap on volen que 
anem”, afegeix. Segons 
ell, “es tracta d’anar pujant 
esglaons i millorar tant la progra-
mació com la relació amb el públic, 
que cada cop és més exigent”. Posa 
l’exemple del Cercle Ciutat del Te-
atre, format per empresaris giro-
nins que van proposar que aquesta 
edició s’iniciés amb un espectacle 
de carrer amb el foc com a protago-
nista. “El públic ha crescut amb el 
festival. És força entès i ha vist molt 
teatre. Fa deu anys ningú no hauria 
assistit a espectacles en alemany, 
rus o lituà, però ara en tenen l’hà-
bit”, apunta Sunyer. Al seu parer, a 
banda de valorar la potent progra-
mació internacional, els especta-
dors estan “més oberts a experi-
mentar, a córrer el risc que suposen 
les obres de creació”. 

01 
““Si no m’afanyo, les entrades 

s’exhaureixen” 
ROSER CAMPS 

Acostumada a moure’s entre boní-
tols i calamars, envoltada de llobar-
ros, gambes i escamarlans, la peixa-
tera gironina Roser Camps va desco-
brir fa molts anys que el teatre, i so-
bretot la comèdia, li proporcionava 
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Temps de Focs  
al Barri Vell de Girona

de les pedres i les flames. Els esce-
naris elegits per Carabosse –les pla-
ces de Sant Feliu i dels Lledoners, 
els carrers Calderers, Sant Cristòfol 
i Cartañà, les vores i els ponts de la 
zona del passeig Canalejas, la Cate-
dral i el jardí dels Alemanys– per-
meten imaginar que la ciutat agafa-
rà un aire medieval capaç de provo-
car l’enveja de la productora de Joc 
de trons. Però tot seran especulaci-
ons fins que comenci l’espectacle, 
que no és un correfoc ni té res a veu-
re amb la pirotècnia.  

A dos quarts i cinc de nou, quan la 
flaire de gasolina i cetona ja es fa no-
tar amb insistència, els diferents 
muntatges preparats per a l’ocasió 
amb l’ajut dels Diables de l’Onyar 

És divendres i, amb les llambordes 
encara xopes per la pluja de prime-
ra hora de la tarda, el Barri Vell de 
Girona comença a omplir-se de gent 
delerosa de presenciar la Cerimònia 
del foc, l’espectacle gratuït amb què 
la companyia francesa Carabosse 
inaugura la 24a edició de Tempora-
da Alta. Són les vuit de la nit i ja és 
fosc. Encara falta mitja hora perquè, 
per primer cop a la seva història, el 
festival d’arts escèniques arrenqui 
sense teló ni pati de butaques, amb 
una representació de carrer que 
promet emocions fortes als amants 
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Nova traducció de ‘Les nits 
blanques’ de Dostoievski 
El Far d’Angle Editorial afegeix un nou títol a 
la col·lecció, Les nits blanques, de Fiódor Dos-
toievski, traduït de nou per Miquel Cabal. La 
novel·la breu explica la trobada nocturna entre 
una parella de joves durant quatre nits a la ciu-
tat de Sant Petersburg: tot i que s’entenen de 
seguida, el seu no serà un amor fàcil.

El CCCB acull la 12a edició 
del festival Hipnotik
El hip-hop ocupa avui el CCCB a partir de les 
14 h. El festival Hipnotik hi programa una 
vintena d’actuacions d’artistes com ara Birdy 
Nam Nam, Sho Hai, Costa, Agorazein i Izah 
& RCA Flacos. També hi haurà batalles de 
MC i la conferència Open minds: més enllà 
dels límits del hip-hop. 

La Ceremònia 
de foc de 
Carabosse pels 
carrers de 
Girona va 
inaugurar ahir 
el festival 
Temporada 
Alta. DAVID BORRAT 

nació, que enriqueixen 
molt la nostra visió”, as-

senyala. Ara estan apun-
tats al Club Ciutat del 
Teatre i fins i tot assis-
teixen a assajos gene-
rals. “Ens agrada so-
bretot el teatre con-

temporani; som fans de 
la companyia Baró d’Evel, 

hem vist totes les seves 
obres”.  

03 
““És fantàstic veure  

el festival des de dins” 
MARTA ANGELATS 

Marta Angelats, tècnica de joventut, 
viu a Vilablareix i des de fa un pa-
rell d’anys coordina els voluntaris 
del Temporada Alta. “Al principi era 
una espectadora més, fins que un 
dia vaig rebre un correu en què em 
proposaven que em fes voluntària. 
Em va fer gràcia i vaig decidir 
provar-ho”, recorda. L’ex-
periència va durar qua-
tre anys, durant els 
quals, gràcies al seu 
perfil polivalent, va 
fer una mica de tot. 
“Pots ser voluntari 
en espais o en co-
municació, i jo al-
ternava les dues co-
ses. Acompanyar el 
públic; assistir la com-
panyia en el que pugui ne-
cessitar, com per exemple anar a 
buscar una planxa si cal planxar una 
camisa; facilitar la feina als perio-
distes... Veure el festival des de dins 
és fantàstic, i la millor prova és que 
molts voluntaris repeteixen”, apun-
ta. Actualment continua veient to-
tes les obres que pot i coordina el ca-
lendari dels disset voluntaris d’es-
pectacles i producció i els set de co-
municació. “La nostra feina és molt 
important, dóna un valor afegit al 
Temporada Alta”, remarca. 
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“Tenir un festival d’aquesta 

dimensió és brutal” 
JAN ANDREU 

L’empresari gironí Jan An-
dreu, vinculat al negoci 
dels concessionaris 
d’automoció, és un 
gran aficionat al tea-
tre i encara més al 
festival Temporada 
Alta, del qual és me-
cenes des de fa uns 
quants anys. En 
aquesta edició, per 
exemple, a través de la 
Fundació La Ciutat Invisi-
ble patrocina l’actuació de Sílvia 
Pérez Cruz i el musical 73 raons per 
deixar-te, coproduït per Focus i Bi-
tò Produccions. “Em sembla brutal 

que Girona i Salt tinguin un festival 
d’aquesta dimensió i amb una pro-
gramació d’aquesta qualitat. L’ofer-
ta és molt atractiva i em fa l’efecte 
que tothom pot trobar-hi algun es-
pectacle que li agradi”, diu. Fidel a la 
seva línia de promoció de Tempora-
da Alta, el Grup Andreu ofereix als 
seus clients un descompte del 15% 
en la gran majoria d’espectacles del 
festival. “Els meus gustos són molt 
variats i intento anar a veure tot el 
que puc. Aquest any no serà una ex-
cepció; em fa molta il·lusió, per 
exemple, la Cerimònia de foc de Ca-
rabosse, un espectacle obert a tot-
hom”, explica Andreu. 
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“Trobar entrades  

és un drama” 
CARME FORNELLS SALA 

La Carme, la Caterina, la Clara, la 
Fina i l’Imma tenen muntada una 

veritable enginyeria per tenir, ja 
al setembre, totes les en-

trades del Temporada 
Alta. Els va venir la 

fal·lera fa cinc anys, 
quan es va celebrar 
el I Torneig de Dra-
matúrgia. No s’ho 
volien perdre, i per 
a això calia ser les 

primeres. Des de lla-
vors, cada any a l’estiu, 

quan els arriba el pro-
grama del festival, se l’estu-

dien i es posen d’acord sobre qui-
nes obres els interessen. El dia clau 
és quan es posen a la venda. I cal una 
paciència infinita. “Trobar entra-
des és un drama. Hi vas a primera 
hora i després de dues hores de cua 
t’has de quedar entrades lluny de 
l’escenari. És increïble. Sempre te-
nim la sensació que hi ha molta gent 
que ja les ha comprades (o els hi han 
regalat) abans que es posin a la ven-
da”, explica la Carme. El grup evita 
comprar les entrades per internet 
perquè moltes vegades el programa 
es col·lapsa i també per evitar pagar 
la comissió bancària. A més, fins ara 
no entrava el descompte de les bi-
blioteques per la web. “Si algú ha de 

cobrar, que ho facin els actors, no 
La Caixa. Entre això i 

l’IVA ja n’hi ha prou”, di-
uen. Aquest any ani-

ran a totes les cites 
del Torneig i a cinc 
obres més. Inten-
ten escollir sempre 
un clàssic que fa 
temps que no ve-

uen, i després pro-
var-ho amb especta-

cles de format més pe-
tit, “obres de denúncia so-

cial més actuals com Está 
escrita en sus campos de Francisco 
Barreiro i Constructivo de Piero 
Steiner i Ernesto Collado.e 
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comencen a omplir-se de foguera-
des que il·luminen el recorregut. La 
serp de foc que aspira a flotar sobre 
el riu creix molt lentament a causa 
de la humitat. Als altres racons, li-
anetes suspeses, testos en flames, 
fanals de foc i tubs incandescents 
guien els espectadors-vianants.  

Un itinerari lliure 
La multitud, que recorda les que es 
formen per Temps de Flors, pot es-
collir lliurement l’itinerari, sense 
principi ni final. A més de gaudir 
d’una visió insòlita d’un dels con-
junts monumentals més impor-
tants del país, durant tres hores hi 
trobaran dinou autòmats (Les bons 
hommes), tres màquines articula-
des entre les quals destaca el pop 
Edmonde, de 15 metres de diàme-
tre, i música –clarinet, percussió i 
guitarra, sempre amb ressonàncies 
medievals– en tres punts del recor-
regut: la plaça de Sant Feliu, les es-

cales de la Catedral i el jardí dels 
Alemanys. Aquest últim espai, pot-
ser el més lloat pels assistents, tam-
bé acull una mostra de fanals ves-
tits amb samarretes.  

“La gent busca qualsevol excusa 
per venir a Girona”, diu una dona 
aturada al pont de Sant Feliu. “A mi 
em sembla una barreja d’Edat Mit-
jana i new age”, comenta un noi que 
s’encén la cigarreta amb una de les 
boles de foc de davant del Cul de la 
Lleona. “Això del foc ara s’ha posat 
de moda”, exclama un pare que du 
un cotxet amb bessons. Potser igno-
ra que ja fa quinze anys que Cara-
bosse transforma espais públics per 
crear un halo poètic i màgic en el lle-
gat patrimonial de les ciutats sota la 
llum de les torxes i de la imaginació. 
La cara de molts vianants indica que 
a Girona –on aquest dissabte es re-
petirà l’espectacle de dos quarts de 
nou a dos quarts de dotze de la nit– 
ho està aconseguint.e
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