
El festival Temporada Alta
ha abaixat el teló i ha tor-
nat a tancar una edició –la
24a– amb un nou rècord,
tant d’assistència com de
nombre de representa-
cions. Després de més de
deu setmanes d’activitat
frenètica, s’ha arribat al
llindar dels 80.000 espec-
tadors, 39.126 dels quals
han estat d’espectacles de
pagament programats,
amb un índex d’ocupació
del 91,80%. Unes xifres
sorprenents –s’ha de dir
que l’espectacle inaugural,
la Cerimònia del foc, de la
companyia Carabosse, va
atraure més de 33.000
persones– que el director
del festival, un satisfet Sal-
vador Sunyer, valora evi-
dentment com a molt po-
sitives, com ja és una nor-
ma general en els darrers
anys d’aquest festival, que
s’ha convertit en tot un
referent en l’àmbit de les
arts escèniques.

La d’enguany també
ha estat l’edició amb més
espectacles i funcions.
Concretament, s’han
ofert 202 funcions dels
110 espectacles progra-
mats en els 30 escenaris
repartits per 10 pobla-
cions, 36 dels quals han
estat estrenes absolutes i

25 han estat produccions
i coproduccions. En
aquest balanç exhaustiu
que ha fet públic el festi-
val de tardor de Catalu-
nya, també hi destaca el
registre rècord de pro-
gramadors –85, proce-
dents de 14 països– i de
presència de la premsa
internacional.

Per tot plegat, Sunyer
manifesta que “el festival
ha anat molt bé”. S’ha to-
cat sostre? Sunyer, en
aquest sentit, deixa clar
que descarta ampliar el
nombre total d’especta-
cles respecte als que s’han
programat enguany.

Pel que fa a l’aspecte
artístic, Sunyer ha volgut
destacar la qualitat d’al-
guns dels espectacles in-
ternacionals que s’han po-
gut veure enguany com
ara El matrimoni de Ma-
ria Braun, de Thomas Os-
termeier; Ubu i la comis-

sió de la veritat, de Wi-
lliam Kentridge, i el Mesu-
ra per mesura, de Declan
Donnellan. I, basant-se en
la resposta del públic so-
bretot pel que fa al feed-
back que ofereixen les xar-
xes socials, destaca l’èxit
que ha obtingut Bèsties,
de Baro d’Evel –diumenge
arrenca temporada al
Mercat de les Flors i ja
s’han exhaurit totes les
localitats–; Kokoro, de La-
li Ayguadé; L’empestat, de
Jordi Oriol i Xavier Alber-
tí, i Un tramvia anomenat
desig, de Les Antonietes.
L’empestat i Filla del seu
pare (dramatúrgia d’Aleix
Aguilà i Pau Miro a partir
d’Hedda Gabler d’Ibsen)
encara no tenen plaça
concretada a Barcelona.
Coincideix amb la preocu-
pació del festival, que vol
donar més veu als autors
que tenen una trentena
d’anys i que no han acon-
seguit un mínim d’esta-
bilitat i presència a la car-
tellera. Per això, l’any vi-
nent, el festival buscarà
una fórmula per ensenyar
al públic alguns frag-
ments d’aquestes obres.

Més internacionalització
Ja fa anys que el Tempora-
da Alta es dedica de mane-
ra intensa a la internacio-
nalització del festival i de
les companyies catalanes.

I la Setmana de Progra-
madors hi té un paper fo-
namental. Precisament,
aquest any que han cen-
trat la majoria de les pro-
postes en el talent català
és quan més han satisfet
els internacionals. Els
organitzadors continuen
apostant perquè el festival
sigui el punt de trobada
entre el teatre europeu i
l’iberoamericà, amb l’ob-
jectiu que cada vegada
més els artistes catalans
puguin anar també a Ibe-
roamèrica amb els seus es-
pectacles. Aquest mes de
febrer, el Temporada Alta
tindrà tres subseus ameri-
canes a Buenos Aires i
Montevideo i, per primer

cop, a Lima (Perú).
En aquesta línia, també

ha anunciat que, per man-
tenir el Temporada Alta
a la primera divisió dels
festivals internacionals,
s’apostarà per la copro-
ducció internacional, com
s’ha fet enguany amb Ceri-
mònia del foc i Made in
Girona: political mother,
de la companyia britànica
del prestigiós coreògraf
Hofesh Shechter, en la
qual han participat 64 ba-
llarins no professionals de
la demarcació. Es tracta
de dos exemples, remarca
Sunyer, que demostren la
perfecta simbiosi que s’in-
tenta mantenir entre les
facetes internacional i lo-

cal del festival. I és que la
vinculació amb el territori
és un altre dels reptes
que es planteja Sunyer.
Aquest any, han treballat
amb 36 associacions so-
cials i culturals de caire
molt divers.

Quant a l’equilibri eco-
nòmic, Sunyer remarca
que l’objectiu a assolir en
un futur és que una ter-
cera part del pressupost
provingui del sector pri-
vat; un terç més, dels ajuts
públics, i el terç restant, de
les aportacions dels espec-
tadors amb el taquillatge.
A hores d’ara, el percen-
tatge d’aportacions priva-
des (entre entrades, màr-
queting i patrocinis) és
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del 51,7%, mentre que els
fons públics de les diver-
ses administracions re-
presenten el 48,3%.

Transparència
Salvador Sunyer ha volgut
respondre als rumors d’una
possible gestió fraudulenta
fent públiques totes les da-
des del festival, que estaran
disponibles al web i que ca-
da dos mesos s’aniran reno-
vant. La particularitat de
ser un festival privat, de Bi-
tò Produccions, amb una
forta ajuda econòmica pú-
blica, l’ha situat en l’ull de
l’huracà. Amb la vehemèn-
cia que el caracteritza,
l’enuig l’ha reconvertit en
un element positiu. No-

més el Festival d’Avinyó
dóna les dades amb una
transparència similar a la
que ara està mostrant el
Temporada Alta.

Per una banda, aquest
és el primer any que el fes-
tival ha ingressat més per

recursos propis (entrades
i patrocinis) que per aju-
des institucionals. El Tem-
porada Alta programa al-
gunes produccions de Bi-
tò, però són només testi-
monials (dels 535 títols
dels últims cinc anys, no-
més set són de Bitò). De
fet, els caixets pagats es
corresponen als que es co-
bren en qualsevol altra
plaça. Si bé el Temporada
Alta pot coproduir amb
altres empreses, com ara
Focus, o teatres públics i
companyies, sempre s’han
autoimposat que mai cap
producció del festival sigui
amb Bitò. Sunyer adver-
teix que fins a cinc audito-
ries han controlat, anual-

ment, els comptes del fes-
tival i mai hi han trobat
“cap incidència”. Tampoc
la Generalitat ha protestat
mai del model, que, si per
alguna raó presentés cap
desequilibri econòmic,
l’hauria d’assumir Bitò.
Sunyer entén que, en els
pròxims anys, les aventu-
res culturals s’hauran de
sustentar de manera mix-
ta entre el sector privat i
l’ajuda pública, i argumen-
ta que Catalunya té un
pressupost de cultura que
és massa limitat: Greno-
ble, de 100.000 habitants,
com Girona, té un teatre
amb un pressupost de 18
milions i pot assumir fins a
tres festivals l’any. ■

‘Bèsties’

Només el Festival
d’Avinyó dóna les
dades amb una
transparència
similar al
Temporada Alta

Mirada distant en
ecosistema complex

L’APUNT és errònia (per simplista) la mirada a aquests factors.
Perquè, en realitat, són tres puntes de tot un ecosiste-
ma complex (que se li suma la descoberta del talent,
la complicitat dels artistes o la relació de qualitat amb
el públic). Aquestes tres dades, soles, caurien, són
com tres grans torres enmig d’un desert: cal tot l’en-
tramat, que fa la cultura integradora i social.Jordi Bordes

Fa uns anys es defensava que la cultura fos un ele-
ment més de l’estat del benestar, al costat de l’educa-
ció i la sanitat. Avui està contínuament fiscalitzat. D’un
festival (o d’una programació de teatre públic o privat)
es volen conèixer només tres dades: subvenció, pres-
supost total i espectadors totals. Tothom estarà
d’acord que tot ha de tenir el màxim rèdit social, però
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