
El Temporada Alta, una gran cita cultural

P
ot semblar paradoxal, però no ho 
és. La presentació de la 26a edició 
del festival Temporada Alta de 
Girona i Salt no va oferir ahir cap 
novetat. O el que és el mateix: un 

atractiu programa d’espectacles, nacionals 
i internacionals, que l’han convertit en un 
certamen referencial no només en el pano-
rama català o espanyol, sinó europeu. El 
Temporada Alta s’ha consolidat amb un mo-
del que ha evolucionat cada any fins a arri-
bar a l’excel·lència. De l’11 d’octubre al 10 de 

desembre, el tenaç director artístic Salvador 
Sunyer i el seu equip han elaborat una grae-
lla amb 97 espectacles de diferents gèneres, 
amb el teatre al capdavant, que posarà a la 
venda més de 47.000 entrades. En la seva 
oferta sempre agafen especial relleu les 
grans companyies internacionals, siguin 
europees o sud-americanes, aquesta última 
una finestra que ha cuidat el Temporada 
aquesta última dècada. Sens dubte, aquesta 
captació de talent estranger serveix tant per 
oferir un gran producte al públic com per-

què els creadors d’aquí tinguin a prop les 
millors referències.
 El festival fa de Girona i entorn un gran 
pol de les arts escèniques, amb el consegüent 
impacte econòmic. El finançament dels 2,9 
milions de pressupost, amb una mica més de 
la meitat a càrrec de les institucions, reflec-
teix la implicació del teixit empresarial, amb 
gairebé 800.000 euros de patrocini privat. 
Un altre exemple –la col·laboració entre sec-
tor públic i privat– de la via a seguir en grans 
esdeveniments culturals.

L’
enorme impacte emocional 
causat pels atemptats del 17 
d’agost a Barcelona i Cambrils 
també ha afectat nens i adoles-
cents, fins i tot amb més viru-

lència i desemparament ja que no disposen 
dels mecanismes que els adults utilitzen da-
vant circumstàncies tan tràgiques. No s’ha 
d’oblidar, en aquest sentit, el neguit que 
produeix el fet que entre les víctimes també 
hi hagi menors d’edat. Després de l’estiu, 
gairebé un mes després de la ferida terroris-
ta, arribarà el curs escolar, i amb ell la socia-
lització dels sentiments viscuts, des de l’es-
tupefacció fins a la por, des de l’intent de 
comprensió fins a la proximitat del dolor. 
Als centres educatius es viuran dies difícils, 
perquè, més enllà de les explicacions que els 
joves han rebut de les seves famílies, s’impo-
sa la necessitat de tractar l’assumpte amb la 
màxima naturalitat, sense excessos però 
sense ocultar la veritat, intentant raonar so-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Pedagogia contra el terrorisme
bre les causes i procurant que la presència 
del docent sigui un punt de trobada que re-
conforti i que possibiliti el diàleg i la re-
flexió. 
 Tots els especialistes consultats arriben a 
la conclusió que els atemptats gihadistes del 
17-A han de tractar-se a classe de manera 
proactiva. Estimulant la reacció i creant un 
espai en el qual puguin plantejar-se tots els 
temes sense traves, amb un criteri que advo-
qui per un llenguatge senzill i sense excés de 
dramatisme i que, al mateix temps, incidei-

xi en les directrius que s’estableixen en els 
protocols genèrics contra l’odi i la discrimi-
nació. 
 S’han de tenir en compte, per descomp-
tat, les edats i la procedència social dels 
alumnes, així com la composició de l’aula. 
En els més petits, es tracta de respondre amb 
sensibilitat als seus dubtes. Els grans han de 
portar a terme un treball constant de consci-
enciació en pro de la convivència. I és evi-
dent que, en funció de l’origen i de l’estruc-
turació del centre, les dificultats de la feina 
pedagògica poden augmentar. Perquè una 
societat reaccioni amb fermesa davant el 
terror, la tasca de l’escola és capital, amb 
l’afany de no trivialitzar i d’oferir, al mateix 
temps, mecanismes de defensa psicològica i 
amb voluntat cohesionadora. Serà un repte 
per als ensenyants. El conegut No tinc por pas-
sa també per assumir amb racionalitat les 
arrels de la por i lluitar per una societat in-
clusiva i tolerant.

Als centres educatius s’imposa 
la necessitat de tractar el 
problema amb naturalitat, sense 
excessos i sense ocultar la veritat
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Animus iocandi Ferreres

La desaparició del jove Santiago 
Maldonado a principis d’agost a la 
Patagònia durant la repressió d’una 
protesta de la comunitat maputxe 
per unes terres en poder de Benet-
ton posa contra les cordes el diri-
gent i desperta vells fantasmes al 
país.	 3Pàg. 14
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El Tribunal Suprem del país africà 
ha dictat una sentència sense pre-
cedents al continent negre al decla-
rar nul·les les eleccions que el 8 
d’agost van donar aparentment la 
victòria a Kenyatta. En el termini de 
60 dies se celebraran nous co-
micis.	 3Pàg. 18 
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Seu és el projecte de la nova Escola 
Massana, en un edifici de cinc plan-
tes plenes d’aules amb llum natu-
ral, i de la reurbanització de l’espai 
on hi ha la nova seu, la plaça de la 
Gardunya, darrere del mercat de la 
Boqueria.	 3Pàg. 32
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La jove artista lisboeta, que ha actu-
at amb Caetano Veloso, Marisa Mon-
te i Pablo Alborán, obrirà avui a la 
sala Barts la primera edició del Fes-
tival de Fado de Barcelona, que pre-
sentarà demà a la mateixa sala Ana 
Moura.	 3Pàg. 43
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Va ser només el primer partit de l’Eu-
ropeu, però Espanya va donar, amb 
un equip molt renovat respecte als 
Jocs de Rio, una imatge molt convin-
cent davant Macedònia (99-60) per la 
serietat i la implicació de tot 
l’equip.	 3Pàg. 11 de ‘Més Esport’
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