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El Festival Temporada Alta
aterra al Baix Empordà

a L’Espai Ter, de Torroella, i el Teatre Municipal de Palafrugell programaran un espectacle cada un
al llarg del 2015 a La Fundació Vila Casas, amb seu a totes dues localitats, n’assumeix el patrocini
Joan Puntí
TORROELLA DE MONTGRÍ

116701-1105526A

Aquesta deslocalització
del festival Temporada Alta és fruit de la col·laboració amb la Fundació Vila
Casas i, alhora, de la complicitat amb els ajuntaments de Palafrugell i Torroella de Montgrí, dues localitats on la fundació té
seus pròpies, Can Mario i
el Palau Solterra.
Aquesta primera experiència serà “una prova pilot”, segons va reconèixer
en la presentació el director de Temporada Alta,
Salvador Sunyer, que va
admetre el desig que, d’aquí a uns anys, Torroella i
Palafrugell es converteixin ja en “subseus amb
personalitat pròpia”. Bitò
Produccions hi posarà

La xifra

—————————————————————————————————

1.090

espectadors. La capacitat
de l’Espai Ter és de 620 persones, i al Teatre de Palafrugell n’hi caben 470.

l’organització, la producció i l’execució, i els ajuntaments hi aportaran la infraestructura: l’Espai Ter,
en el cas de Torroella de
Montgrí, i el Teatre Municipal, en el cas de Palafrugell. La Fundació Vila Casas serà el patrocinador
dels dos esdeveniments,
que encara no estan decidits. Sunyer avança que
els espectacles escollits seran per a un públic “relati-

Fernández, Torras, Sunyer, Bosch i Cordon, ahir, davant d’una obra de Perejaume, al Palau
Solterra de la Fundació Vila Casas ■ JOAN PUNTÍ

vament ampli”: “Nosaltres
posem en relació els artistes amb els ciutadans.” Això sí, la tria serà de “l’àmbit més contemporani”.
Sunyer va descobrir
que havia estat la Fundació Vila Casas qui havia
proposat
l’experiència.
“Temporada Alta surt de
Girona, que té vocació de
capitalitat escènica, i una
capital ha d’irradiar”, deia
Sunyer, que pensa en una
possible futura especialització de les dues subseus.
El director general de la
fundació, Joan Torras, va
destacar la cultura que
“respiren pels quatre cantons tant Torroella com
Palafrugell”, i va concretar
que aquesta proposta casa
amb el seu objectiu fundacional, la promoció de l’art
contemporani. L’alcalde
palafrugellenc, Juli Fernández, va manifestar
que, al seu parer, el canvi
del model econòmic ve de
la mà de la cultura i que la
suma d’esforços entre el
privat i el públic “és la clau
de futur”. Jordi Cordon, alcalde de Torroella, va afirmar que la vila “continua
promocionant la cultura” i
va dir que, amb l’Espai Ter,
veu la població com a referent cultural. ■

