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‘Les benignes’, estrella 
del Temporada Alta
3 El festival del 2015 tanca amb el 91,8% d’ocupació

ELENA HEVIA
BARCELONA

S
atisfacció de Salvador 
Sunyer, director del Festi-
val de Tardor de Catalunya, 
el Temporada Alta, que 

s’acaba de clausurar després de 10 
setmanes i ho fa amb la vista posada 
al 2016, la 25a edició que volen cele-
brar amb la convocatòria més inter-
nacional. Gairebé 80.000 assistents 
han assistit aquest any a la cita, amb 
un 91,8% d’ocupació en 202 funci-
ons. Sunyer explica que no pot esta-
blir-se una comparació directa amb 
les xifres de l’edició anterior, perquè 
en aquesta hi ha hagut tres especta-
cles de carrer, però sí que constata 
un augment en tots els àmbits.
 Els números mai acaben d’expli-
car totalment un èxit. Sí que són, 
no obstant, un indicatiu, segons 
Sunyer, que el festival gironí no s’ha 
apuntat a una tendència o gènere 
concret. «Hem programat per a tot-
hom», assegura amb la vista posada 
en espectacles com el Mamet d’Una 
altra pel·lícula (una de les quatre pro-
duccions executives de la mostra) o 
l’espectacle circense Bèsties (una de 
les seves coproduccions internacio-
nals que ara es pot veure al Mercat 
de les Flors). Encara que bona part de 
la programació, dansa i creació con-
temporània, per posar un exemple, 
hagi fet les delícies d’un sector mi-
noritari i, a més, en diferents idio-
mes. També valora el fet d’haver cul-
tivat la connexió amb el teixit social. 
«Això no dóna esplendor a un festi-
val, però sí que li dóna força», diu.

JONATHAN LITTELL / Un dels muntatges 
més esperats de l’edició del 2016 se-
rà l’adaptació de l’ambiciosa i oceà-
nica novel·la de Jonathan Littell, Les 
benignes, premi Goncourt 2006, que 

forma part d’un projecte europeu 
dedicat a l’autor, en una realització 
del teatre Toonelhuis d’Anvers, diri-
git per Guy Cassiers, el mateix que 
aquest any ha portat a Girona Le sec et 
l’humide, un text menor del nord-
americà d’expressió francesa. L’es-
trena servirà per acollir activitats so-
bre la segona guerra mundial en què 
es desenvolupa la controvertida 
novel·la narrada per un oficial de les 
SS.

 Segueix l’exportació del Tempo-
rada Alta a Llatinoamèrica. A les ja 
conegudes edicions que es porten a 
terme a Buenos Aires i Montevideo, 
s’hi unirà també Lima el 2016. El fes-
tival també ha funcionat com a apa-
rador de contractació internacio-
nal. S’han assajat les tècniques del 
pitching, breu i contundent presen-
tació verbal i visual d’un projecte au-
diovisual, però traslladat a l’àmbit 
escènic. H

DE CARA A L’EDiCió DEL 25è ANiVERSARi EL 2016

Assistència

78.922
espectadors

 

Programació

202
funcions

Pressupost

721.761
euros

Després de quatre anys de gira per 
Euskadi i el nord d’Espanya, Il Circo 
Italiano torna a Catalunya per Nadal, 
per instal·lar-se a la plaça de toros 
Monumental de Barcelona amb el seu 
novíssim espectacle Bellissimo, una 
espectacular explosió de sensacions 
sota la carpa d’un dels circs més antics 
del continent des que Claudio Rossi el 
va fundar el 1958.

El xou circense estarà en cartell fi ns 
al 10 de gener del 2016. Es tracta 
d’una obra captivadora, innovadora i 
d’una extraordinària riquesa visual en 
què participa un elenc de fi gures artísti-
ques tant nacionals com internacionals. 
Bellissimo proposa dues hores sorpre-

nents i intenses per a tots els públics. 
L’espectacle inclou equilibris, mala-
barismes, màgia i acrobàcies. És una 
autèntica festa escènica, una explosió 
de colors i ombres, on el mestre de 
cerimònies, Paute i el seu inseparable 
company Capitano, presentaran cada 
una de les actuacions circenses. Com 
indica el seu propi nom, es tracta 
d’un espectacle d’una marcada ten-
dència a expressar la bellesa visual 
tant dels artistes com de la finor de 
les seves tècniques així com de les 
projeccions escenogràfiques creades 
específicament per omplir d’encant 
cada un dels números. Més informa-
ció: www.ilcircoitaliano.com

Il Circo Italiano s’instal·la a 
la plaça de toros Monumental

UN ESPECTACLE CAPTIVADOR PER A TOTA LA FAMÍLIA


