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Temporada Alta, el festival “de
tardor” de Catalunya que se cele
braaGironaSalt, fa25anys.M’ar
riba el programa amb un text del
seu director artístic, el meu amic
Salvador Sunyer. El text és dels
que fan pupa. Es titula “Tempora
daAlta 2016. 25 anys fent coses in
útils”, i comença així: “Aquests
darrers anys al nostre país fa la
sensació que el teatre, la cultura,
no solament molesten, sinó que
des d’espais molt diferents hi ha
una certa voluntat de ferlos des
aparèixer de la nostra vida diària.
Aixícomença l’amicSunyer, i con
tinua:“Unstitllenlaculturadepoc
útil, d’altres la considerenminori
tària i elitista, n’hi ha que diuen
que és una despesa supèrflua en
moments de dificultats econòmi
ques, d’altres pretenen ofegarla
amb impostos absurds. Nosaltres
creiemque unpaís tan divers com
el nostre té en la cultura un ele
ment cohesionador que ens dóna
una personalitat única i ens rela
ciona amb la resta delmón. El tea
tre, la cultura, sónmotors d’activi
tat econòmica i de creació de llocs
detreball,peròpersobredetotsón
un dret social que té tothom”. I
conclou: “Temporada Alta porta
25 anys fent coses inútils com el
teatre, la dansa, lamúsica, el circ o
elcinema.Tenimlavoluntatdese
guir fentne perquè cadascuna

d’aquestescosestaninútilssónpe
tites finestres a un món molt més
gran que volem obrir als nostres
ciutadans”.
Quan l’amic Sunyer es refereix

al“nostrepaís”, aquinpaíses refe
reix?AEspanyaoaCatalunya?(La
pregunta sembla estúpida, però sé
de més d’un que l’hi pot fer). Sa
bem a qui es refereix Sunyer quan
diu “d’altres pretenen ofegarla
amb impostos absurds” (el 21%
d’IVA), però qui són els que l’esti
men poc útil, minoritària i elitista,
que és “una despesa supèrflua en
moments de dificultats econòmi
ques?”.Aqui es refereix l’amicSu
nyerquanparlad’“aquestsdarrers
anys, al nostre país?”. Perquè
aquella gent deu tenir noms i cog
noms, i deu haver ocupat càrrecs
–i pot ser que els continuï ocu
pant– i deu pertànyer a tal partit o
talaltre...Peròl’amicSunyernoes
tà per a bestieses: després de 25
anys d’èxits continuats –comen
çant pel primer: sobreviure–, el
que s’imposa és posarse formida
ble i passarlos pels nassos la “in
utilitat” del teatre i de la cultura a
quatre imbècils, els quatre imbè
cils de sempre.
Vinticinc anys jadeTempora

da Alta. Jo la freqüentava poc. El
meu festival era Avinyó. A Espa
nya, soliaanar,quanhianava,aAl
magro i a Mèrida. I a Catalunya

anava a Sitges (més que res per
obligació, perquè aleshores exer
ciadecrític teatral).Llavors lesco
ses no eren com són ara. Si l’amic
Sunyer s’hagués permès –després
d’esquivar la censura–parlar de la
“inutilitat”delteatreenunprogra
ma del festival de teatre de Sitges,
elmésprobable és que l’haguessin
despatxat enun tres i no res.
Quan es van inventar el festival

de teatre de Sitges, jo exercia de

crític a El Correo Catalán. El pri
mer director que va tenir aquell
festival va ser, si no recordomala
ment, JoséMaríaLoperena.ALo
perena i a mi ens agradava el ma
teix teatre, però a l’alcalde de Sit
gesnolifeiagensdegràciaelteatre
català, en llengua catalana. Total,
que es van inventar un premi,
el premi del festival a una obra,
inèdita, de teatre... en llengua cas
tellana. El jurat, per reial decret,
érem els crítics dels papers, l’amic
Loperena, el senyor alcalde i no sé
quimés. Això havia devia passar a
mitjans dels seixanta, al seixanta

cinc o seixantasis. Jo em vaig ne
gar a formar part d’aquell jurat: o
teatre en castellà i en català, en
igualtat de condicions, ono comp
teu amb mi. I no hi van comptar,
però allò del premi a l’obra en cas
tellà, i només en castellà, va seguir
vent enpopa.
Sitges, el festival, va tenir diver

sos directors. A més de l’amic Lo
perena, recordo Salvat, Bonnín,
Joan Ollé... Avui ja no existeix.
Quant temps més durarà Tempo
radaAlta?Pelquefaami,commés
millor. Al llarg d’aquests vinti
cinc anys ha demostrat que és el
nostre petit Avinyó, amb una pre
sència d’espectacles internacio
nals cada vegada més gran i de
molt bonaqualitat. Im’agradaque
siguiaGironaiaSalt.Lamevaidea
del teatre a Catalunya sempre va
ser descentralitzadora: el Lliure a
Barcelona, però Els Joglars o Co
mediants a Girona, a Reus o a Fi
gueres. En vinticinc anys, Tem
porada Alta ha demostrat amb es
creixquenoéselGrec, inoli facap
falta.LagràciadeTemporadaAlta
està en l’enclavament –i en la ma
nera comGirona i Salt s’han sabut
adaptar al festival–, en la seva tar
dor i, no cal dirho, en la figura de
l’amic Salvador Sunyer i tot el seu
equip. Aquesta és la seva gràcia i
aquí és on hi ha l’èxit. Per molts
anys! |

Els 25 anys deTemporada Alta
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Ha demostrat amb
escreix que no és
el Grec, i no li fa cap
falta; és el nostre
petit Avinyó

Thomas Ostermeier, nom clau del teatre europeu, posarà Txékhov en escena amb el Théâtre de Vidy de Lausana a final d’octubre TEMPORADA ALTA

La presència cada copmés gran d’espectacles internacionals i de qualitat entreGirona i Salt és la clau
de l’èxit d’aquest festival al qual ‘Cultura/s’ va dedicar un ampli reportatge fa dues setmanes


