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La història del festival Temporada alta: 25 anys
El festival Temporada Alta va néixer l’any 1992 de la
mà de Bitò Produccions, amb la intenció d’acostar al
públic propostes teatrals innovadores d’origen tant
local com internacional. Des del primer moment va
tenir el suport de l’Ajuntament de Girona i, posteriorment, va rebre també el d’altres institucions com
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Salt, la
Diputació de Girona, el Ministeri de Cultura - INAEM
i la Unió Europea.
Al llarg d’aquests 25 anys, el Festival ha crescut fins
a convertir-se en un referent estatal i europeu, que
ofereix una programació eclèctica per a tot tipus
de públic.

cartell va ser obra de Leonard Beard. Des d’aleshores, cada any es busca un nou artista perquè realitzi
el cartell.
e. L’any 1998 Temporada Alta supera per primera
vegada els 25 espectacles, nou dels quals són d’origen internacional. L' Ajuntament de Salt hi dóna suport per primera vegada.
f. L’any 1999 la Diputació de Girona col·labora econòmicament per primer cop per tal de convertir
Temporada Alta en un festival de referència nacional.

Fase 1: 1992-2001
El naixement d’un nou projecte.

g. L’any 2001, degut a l’inici de les obres de reforma del Teatre Municipal de Girona, les funcions de
Temporada Alta es traslladen a l’Església de Sant
Domènec.

a. El 1992 neix el festival Temporada Alta amb l’obra
Degustació, d'El Talleret de Salt, amb el suport de
l'Ajuntament de Girona des del primer moment.

Fase 2: 2002 – 2008
La consolidació d’un model d’èxit.

b. El 1993, el segon any del Festival, es programa
el primer espectacle d’origen internacional: Kalo, de
Maurice Durozier.
c. El 1996 comença la col·laboració amb el Cinema
Truffaut, que continua a dia d’avui. El Cinema Truffaut ha estat escenari de l’estrena absoluta de diverses pel·lícules.
d. El 1997 s’inaugura el Teatre de Salt, que es converteix, a partir d’aquest moment, en un dels centres d’exhibició més dinàmics del Festival.
Dels 19 espectacles que ofereix Temporada Alta
aquest any, set són estrenes absolutes. A dia d’avui
el Festival segueix incloent un percentatge molt important d’estrenes en la seva programació.
Temporada Alta encarrega per primera vegada l’elaboració d’un cartell per al festival. Aquest primer

a. El 2002 Temporada Alta s’implica per primera vegada en la producció d’un projecte propi amb Fedra,
sota la direcció de Joan Ollé. L’embrió d’aquest espectacle va ser una lectura dramatitzada del mateix
text, presentada al Festival el 1999.
b. El 2003 Temporada Alta compta per primer cop
amb una subvenció del Govern de la Generalitat.
Aquest mateix any el Festival rep el Premi Butaca
Honorífic a l’estima pel teatre.
c. El 2004 l’Instituto nacional de las artes escénicas
y de la música (INAEM) del Ministeri de Cultura,
subvenciona per primera vegada Temporada Alta.
També es compta per primera vegada amb la col·
laboració econòmica del Consell Comarcal del Gironès.
d. El 2006 s’inicia el projecte El Canal – Centre
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d’Arts Escèniques Salt/Girona, un equipament situat
a Salt que neix amb la voluntat de donar suport a la
producció pròpia de nous espectacles.
Aquest mateix any la Generalitat de Catalunya augmenta el seu suport al Festival, que es converteix en
el “Festival de Tardor a Catalunya”.
S’acaben les obres del Teatre Municipal de Girona,
i Temporada Alta s’encarrega de la reinauguració de
l’espai amb l’obra La nit just abans dels boscos, una
producció del Festival dirigida per Àlex Rigola.
e. El 2007 el Ministerio de Asuntos Exteriores comença a col·laborar econòmicament amb el Festival.
f. El 2008 Salvador Sunyer, director artístic del Festival, rep el Premi Nacional de Cultura com a impulsor de Temporada Alta i per la posada en marxa d’El
Canal – Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona.

Fase 3: 2009 – ara
Un Festival internacional.
a. El 2009 comença l’Escena Catalana Transfronterera (ECT), un projecte teatral engegat pels ajuntaments de Salt i Perpinyà i cofinançat per la UE-FEDER. Aquesta subvenció s’allarga durant tres anys i
suposa un total de 1.291.000 €.
b. El 2011 es celebra la primera Setmana de Programadors, un espai professional del Festival pensat
per a presentar a l’exterior la producció teatral del
país.
c. El 2012 s’acaba la col·laboració amb el programa
europeu Interreg IV, finalitzant així el projecte Escena Catalana Transfronterera (ECT). El descens en
el pressupost de Temporada Alta provoca una reducció en el nombre d’espectacles, però l’ocupació
segueix mantenint-se per sobre del 90%. El públic
segueix essent, doncs, l’aliat més fidel del Festival.
Aquest any la SGAE atorga al Festival el Premi Max
de Noves Tendències.

d. L’any 2013 es posa en marxa El Club de la Ciutat
Invisible, pensat per a les persones que no es conformen amb ser espectadors i volen tenir un paper
més actiu dins el món de les arts escèniques i la cultura.
Aquest mateix any s’atura l’activitat de producció
d’El Canal – Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona;
a partir d’aquest moment, Temporada Alta assumeix
com a pròpies les tasques de producció i coproducció d’espectacles.
El 2013 es posa en marxa per primera vegada el projecte de Temporada Alta a Amèrica Llatina, que a
dia d’avui continua amb més força que mai amb seus
a Buenos Aires, Montevideo i Lima.
e. El 2015 es presenta The ONE project, una iniciativa impulsada per Temporada Alta, l’Arts Santa Mònica i Nanouk Films que busca unir el món del cinema i el de les arts escèniques. El projecte es basa en
convidar un artista a presentar un dels seus espectacles al Festival i al mateix temps documentar-lo
amb un curtmetratge. El primer curt va ser obra de
la companyia franco-catalana Baro d’Evel.
f. A dia d’avui Temporada Alta s’ha convertit en un
Festival que vol anar més enllà de la seva programació teatral: s’han incorporat activitats complementàries com el “National Theatre Live”, en col·laboració amb el Cinema Truffaut, que permet gaudir de la
retransmissió en directe de les obres del Royal Theatre de Londres. L’objectiu és que Temporada Alta
sigui un Festival amb activitats programades al llarg
de tot l’any.
El projecte de Temporada Alta a Amèrica Llatina segueix ampliant el nombre d’espectacles i seus iberoamericanes on es poden veure les últimes obres dels
dramaturgs catalans. Al mateix temps, el nombre de
produccions pròpies que s’exhibeixen als circuits internacionals no para d’augmentar: Terra Baixa i Lluís
Homar, en una versió adaptada al castellà, n’és un
dels exemples més recents.
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Temporada Alta en Xifres
(1992-2016)

110.844* espectadors a les

Total d’espectadors en sala:

623.076*

activitats complementàries i
espectacles de carrer

* Fins el 2015.

* Dades de 2003 a 2015

Espectacles Internacionals:

Produccions i coproduccions
de Temporada Alta:

446 (34%)

291 (22%)
Total d’espectacles:

1302

Estrenes = absolutes (360)
+ a l’Estat espanyol + a Catalunya

Espectacles produïts

668 (51%)

162

a Girona (Cies gironines):

Ciutats seus dels espectacles
de Temporada Alta:

12
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Espectacles destacats dels 25 anys de Temporada Alta
Una tria del Festival

Nacionals:
Degustació (1992) – Primer espectacle de la història
del Festival. Es tracta d’un espectacle del Talleret de
Salt sobre el món de la cuina, que després es va representar també al restaurant de Carme Ruscalleda.
L’animal a l’esquena (2001) – Inici de la col·laboració amb Mal Pelo, companyia resident a l’entorn de
Girona i que des d’aleshores ha tingut una presència
constant al festival Temporada Alta.
Juli Cèsar (2003) – Un dels grans èxits del director
Àlex Rigola al festival Temporada Alta, on hi ha tingut una presència constant. El 2016 torna amb una
nova producció: Who is me. Passolini -Poeta de las
cenizas-.
Non Solum (2005) – Coproducció del Festival que
es converteix en un gran èxit i que va servir també
per a presentar les edicions internacionals de Temporada Alta amb la seva estrena a Buenos Aires el
2012.
Coral Romput (2007) – Dirigida per Joan Ollé, va
ser la primera producció nascuda de la col·laboració
entre El Canal – Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona i el festival Temporada Alta.
Torneig de Dramatúrgia (2011 a 2016) – Un format
proposat per Jordi Casanovas que ha fet fortuna i
demostra que la dramatúrgia textual catalana pot
atreure un públic ampli. L’obra El Crèdit, de Jordi
Galceran, va ser la guanyadora del I Torneig de Dramatúrgia; a partir d’aquí s’ha convertit en una de les
comèdies catalanes de més èxit dels últims anys.
El model del Torneig de Dramatúrgia s’ha exportat
amb gran èxit al Temporada Alta Amèrica Llatina i a
altres ciutats dels països catalans.

Terra Baixa i Lluís Homar (2014) – Dirigida per Pau
Miró, es tracta d’una singular adaptació per a un sol
actor que Lluís Homar (premi Max 2014) i Pau Miró
van fer de la Terra Baixa d’Àngel Guimerà.
Bèsties (2015) - Un espectacle de la companyia Baró
d’Evel Circ Cie que, sota la direcció de Camille Decourtye i Blaï Mateu, busca renovar el llenguatge del
circ contemporani.

Internacionals:
Kalo (1993) – Dirigit per Maurice Durozier, va ser el
primer espectacle internacional presentat al Festival. Es tracta d’un espectacle sobre el món dels gitanos.
Le costume (2000) – Primera visita de Peter Brook
al Festival. És l’autor estranger que més vegades ha
vingut, l’home que marca el teatre del segle XX i que
aquest any tornarem a tenir amb l’obra Battlefield
(Camp de batalla).
4:48 Psychose (2002) – Dirigit per Claude Regy i interpretat per Isabelle Huppert, va ser un dels espectacles que van ajudar a posar el festival Temporada
Alta a l’escenari europeu.
Conte d’hivern (The Winter’s Tale) (2005) – Primera
visita de la companyia Propeller a Temporada Alta,
la companyia internacional dirigida per Edward Hall
que ha aconseguit un públic més fidel al Festival.
Ritter, Dene, Voss (2006) – Krystian Lupa, un dels
directors més significatius i relacionats amb Temporada Alta. El director torna en aquesta edició amb
una obra de Thomas Bernhard, Davant la jubilació,
una producció del Festival, juntament amb el Teatre
Lliure, amb actors d’aquí.
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Espía a una mujer que se mata (2007) – Daniel Veronese. Presentada dins el Cicle Buenos Aires, és un
bon exemple de la presència continuada del teatre
iberoamericà a Temporada Alta.
Macbeth (2009) – Declan Donnellan / Cheek by
Jowl. Un altre dels artistes que han participat de
manera més assídual al festival i que va decidir que
l’estrena mundial d’aquesta obra fos a Temporada
Alta.
Dunas (2009) – Sidi Larbi Cherkaoui i María Pagés.
Coproducció internacional de Temporada Alta, que
ha gaudit d’un gran ressò internacional i s’ha pogut

veure a països d’arreu d’Europa i del món, des d’Austràlia fins al Marroc.
Miranda (2011) – Oskaras Korsunovas. Primera visita del director lituà, molt identificat amb el Festival
i que des d’aquesta estrena l’ha visitat cada any. El
2016 ens presenta la seva nova obra, Cleansed (Purificats).
Cerimònia del foc (2015) – Cie Carabosse. Temporada Alta surt al carrer i es converteix en l’espectacle més vist de la història del Festival amb 32.000
espectadors.

Els artistes més destacats dels 25 anys de Temporada Alta
Una tria del Festival

Artistes internacionals:

Artistes gironins:

Peter Brook, Declan Donnellan, Daniel Veronese,
Jan Fabre, Thomas Ostermeier, Krystian Lupa, Claudio Tolcachir, Oskaras Korsunovas, Guy Cassiers,
Fabrice Murgia, Darío Fo, Angélica Liddell, Isabelle
Huppert, Sidi Larbi Cherkaoui, Rodrigo García, Patrice Chéreau, Peter Stein, Ricardo Bartís, Mariano
Pensotti, Alain Platel, William Kentridge, Maurice
Bejart, Brett Bailey, Israel Galván, Philippe Genty...

Jordi Prat i Coll, Mentidera Teatre, Xavi Bobés,
Clàudia Cedó, Llàtzer Garcia, Xicú Masó, Cristina
Cervià, Ernesto Collado, Cabosanroque, Mal Pelo,
Pep Cruz, Cor de Teatre, Le Croupier, Sílvia Perez
Cruz, El Tallaret de Salt...

Artistes nacionals:
Pascal Comelade, Joan Ollé, Àlex Rigola, Calixto
Bieito, Sol Picó, Carles Santos, Sergi Belbel, Sergi
López, Jordi Casanovas, Josep Maria Pou, Rosa Maria Sardà, Xavier Albertí, Lluís Pasqual, Jordi Galceran, Pau Miró, Lali Ayguadé, Pere Riera, Jordi Oriol,
Roger Bernat, La Veronal, El Conde de Torrefiel, Lluís Homar, Anna Lizaran, Mario Gas, Marta Carrasco...
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Els eixos del Festival: 25 anys de canvi i evolució
El festival Temporada Alta és una idea de la societat Bitò, una productora creada l’any 1991 per Salvador Sunyer, Josep Domènech i Quim Masó. Iniciat
el 1992, el Festival aviat va tenir com a objectius
una vocació internacional, la voluntat d’ajudar a la
producció teatral catalana, impulsar la creació contemporània i obrir-se al públic nacional. El Festival
ha evolucionat a partir d’aquests principis bàsics
d’actuació.

1-Projecció internacional
El festival Temporada Alta és un escenari on s’exhibeix el més destacat de les arts escèniques a nivell
internacional. Gràcies al Festival moltes d’aquestes
obres arriben a l’Estat espanyol per primera vegada,
i representen una ocasió única i excepcional per a
poder assistir-hi, ja que en moltes ocasiones Temporada Alta és l’únic festival de l’estat on s’hi exhibiran.
a. És un festival internacional que treballa amb altres festivals i teatres d’arreu del món per a coproduir nous espectacles. Ha col·laborat en produccions amb el Festival d’Avinyó, el Festival de Tardor de
París, el RomaEuropa Festival, o el Festival de Otoño
a Primavera de Madrid, per citar-ne alguns dels més
destacats.
b. La setmana internacional de programadors és
una secció de la programació pensada per a afavorir
la visita al festival de professionals nacionals i internacionals de primer nivell. Durant aquesta setmana
s’exhibeixen un gran nombre d’espectacles nacionals, amb l’objectiu d’ajudar a la internacionalització d’artistes i companyies. També es busca fomentar l’intercanvi de projectes i facilitar la producció
i circulació d’espectacles posant en contacte els
autors i els programadors. La trobada es completa
amb workshops i funcions exclusives per a professionals.

c. Temporada Alta busca donar a conèixer el talent
nacional a l’altre costat de l’oceà. Des del 2013, el
Festival organitza edicions de Temporada Alta fora
del país amb el doble objectiu de presentar companyies catalanes a l’exterior i al mateix temps reforçar
el paper de pont entre el teatre americà i l’europeu
que Temporada Alta porta a terme des de fa anys. El
2013 Temporada Alta va organitzar el festival “Temporada Alta en Buenos Aires - Semana Catalana en
Timbre 4”, el prestigiós teatre argentí dirigit per Claudio Tolcachir. L’any 2015 aquesta mateixa fórmula es
va exportar també a la Sala Verdi de Montevideo, i
el 2016 a la ciutat de Lima amb la col·laboració de
l’Aliança Francesa de la ciutat. Les tres seus proporcionen la infraestructura i el personal necessari per
a la celebració de les edicions a cada ciutat. En les
quatre primeres edicions (de 2013 a 2016) 24 artistes
i espectacles catalans s’han presentat als escenaris
llatinoamericans i han tingut més de 13.500 espectadors. D’aquesta manera, Temporada Alta ajuda a
donar a conèixer la dramatúrgia del país i proporciona nous canals d’exhibició als creadors nacionals.
Aquests tres festivals iberoamericans serveixen de
plataforma de promoció de la dramatúrgia catalana, facilitant el desembarcament d’artistes i companyies catalanes a l’Amèrica Llatina.

El Festival organitza des de fa 3
anys Temporada Alta a Amèrica
llatina.
d. Connexió Iberoamèrica: el Festival busca ser el
punt de connexió entre l’escena iberoamericana i el
teatre europeu.
Des de l’any 2013 Temporada Alta dedica una part
de la seva programació a mostrar diverses propostes de l’escena iberoamericana, amb l’objectiu de
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consolidar el festival com la porta d’entrada de les
produccions iberoamericanes a Europa. La programació és una mescla d’autors i directors consolidats
i coneguts pels espectadors del Festival, com Daniel
Veronese o Claudio Tolcachir, i noves apostes que
encara no havíem vist mai a Temporada Alta ni a la
resta d’Europa. Temporada Alta pretén així obrir els
escenaris europeus al teatre iberoamericà. L’any
2016 es van estrenar a Temporada Alta espectacles
procedents de quatre països més d’Amèrica Llatina:
Mèxic, Xile, Uruguai i Argentina.

2- Motor de creació escènica
Temporada Alta és el festival que celebra el començament de la temporada teatral europea. L’objectiu
del Festival és ser un impulsor de les arts escèniques
catalanes i un motor de creació. L’any 2002 va donar
els seus primers passos en el camp de la coproducció d’espectacles. En aquests darrers anys, cada edició del Festival ha vist com augmentava el nombre
d’obres produïdes o coproduïdes pel Festival, fins a
arribar a les 22 que es van exhibir durant l’edició de
l’any 2015. Aquesta xifra representa el 20% de les
obres que es van mostrar durant el Festival. Moltes
d’aquestes produccions giren al voltant de la creació
contemporània: Temporada Alta busca augmentar
la visibilitat de les apostes catalanes més arriscades
i donar-les a conèixer als escenaris estrangers. Algun exemples són Bèsties de Baro d’Evel Cirk , Kokoro, de Lali Ayguadé, Insomni de Xavier Bobés o We
need to talk de Roger Bernat.
El Festival també busca implicar-se en la coproducció d’espectacles a través de col·laboracions amb
altres companyies teatrals, empreses privades i festivals teatrals, tant d’abast nacional com internacional. Temporada Alta ha col·laborat en la creació de
nous espectacles amb el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el Mercat de les Flors,
el Grec Festival de Barcelona, la Sala Beckett, l’obra
social La Caixa i altres centres nacionals de producció teatral com La Perla 29, La Brutal o Focus, entre

molts altres actors de l’escena catalana.
a. Línia pròpia de produccions. La intenció del Festival és ser també porta de sortida de les creacions
pròpies cap a altres festivals i projectes estrangers.

Coproducció d'espectacles
amb altres companyies
teatrals, empreses privades
i festivals teatrals nacionals i
internacionals.
b. El Festival ha estat un trampolí per a moltes companyies catalanes que han aconseguit donar-se a
conèixer fora de les nostres fronteres.
c. Aposta pels nous talents de la dramatúrgia catalana posant un èmfasi especial en la creació contemporània i ajudant a que les companyies teatrals
del país després puguin embarcar-se en gires estatals o internacionals.
d. El Festival vol ser un punt de trobada dels nous
creadors contemporanis catalans. Entre d'altres,
l’any 2012 Temporada Alta i el Mercat de les Flors
van engegar conjuntament el projecte #FF80, que
buscava donar visibilitat a creadors catalans nascuts durant la dècada dels ’80, que es mouen entre
la nostra escena i l’escena forana i que han treballat
o s’han format a l’estranger. Temporada Alta ha estat
una oportunitat perquè aquests joves artistes, molt
vinculats amb la creació contemporània, poguessin
exhibir les seves obres a casa nostra.

3- Foment de l'autoria catalana
El festival Temporada Alta és un festival fet a Catalunya que busca impulsar el talent local i servir als
artistes catalans com a plataforma de llançament
envers els circuits teatrals d’abast nacional i internacional. El Festival ha estat l’aparador de companyies
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que basen el seu treball tant en el teatre de text com
en altres formats, ja sigui el circ, la creació teatral o
la dansa.
Vàries d’aquestes produccions han tingut una llarga
vida després de la seva estrena a Temporada Alta,
iniciant gires d’abast estatal o internacional, com
per exemple la versió per a un sol actor de Terra Baixa de Pau Miró i Lluís Homar, que després de completar dues temporades a Barcelona i dues més pels
escenaris catalans, iniciarà una nova gira per l’Estat
espanyol amb el text adaptat a la llengua castellana.
D’aquesta manera el festival Temporada Alta també
es fa present a la resta de l’Estat.
a. El Festival té la vocació d’ajudar les produccions nacionals a donar-se a conèixer a casa nostra
i també d’acompanyar-les en el seu salt a l’escena
internacional. Eines com el Temporada Alta a Iberoamèrica han permès fer el salt a l’Amèrica Llatina
a nombroses companyies catalanes.
b. Temporada Alta es reinventa constantment i a
cada edició incorpora nous projectes per a potenciar la creació local, com el Torneig de Dramatúrgia:
una competició distesa que promou la dramatúrgia
en llengua catalana. Aquesta fórmula d’èxit s’ha exportat a Buenos Aires amb el Torneig de Dramatúrgia Catalunya vs. Argentina i ha estat imitada a altres localitats.

Temporada Alta es reinventa
constantment i incorpora nous
projectes per a potenciar la
creació.
c. L’any 2014 Temporada Alta va engegar la setmana de la dramatúrgia catalana, unes jornades professionals dedicades a l’escriptura teatral en llengua
catalana. Sota la coordinació de Jordi Casanovas,
cada any s’ha enfocat a diferents aspectes de l’escriptura teatral, com les adaptacions dels clàssics o

el teatre biogràfic.
d. El festival Temporada Alta no deixa de buscar
noves fórmules per a donar suport a la dramatúrgia
catalana. Una d’aquestes fórmules és el Pitching
de Dramatúrgia, una activitat engegada l’any 2015
i que encara té continuïtat. En aquesta secció del
Festival es presenten sis textos d’autors catalans a
professionals teatrals amb capacitat de producció,
de cara a la seva possible futura producció i distribució. Els autors tenen un temps limitat per a presentar la seva obra i fer la lectura d’un fragment curt
per donar el to.

4- Vinculació amb el públic
Un dels elements més importants del festival Temporada Alta és el públic, sense el qual les arts escèniques deixen de tenir sentit. Des de Temporada
Alta es busca crear una relació diferent amb el nostre públic: convertir-lo un actor més de la programació del Festival.
a. Alta ocupació des dels seus inicis: des de l’any
2000 el Festival supera el 90% d’ocupació a les sales.
Estant sempre al límit de la seva capacitat, el Festival s’ha hagut de reinventar regularment per a poder
donar cabuda a la gran quantitat d’espectadors que
han mostrat el seu interès. Teatre i circ són els dos
gèneres que assoleixen els millors índexs d’ocupació. Els espectacles en català també superen el 90%
d’ocupació, igual que els espectacles sense text. El
boca-orella i la fidelitat dels espectadors són dos
de les bases del Festival, que faciliten mantenir una
alta ocupació de manera constant. La majoria dels
clients més fidels del Festival són de les comarques
gironines.
b. Un públic més valent: A mesura que el Festival ha
anat augmentant el nombre i la varietat dels espectacles programats, el públic també s’ha tornat més
exigent i demana obres més arriscades i allunyades
del teatre de text tradicional. Temporada Alta intenta satisfer aquesta necessitat d’explorar nous for-
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mats programant espectacles més complexos per a
un públic que busca noves experiències teatrals.

El públic s'ha tornat més exigent
i demana propostes més
arriscades.
c. El Club de Mecenatge: els membres del Club de
Mecenatge col·laboren amb el festival Temporada
Alta des del seu naixement. La major part d’aquests
mecenes són empreses i entitats locals que volen
ajudar a enriquir la vida social i cultural del territori.
Gràcies a la seva constant implicació amb el Festival, el Mecenatge s’ha convertit en un destacable
motor econòmic del Festival i ha permès la producció i exhibició de centenars de nous espectacles.
d. Multidisciplinar: Des dels seus inicis, el festival
Temporada Alta busca programar espectacles de
gèneres diversos: concerts, espectacles de circ,
dansa i creació contemporània. L’objectiu del Festival és que tothom pugui trobar espectacles atraients i adaptats als seus gustos i adequats a diverses edats, des dels 0 fins als 99 anys. Un exemple
seria el Concerts per a nadons, un format original
de Paulo Lameiro pensat per a infants de 0 a 3 anys:
el Festival no s’oblida del públic familiar mentre
que segueix apostant per explorar nous formats
amb aquest espectacle innovador. El Festival també
compta amb la secció El Planter, un segell de qualitat que agrupa propostes escèniques escollides per
estimular la sensibilitat artística dels infants i fer-los
descobrir nous llenguatges.
e. Un Festival Social: Mitjançant el projecte Apropa Cultura, el Festival col·labora amb els centres
socials gironins que treballen amb persones en risc
d’exclusió social per a facilitar-los l’assistència als
espectacles. D’altra banda, el Festival col·labora
amb la càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i
Cooperació de la Universitat de Girona amb l’objectiu de trencar les barreres entre l’educació reglada

i la creació artística. L’objectiu és introduir les arts
escèniques en els currículums educatius a les escoles. Temporada Alta no deixa de buscar noves polítiques d’aproximació al teatre pensades per a obrir
el Festival a tots els públics.

5- Implicació social
El Festival Temporada Alta ha convertit les ciutats
de Girona i Salt en capitals escèniques del Sud d’Europa. La presència constant de companyies vingudes d’arreu del món, la creació d’un públic fidel i un
model en permanent evolució han impulsat el Festival a la primera fila de l’art escènic europeu.
a. El festival Temporada Alta és un festival Internacional molt arrelat a la ciutat de Girona: contribueix al desenvolupament cultural, econòmic i artístic
de la ciutat. Assistir a les funcions programades a
Temporada Alta és un complement imprescindible
per als visitants de la zona atrets pel seu patrimoni
històric, paisatgístic i gastronòmic.
b. El festival converteix Girona i Salt en un punt de
trobada d’actors, dramaturgs, professionals de les
arts escèniques, programadors, productors i periodistes especialitzats.
c. Tot i la seva vocació internacional, el Festival
sempre ha mantingut el seu recolzament envers les
companyies nacionals. L’any 2015 més del 60% dels
espectacles presentats a Temporada Alta van ser
obra de companyies catalanes.
d. En els últims deu anys, el nombre d’espectacles
d’arrel gironina no ha deixat d’augmentar, superant
els 20 l’any 2015. Al llarg de la història del Festival
Temporada Alta s’han programat més de 150 espectacles produïts per companyies de les comarques
gironines.
e. El Festival manté una constant presència i vinculació amb la ciutat a través de diverses activitats,
com per exemple el programa d’esponsorització
del festival, que ajuda a que la societat gironina es
12—
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senti el festival com a seu.
f. El Festival vol exercir una capitalitat irradiant, ampliant la xarxa de ciutats i institucions vinculades
a Temporada Alta. Girona i Salt segueixen exercint
de nucli principal del Festival, però el nombre d’escenaris on s’exhibeix la programació de Temporada
Alta no ha parat de créixer: una desena de ciutats
de les comarques gironines ja col·laboren amb el
Festival com a punts d’exhibició de diverses representacions, i recentment ciutats com Barcelona o
Sant Cugat del Vallès també s’han convertit en nous
escenaris del Festival. El Festival també s’estén fins
a les terres de la Catalunya Nord amb la proposta
“Temporada Alta a Perpinyà”, que des de l’any 2012
i fins el 2015 ha ofert una programació especial en
col·laboració amb el Théâtre de l'Archipel de la ciutat.

El Festival ha convertit les
ciutats de Girona i Salt en
capitals escèniques del Sud
d'Europa.
g. Nous espais: Temporada Alta s’escapa de l’escenari tradicional del teatre i s’instal·la als espais més
diversos. Espectacles com la Cerimònia del Foc de
la companyia Carabosse, que va servir per a inaugurar el Festival l’any 2015, en són un bon exemple. Una
altra activitat del Festival que trenca amb el format
teatral tradicional són els Llibràlegs, una sèrie de diàlegs breus entre dos personatges en què els llibres i
la paraula hi tenen un paper clau. Aquestes trobades
es duen a terme amb les Biblioteques de Girona com
a escenaris principals. Biblioteques i Centres Cívics
com el de Sant Narcís de Girona, escenari de Temporada Alta des del 2013, es converteixen d’aquesta
manera en eines que serveixen per a acostar la població al teatre.
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Temporada Alta a les comarques gironines
Temporada Alta és un festival amb una clara projecció internacional, però al mateix temps vol ser el
festival de referència al nostre país i el motor de creació de les arts escèniques de l’àmbit gironí, un festival en què tingui un paper bàsic l’autoria catalana.

pot veure al Festival, i de l’altra, organitzant clubs de
lectura on es llegeixen i es comenten les obres que
després es representaran durant el Festival.

L’esforç dut a terme pel festival Temporada Alta a
l’hora de potenciar la creació artística a les comarques gironines s’ha fet especialment visible aquests
últims deu anys. En l’última dècada, el percentatge
d’obres produïdes amb la col·laboració de Temporada Alta no ha parat de créixer. L’any passat més del
20% dels espectacles presentats van comptar amb
la col·laboració del Festival en la seva producció.

La producció d'espectacles de
creació gironina per part del
Festival no ha parat de créixer en
els últims deu anys.
Al mateix temps que Temporada Alta ajuda a la producció de nous espectacles, també obre les seves
portes a les companyies de les comarques gironines.
Si l’any 1992 Temporada Alta s’estrenava amb una
obra d’una companyia local, el 2006 eren nou els
espectacles realitzats per companyies locals, i en
aquesta edició del festival hi ha 26 espectacles i activitats amb participació d’artistes gironins. D’aquests
espectacles, dotze són produccions íntegrament o
majoritàriament creades per professionals gironins.
En total el Festival TA ha programat 162 espectacles
produïts a les comarques gironines.
Temporada alta també col·labora amb les Biblioteques de Girona per tal de vincular ciutat, cultura i
Festival. D’una banda, amb la organització de converses a les Biblioteques de Girona sobre el que es
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El més vist:

L’espectacle Cerimònia del foc, de la Companyia Carabosse (espectacle inaugural
de Temporada Alta 2015) és l’espectacle més vist de la història del Festival: 13.000 i
19.000 espectadors en les dues funcions.*
* Com que va ser un espectacle gratuït a l’aire lliure, el nombre d’assistents és estimatiu.

Peter Brook:
És l’autor estranger que més vegades ha vingut al Festival (9 vegades). Va venir per
primera vegada l’any 2000 amb l’espectacle Le costume.
També ha vingut el 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015 i 2016. Dins el cicle de
cinema s’han programat dues de les seves pel·lícules: Marat/Sade del 1997 i Mahabharata el 2003.

Àlex Rigola:

La carrera nacional i internacional del dramaturg català està indefectiblement lligada
a la del Festival. L’autor va venir per primera vegada l’any 2000 amb l’obra Un cop
baix, i des d’aleshores les seves obres han tingut una presència constant al Festival.
Aquest 2016 tornarà a Temporada Alta amb l’estrena de l’obra Who is me. Pasolini.
(Poeta de las cenizas), una peça molt íntima, buscant la màxima proximitat amb els
espectadors.

Els dies feliços de Temporada Alta:
Aquesta obra de Samuel Beckett ha vingut al festival en cinc ocasions completament diferents: la primera va ser el 1999, en italià, dirigida per Giorgio Strehler. Maurice Béjart el
2002 la va convertir en un espectacle coreogràfic-teatral. Peter Brook la va presentar en
alemany el 2004. Les dues últimes representacions són catalanes: el 2006 amb Vicky Peña
i el 2014 amb Emma Vilarasau com a protagonista i amb la direcció de Sergi Belbel. Una
obra, cinc interpretacions ben diferents.

Non Solum:

Un dels monòlegs més aclamats del teatre català. Un autèntic tour de force concebut
des de la improvisació on Sergi López demostra, un cop més, que és un dels millors
actors de la seva generació. Una comèdia delirant i existencial que fa més de deu anys
que gira i triomfa arreu del món. És una de les coproduccions del Festival que s'ha
representat més.

Propeller: El triomf de la qualitat

Propeller era una companyia teatral anglesa exclusivament masculina especialitzada en representar obres de William Shakespeare en anglès. Amb aquest resum pot
semblar que les seves produccions difícilment podran captivar el gran públic, però
la qualitat dels seus muntatges i el boca orella va fer que, any rere any, la companyia
Propeller anés augmentant la seva capacitat d’atraure el públic gironí que buscava un
teatre de qualitat. Des de la seva primera visita al festival fins a la última van aconseguir triplicar el nombre d’espectadors. El festival Temporada Alta es va convertir,
també, en la seva porta d’entrada a la resta d’escenaris d’Europa.
2005: Winter’s Tale: 3 sessions al Teatre de Salt (300 seients): 262, 280 i 239 = 781
espectadors
2006: Taming of the Shrew: 2 funcions al Teatre de Salt: 297 i 300 = 597 espectadors.
2010: Richard III: 2 funcions al Teatre Municipal (596 seients): 548 i 550 = 1098 espectadors.
2011: Henry V: 2 funcions al Teatre Municipal (596 seients): 575 i 555 = 1130 espectadors.
2012: Twelfth Night: 3 funcions al Teatre Municipal (596 seients): 562, 539 i 522 = 1623
espectadors.
2013: A Midsummer’s night dream: 4 funcions al Teatre Municipal (596 seients): 578,
584, 591, 594 = 2347 espectadors.

El curt de Temporada Alta:

Des de l’any 2009 Temporada Alta presenta el Festival a través d’un curtmetratge
que intenta transmetre els valors del festival: innovació, creació contemporània i
originalitat.
El curt de l’any 2015, titulat Tragèdia, el cant de la cabra, va rebre el Premi Laus d’Or,
el màxim guardó en la categoria audiovisual que atorga l’Associació de Dissenyadors
Gràfics i Directors d’Art de Barcelona (ADG-FAD).

Els cartells del festival:
Des de la temporada 1996, el Festival Temporada Alta encarrega l’elaboració del seu cartell
a un artista de prestigi. Aquests són els autors dels diversos cartells de Temporada Alta:
1992-1995: sense cartell. 1996: Leonard Beard, 1997: Narcís Comadira, 1998: Àngel Jové,
1999: Carme Sanglas, 2000: Frederic Amat, 2001: Perejaume, 2002: Carles Santos, 2003:
Ferran Adrià i Francesc Guillamet, 2004: Toni Catany, 2005: Toni Llena, 2006: Joan Fontcuberta, 2007: Jaume Plensa, 2008: Antoni Tàpies, 2009: Antoni Miralda, 2010: Eugènia
Balcells, 2011: Santi Moix, 2012: Francesc Torres, 2013: Josep Maria Oliveras, 2014: Eulàlia
Valldosera, 2015: Carlos Pazos, 2016: Pep Duran.
El cartell que va realitzar Antoni Tàpies l’any 2008 s’ha convertit en el logotip del Festival.
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Contactes premsa
Contacte Girona
Bitò
Departament de premsa
Albert Olivas. Tel. (34) 972 40 20 04 ext. 112 albert@bitoproduccions.com
Eugènia Berga. Tel. (34) 972 40 20 04 ext. 114 eugenia@bitoproduccions.com

Contacte Barcelona
Comedia
93 310 60 44 · temporadaalta@comedianet.com
Mariona Gomez. (34) 618 59 27 10 · mgomez@comedianet.com
Marc Gall. (34) 619 30 76 20

Sala de premsa
Podeu descarregar el dossier de premsa dels 25 anys AQUÍ
Podeu descarregar la nota de premsa dels 25 anys AQUÍ
Podeu descarregar les fotos d’espectacles i els cartells dels 25 anys AQUí
Podeu descarregar els vídeos d’espectacles dels 25 anys AQUí
Podeu descarregar el vídeo del 25è aniversari AQUÍ

Un festival de Bitò, amb la col·laboració de:
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