
cultura 
34 DIMECRES, 14 DE DESEMBRE DEL 2016 ara   

Temporada Alta 
alerta de la seva 

fragilitat malgrat 
la plena ocupació

ARTS ESCÈNIQUES

El Pasolini d’Àlex Rigola va tancar el 
4 de desembre el festival Temporada 
Alta, i en el balanç final hi consta, un 
any més, un rècord: una ocupació del 
96%. Ple absolut. Mentre que el tea-
tre ha perdut en global un 20% de pú-
blic per la crisi i no es recupera, el fes-
tival gironí –que el 2012 va perdre un 
30% del pressupost– ha resistit amb 
bona salut. Com? “Per la programa-
ció, perquè busquem públics molt di-
ferents, perquè estem molt arrelats a 
una zona [el 75% d’espectadors són 
de les comarques gironines] i per la 
comunicació directa amb els pú-
blics”, assenyala el director, Salvador 
Sunyer. La xifra total de 47.728 es-
pectadors, en realitat, està en la línia 
dels últims anys, però l’alta ocupació 
s’explica perquè han ajustat les fun-
cions per no haver de retallar ni el 
nombre d’espectacles ni l’exigència. 
De fet, la 25a edició haurà sigut la 
més internacional: per les obres del 
cartell, pels programadors estran-
gers que hi han assistit i perquè hi ha 
11 coproduccions del festival que fa-
ran gira internacional. Aquest 2016 
s’ha arribat a les 194 funcions de 99 
obres, 31 més de les previstes. Els 
muntatges que són viables s’ampli-
en. “Quan la taquilla cobreix només 
un 23% de les obres, com passa amb 
produccions internacionals, no pots 
allargar”, justifica Sunyer. 

Però els bons resultats de taquilla 
són, en realitat, una de les debilitats 
del festival, alerta Sunyer: “L’alta 
ocupació genera un risc: si baixem al 
85%, que és una bona xifra, farem un 
forat econòmic”. El festival avui es fi-
nança en un 55% amb recursos pro-
pis. “El ministeri de Cultura hi apor-
ta 59.000 euros i el ministeri d’Hi-
senda en recapta 121.000 amb l’IVA 
de les entrades; així que en realitat 
no és una subvenció sinó un avança-
ment”, diu Sunyer, que preveu que, 
si no apugen les entrades (el preu 
mitjà és de 15,68 €), l’única manera 
de créixer és confiant en projectes 
europeus. Però aquí ve la segona de-
bilitat: no poder comprometre als 
socis europeus la inversió que hi fa-
ran, perquè no tenen el pressupost 
garantit per les administracions. Per 
això Sunyer reivindica, com a festi-
val estratègic, la signatura d’acords 
trianuals per poder treballar a mit-
jà termini.e
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‘Greatest hits’ de Ramon Llull al TNC

Llibre d’amic, de Joan Vinyoli, i Cla-
ra Segura va optar pel Beatus ille de 
Josep Palau i Fabre, un altre lul·lià 
convençut. 

Maria del Mar Bonet va recuperar 
–amb una veu en plena forma– tres 
dels millors temes del disc Amic, 
amat (2004), entre les quals va des-
puntar Digué l’Amat a l’Aimador. I la 
formació valenciana Capella de Mi-
nistrers va demostrar el bon gust a 
l’hora d’escollir les músiques dels 
llocs per on va passar Llull al llarg de 
la seva extensa vida centrant-se en 
sonoritats orientals. 

Un autor sense límits 
“Al llarg d’aquest any hem constatat 
l’interès de revisitar i rellegir Llull 
contínuament, i la passió per un per-
sonatge que va viure sense por als lí-
mits –va explicar Santi Vila, conseller 
de Cultura de la Generalitat–. No va 

tenir por ni als límits lingüístics, ni 
als de frontera, ni als de pensa-
ment. Va tenir una gran convicció 
en la fe, però també en l’ètica del 
dubte. Ens continua interpel·lant 
i ens recorda que els conflictes es 
donen per un xoc d’incultures i 
d’ignorància”. El president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, 
va remarcar la “capil·laritat de 
l’Any Llull, que ha arribat a gent de 
tota mena”, i va remarcar la gran 
“disposició al diàleg” de l’autor, 
que va il·lustrar amb un viatge a 
Tunis el 1293: “Quan hi va arribar, 
es va adreçar als musulmans amb 
una afirmació sorprenent. Va dir 
que era un cristià i bon coneixedor 
dels articles de la fe cristiana, pe-
rò que havia anat fins allà per es-
coltar els fonaments de la religió 
de Mahoma. Si els trobava vàlids 
seria capaç d’acceptar-los”.e

Maria del Mar 
Bonet va 
recuperar 
peces del disc 
Amic, amat 
amb una gran 
veu. CÈLIA ATSET

L’any dedicat al pensador i escriptor es tanca amb un gran espectacle

COMMEMORACIÓ

Un Eduardo De Filippo inèdit 
passa el Nadal a l’Akadèmia

Sik Sik, el artífice mágico és l’obra 
que dóna nom al muntatge i, segons 
explica Torlonia, era una de les pre-
ferides de De Filippo i l’última que 
va representar. “Deia que tots els 
personatges posteriors més famo-
sos naixien del barret de copa de Sik 
Sik”, recorda el director. La va es-
criure el 1929 i retrata la pobresa i 
alhora l’enginy i la fantasia de la 
gent de Nàpols per sobreviure, tot 
això encarnat en un mag que les pas-
sa magres perquè canvia inespera-
dament d’ajudant. Mentre que De 
Filippo solia completar aquesta pe-
ça amb un Pirandello, Torlonia ha 
optat per rebuscar altres obres 
menys conegudes del mateix autor 
que hi encaixin per to còmic i per 
nombre de personatges: la comèdia 
fregolista Amistad (1952) i l’scherzo 
Peligrosamente (1938), basada en 
les farses del segle XVIII protago-
nitzades pel clàssic Pulcinella.  

Les tres peces de Sik Sik y otros 
estan protagonitzades per una su-

posada companyia ambulant 
amb reminiscències de la Com-
media dell’Arte, un teatre festiu 
que lliga tant amb el tarannà ca-
talà com amb l’esperit familiar 
nadalenc. Està formada per qua-
tre intèrprets: Pep Molina, Anna-
bel Totusaus, Xavier Capdet i Ja-
vier López, que assumeix el rol de 
narrador, tot i que tots ells inter-
preten molts personatges, que 
canvien teatralment a la vista de 
l’espectador.e

Pep Molina, Annabel Totusaus, Xavier Capdet i 
Javier López interpreten les tres peces. AKADÈMIA

TEATRE

El teatre d’Eduardo De Filippo ha 
tingut una gran acollida entre el pú-
blic català els últims anys de la mà 
de Sergi Belbel, Lluís Pasqual i Ori-
ol Broggi, i encara amb Carles Alfa-
ro a Madrid. Ara és un director ita-
lià, Guido Torlonia, que vol tornar a 
la cartellera barcelonina l’obra del 
capocomico italià i ho farà –a partir 
d’avui al Teatre Akadèmia– amb 
tres peces inèdites a l’Estat, que han 
sigut traduïdes en castellà tant per 
l’ambició que el muntatge pugui fer 
gira fora de Catalunya com perquè 
ho van demanar els hereus de De Fi-
lippo. De fet, Torlonia va conèixer el 
fill del mestre, Luca, mort el 2015, i 
ha teixit una relació amb la família 
que farà que el 21 de desembre la no-
ra, l’actriu Carolina Rosi, dos néts i 
tres membres de la companyia De 
Filippo participin en un postfunció. 
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Crònica

Un astrònom prediu la 
mort propera del rei, i 
un cavaller posa en dub-
te l’afirmació: “Ho sap, 
quant de temps li queda 

a vostè, astrònom?” I l’astrònom res-
pon: uns deu anys. El cavaller agafa 
l’espasa i li talla el cap davant el rei. 
Així queda demostrat que el seu mè-
tode no és vàlid. Aquest és el Ramon 
Llull de l’Arbre de la ciència, escrit 
entre el 1295 i el 1296 a Roma. Va ser 
el Llull recitat per Pep Tosar a l’ini-
ci de l’acte de cloenda del 700 aniver-
sari de la mort del pensador i escrip-
tor mallorquí. Des del gener s’han 
programat més de 300 activitats –en 
terres catalanes, però també a l’es-
tranger– amb un pressupost de 
718.000 euros. 

Entre la vinya e el fenollar va oferir 
un tast de la incommensurable obra 
lul·liana a partir d’una desena de lec-
tures, entre les quals van destacar les 
de Xavier Albertí i Pep Cruz, que va 
recitar el magnífic Cant de Ramon 
(1300): “Mon cor està casa d’amors 
/ e mos ulls fontanes de plors”. En-
ric Majó va abordar alguns dels frag-
ments més emblemàtics de Llibre 
d’Amic e Amat (1276-1278), com el 
del binomi entre l’avarícia i l’amor. 
En comptes de tenir “viles” i “du-
cats”, el foll d’amor té “amors, pensa-
ments, plors, desirers, treballs, llan-
guiments, qui son mellors que empe-
ris ni regnats”. Lluís Soler va llegir 
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Singular  
És en castellà 
per poder fer 
gira per l’Estat  
i per desig 
dels hereus
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