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Temporada Alta va inaugurar ahir una nova edició amb un espectacle gratuït a l’aire lliure per a tots els públics

La llum iel foc esculpeixenGirona

El nucli antic de Girona està en
flames. No es tracta de cap pel∙lí
cula de ficció ni de l’última nove
tat en efectes especials per a una
de les sèries del moment. És l’es
pectacle enlluernador, i mai més
ben dit, que el col∙lectiu francès
d’arts de carrer Carabosse, espe
cialitzat a posar de cap per avall
els centres històrics de les ciutats
on actua, va obrir ahir a la nit una
nova edició de Temporada Alta,
el festival de tardor deCatalunya,
que convertirà un any més Giro
na i Salt durant dos mesos en
epicentre del teatre i les arts es
cèniques.
Una posada en escena potent

que va permetre al públic redes
cobrir, embadalit, racons emble
màtics del Barri Vell com la im
ponent escalinata de la catedral,
el carrer Calderers, la plaça de
Sant Feliu, la dels Apòstols o el
Jardí dels Alemanys, tantes vega
des admirats durant l’exposició
floral a l’aire lliure Temps de
Flors, que almaig omple la ciutat,
commai abans no els havia vist ni
tampoc fotografiat. Perquè de fet
els mòbils van ser els altres pro
tagonistes de la nit. Fins a 3.400
espelmes van il∙luminar el centre
històric en un itinerari sorpre

nent esquitxat de música, llum i
sobretot foc en una acció gratuïta
i per a totes les edats, que es tor
narà a repetir avui (entre les
20.30 i les 23.30 h) i que va deixar
el nombrós públic, moltes famí
lies amb mainada, bocabadat.
Màquines de ferro articulades

amb testos i foc, grans boles de

calor de quatre metres de diàme
tre, una mena de pop gegant de
fins a quinze metres d’ample,
fonts que escopien aigua i foc, fa
nalets, tubs incandescents, autò
mats, bengales, nenúfars ence
sos, torxes... van transformar el
paisatge urbà de la zona més tu
rística de Girona, que va semblar

que retornava a l’edatmitjana.Hi
va contribuir que es va apagar tot
l’enllumenat elèctric completa
ment durant les tres hores d’es
pectacle.
Un itinerari sense inici ni final,

que cadascundels espectadors va
poder ferse a la sevamida.Ho va
dirYuka Jiménez, undels tècnics

i organitzadors de l’espectacle
dos dies abans a la roda de prem
sa. “És una invitació al públic a
deixarse anar, passejar entre
el foc i fer treballar la imagina
ció”. Dit i fet: la multitud que de
ambulava ahir pel Barri Vell sen
se un rumb fix, guiada només per
la màgia del foc, li va prendre la
paraula. “És fantàstic”, deia un

home de mitjana edat mentre
contemplava el muntatge de la
catedral, un dels racons més
admirats i fotografiats. “Una gra
ta sorpresa”, apuntava una altra
dona.
Deia el director del certamen,

Salvador Sunyer, en la prèvia de
l’espectacle que Temporada Alta
no és un festival de teatre de car
rer. Però ahir i avui faran una ex
cepció. “Pretenem acostar el tea
tre a molta gent que no ha entrat
mai en una sala ni ho farà en un
futur”. Vista la gran multitud de
persones que es van acostar a la
cita, l’objectiu s’ha aconseguit de
sobres. !
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Unmoment de l’espectacle organitzat pel col∙lectiu francès Carabosse

Fins a 3.400 espelmes
van il∙luminar el
centre històric en
una actuació en què
no va faltar lamúsica
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