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ESPECTACLES
CULTURA
GENT
TELEVISIÓi El quintet donostiarra interpreta

l’orquestral ‘Soidemersol’, amb
vuit instruments de corda,
trombó i trompeta.

La Buena Vida
AUDITORI DEL FÒRUM (20.30 HORES)
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BALANÇ DEL FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES DE GIRONA

Temporada
Alta obté més
bona entrada
que mai

FERRAN COSCULLUELA
GIRONA

El director demana més diners públics
per situar la cita cultural a Europa

‘IL RITORNO D’ULISSE’ 3 Una òpera exquisida amb marionetes sota la direcció de William Kentridge.

‘DYBBUK’ 3 La transmigració de les ànimes, segons Krzysztof Warlikowski, va captivar el públic.

‘LA DOULEUR’ 3 Superb monòleg de
Dominique Blanc, dirigida per Chéreau.

‘BOLILOC’ 3 El
viatge imaginari del
còmic Christian
Hecq, dirigit per
Philippe Genty.

‘SALLE DES FÊTES’ 3 Boja i surrealista comèdia de Jérôme
Deschamps, nebot de Jacques Tati, i Macha Makeïeff.

L
a cultura no està en crisi. Pro-
va d’això és que el festival
Temporada Alta de Girona-
Salt ha tancat la present edi-

ció amb un èxit sense precedents, en
què s’ha acostat als 40.000 especta-
dors. Una xifra que suposa un incre-
ment del 32% respecte del 2007. En
un any en què la majoria de notícies
parlen de números vermells, aques-
ta trobada dedicada a les arts escèni-
ques ha aconseguit una ocupació
mitjana del 92% en les seves 108 re-
presentacions. El mèrit és més consi-
derable si es té en compte que el
Temporada Alta és un festival que
assumeix propostes innovadores i
arriscades, amb espectacles en diver-
sos idiomes que solen ser poc com-
plaents amb el gran públic.

El director, Salvador Sunyer, va
afirmar ahir que aquests resultats
han servit per tancar un cicle i que
el repte del Temporada Alta per als
pròxims anys és fer un salt qualita-
tiu per convertir-se en un festival de
referència en l’àmbit europeu. Su-
nyer va subratllar que, per aconse-
guir-ho, és necessari que les admi-

nistracions que col.laboren amb el
festival –ajuntaments de Girona i
Salt, Diputació i Generalitat– incre-
mentin la seva aportació econòmi-
ca. «Tenim un pressupost de dos mi-
lions d’euros, que resulta modest si
es compara amb altres festivals com
el Grec de Barcelona, que en té qua-
tre milions, o el de Castella-la Man-
xa, que disposa de 3,5 milions», va
explicar.

UNA APOSTA DE FUTUR / «Sabem que
la conjuntura econòmica no és bo-
na, però si volem situar el festival al
mateix nivell que els de París,
Avinyó, Brussel.les o Edimburg és
necessari doblar el pressupost», va
insistir. Sunyer va assegurar a més
que es tracta d’una aposta de futur
que servirà de motor per a l’exporta-
ció de les propostes de l’art escènic
català.

El director del Temporada Alta va
afirmar que cal coproduir especta-
cles amb els grans creadors del pa-
norama europeu, ja que aquests tre-
balls enriqueixen els artistes cata-
lans i a més ajuden a fer que els pro-
gramadors internacionals vegin els
seus espectacles quan es programen
juntament amb les grans funcions
internacionals.

El conseller de Cultura, Joan Ma-
nuel Tresserras, va garantir la conti-
nuïtat del festival, però va condicio-
nar l ’augment de l ’aportació
econòmica a l’aprovació del nou sis-
tema de finançament autonòmic.
Tresserras es va mostrar «en plena
sintonia» amb la filosofia de Sunyer
i amb la nova etapa que es pretén
obrir. En aquest sentit, el conseller

va destacar que l’àmbit cultu-
ral és un dels pocs sec-

tors en què un país
petit i sense estat
com Catalunya pot

competir amb grans
països europeus. H

les grans estrenes que van brillar


