
06 DIJOUS, 8 DE SETEMBRE DEL 2016 ara comarques gironines    

01. Isabelle Huppert va ajudar a posicionar el festival a Europa amb 4.48 psychose. CAROLE 

BELLAICHE  02. Fedra va ser el primer espectacle de producció pròpia. PILAR AYMERICH

ARTS ESCÈNIQUES

“Quatre setmanes de teatre a Giro-
na, quatre espectacles divertidís-
sims”. Així es va promocionar la pri-
mera edició del Temporada Alta, 
que es va fer a l’auditori del Centre 
Cultural La Mercè de Girona. “Les 
obres eren Degustació, del Talleret 
de Salt; American buffalo, de la com-
panyia La Gàbia, que ja no existeix; 
Petits contes misògins, la primera 
obra de les T de Teatre; i un cabaret 
de Las Veneno”, explica el director 
del festival, Salvador Sunyer. “Car-
me Ruscalleda, aleshores una jove 
cuinera gairebé desconeguda, va 
veure Degustació i ens va demanar 
si es podria portar al seu restaurant 
de Sant Pol. Es va fer i els clients te-
nien l’espectacle inclòs en el sopar”, 
recorda Sunyer. El festival va néixer 
com un cicle curt de teatre, amb una 
clara voluntat d’acollir estrenes. 
“No teníem ni la més remota idea de 
com podria anar, la idea era que 
companyies petites hi presentessin 
les seves novetats”, diu Sunyer.  

“Cada tres anys ens hem anat re-
plantejant cap on volíem anar. El 
creixement ha sigut lent però cons-
tant, i públic i festival hem crescut 
junts”, afegeix Sunyer, que admet: 
“Si fa 25 anys m’haguessin dit que el 
Temporada Alta arribaria on ha ar-
ribat, no m’ho hauria cregut”.  

La internacionalització, clau 

Per a ell, el Club de Mecenatge Te-
atral, creat en la primera edició, ha 
sigut fonamental. “Vam proposar a 
algunes empreses que compressin 
un paquet d’entrades i en paguessin 
el doble”. En opinió de Sunyer, això 
va ajudar a difondre el festival: “Va 
ser una bona iniciativa perquè es va 
regalar teatre a la ciutat”.  

En la segona meitat dels noranta el 
festival va consolidar el creixement. 
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La progressiva 
consolidació del 
Temporada Alta

Progressivament havia començat la 
internacionalització. L’any 2000 va 
ser la primera de les nou vegades que 
Peter Brook hi ha participat. “Tenir-
lo t’assegura que surts a tot arreu”, 
diu Sunyer. El 2002 per primera ve-
gada es va produir un espectacle pro-
pi, Fedra, de Joan Ollé, amb traducció 
de Modest Prats i interpretació de 
Rosa Novell. També aquell any Isabe-
lle Huppert va protagonitzar 4.48 
psychose, que es va estrenar a Salt i 
només es va poder veure a tres llocs 
de tot el món. “Fites com aquesta han 
ajudat a posicionar el festival”, sen-
tencia Sunyer.  

Festival de Tardor i El Canal 

El 2003 la Generalitat hi va comen-
çar a col·laborar –fins aleshores no-
més els ajuntaments de Girona, Salt 
i la Diputació de Girona hi feien 
aportacions, a més de les empreses 
del Club de Mecenatge–. El 2004 
s’hi va afegir el ministeri de Cultu-
ra i el 2006 el Temporada Alta es va 
convertir en el Festival de Tardor de 
Catalunya. El 2007 va obrir El Canal, 
Centre d’Arts Escèniques de 
Salt/Girona, i va estrenar els seus 
primers espectacles. Destinat a ser 
centre de produccions catalanes i 
coproduccions internacionals, per 
falta de finançament va quedar atu-
rat a partir del 2010, cosa que ara po-
dria desencallar-se. 

Per a Sunyer, el Temporada Al-
ta s’ha convertit en “el lloc on co-
mença la temporada”. “És molt gi-
roní però alhora s’ha convertit en 
molt internacional. Enguany hi ha 
espectacles de 18 països en vuit o 
nou llengües. Als anys 2000 hauria 
sigut inconcebible que tingués 
èxit”, diu Sunyer. També hi ha l’èxit 
del Torneig de Dramatúrgia i l’ex-
pansió cap a Llatinoamèrica del 
Temporada Alta, a Buenos Aires, 
Montevideo i Lima. “Les compa-
nyies sud-americanes el veuen com 
l’entrada a Europa”.e 

“Cada tres anys ens hem anat replantejant 
cap on volíem anar”, explica Sunyer 
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Cartells perquè la gent s’hi fixi

Les primeres quatre edicions del 
Temporada Alta van tenir un pòs-
ter senzill fins que el 1996 es va en-
carregar al pintor i il·lustrador Le-
onard Beard que fes un cartell ex-

pressament. “A partir 
d’aquell any vam deci-
dir que en cada edició 
se li encarregaria a un 
artista diferent. I així 
ho fem cada gener”, ex-
plica Salvador Sunyer. 

Des d’aleshores al-
guns dels artistes i crea-
dors més importants del 
país han fet el cartell del 
festival: Narcís Comadi-

ra, Àngel Jové, Carme Sanglas, Fre-
deric Amat, Perejaume, Carles 
Santos, Ferran Adrià i Francesc 
Guillamet, Toni Catany, Toni Lle-
na, Joan Fontcuberta, Jaume Plen-
sa, Antoni Tàpies, Antoni Miralda, 
Eugènia Balcells, Santi Moix, Fran-
cesc Torres, Josep Maria Oliveras, 
Eulàlia Valldosera, Carlos Pazos i 
Pep Duran són els que els han fet 
fins ara.  

“Són història plàstica del país. 
De vegades poden ser polèmics pe-
rò aquesta també és la feina d’un 
cartell: aconseguir que la gent s’hi 
fixi. Per descomptat, mai no n’hem 
censurat cap”, conclou Sunyer. 
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Estrenes  
El festival s’ha 
convertit en 
“el lloc on 
comença la 
temporada”


