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Mirade|s
entrevista a Salvador Sunyer, el 25è aniversari del festival Temporada Alta

TemporadaAlta:
els secretsde l’èxit
ALBERT LLADÓ
L’any 1991 Salvador Sunyer (Salt,
1957), amb Josep Domènech i
Joaquim Masó, funda Bitò
Produccions, una empresa dedi
cada a la gestió cultural. Poc po
dien imaginar en aquell moment,
quan anaven de facultat en facul
tat venent entrades i explicant
aquell projecte, que el festival de
teatre que volien impulsar aGiro
na es convertiria en un dels més
importantsde totEuropa.Araque
es compleixen vinticinc anys de
la primera edició, repassem amb
el director artístic una trobada
que ha sabut compaginar produc
ció, programació, distribució i ex
hibició.
Amb menys de tres milions de

pressupost, el Temporada Alta fa
anysqueestà consolidat, superant
sempre el noranta per cent d’ocu
pació, i amb unes xifres que par
len per si soles. Trenta escenaris,
repartits en deu poblacions, han
acollitmés demil espectacles. Pe
rò, darrere de cada xifra, hi ha
una pulsió, una pregunta oberta
sobre com la creació contemporà
nia ha d’interpel∙lar el ciutadà del
segle XXI.

El festival Temporada Alta era tan

sols undels primers projectes deBitò
Produccions. L’evolució ha estat es
pectacular.
Volíemmuntar una petita empre
sa entre els tres (ambDomènech i
Masó) que treballés diversos àm
bits de la cultura. A mi m’interes
sava especialment l’edició. Però
ens vam anar centrant en el món
escènic.

El més difícil, segurament, és crear
confiança. Com es treballa una cosa
tan lenta com el criteri en un món
que reclama immediatesa?

Ha canviat molt amb els anys.
Abans, entre els programadors, es
deia allò de “si hi ha poca gent, se
nyal que és molt bo”. I això pas
sava a tot arreu, no només a Ca
talunya. I hi havia una part de ve
ritat. Si només pretens vendre
quan programes, malament. És
important ajudar perquè les coses
més difícils, que són d’investiga
ció, també es puguin fer. Però era
absurd, imésen teatre, creureque

la falta de públic era una cosa po
sitiva. El que has d’anar treba
llant, efectivament, és la confian
ça del ciutadà.

Parla de ciutadà i no de públic.
No pots tractar el ciutadà com a
un simple client. Després els nú
meros els hauràs de salvar, sí, pe
rò no pots adreçarte només als
que tenen diners. El programador
el que fa és d’intermediari entre
els creadors i els espectadors. Si
vas llançant fils, allòque semblava
impossible que interessés, acaba

funcionant. No crec que hi hagi
cap ciutadà d’aquest país al qual
no li pugui interessar la creació
més rabiosament contemporània.
Cal crear aquesta relació.

I anar obrint diàlegs entre l’educació
i cultura, no?
Des de les escoles, no hi ha cap
formació artística. Surten de la
universitat sense que se’ls hagin
ofert eines per connectar amb el

món de la creació. Hi tenim una
fractura, aquí.

Com ha evolucionat aquesta relació
amb l’espectador?
Des del primer any vam crear un
vincle amb les petites empreses
quevoliensermecenes.Noelsde
manàvem diners, sinó que ens
compressin entrades, pel doble
del seu valor, perquè després les
regalessin als seus clients. Això,
sense adonarnosen, va suposar
que vingués al festival un públic
que no havia trepitjat mai un tea
tre. A poc a poc vas establint una
relaciómésdirecta.D’altrabanda,
fa alguns anys que tenim un siste
ma de venda d’entrades propi, i
això ens aporta moltes dades. El
que ara volem és, un per un, i sa
bent el que han vist en edicions
anteriors, enviar propostes perso
nalitzades. I, en tercer lloc, durant
tot l’any estem oberts a escoltar el
que el ciutadà ha descobert fora i
vol veure aGirona.Noes tractade
programar el que vol la gent, però
sí quehasdedetectar lespulsions.
I, després, decidir. Programar és
això.

Existeix encara la visió de la cultura
com una cosa gairebé decorativa?

TemporadaAlta 2016

DeBrook a Littell
El singular anunci que Temporada
Alta ha publicat aYouTube, ambel
títoldeThePleasureIsland(l’illadel
plaer), ja promet un festival ple
d’alegries enmig del desert. Hi van
apareixent, comsi fossinels crèdits
d’una sèrie de televisió dels anys
vuitanta, els noms més destacats
quepassaranperaquestaedició.
Una vegada més la presència de

Peter Brook i MarieHélène Esti
enne, que presenten Battelfield,

mostra la dimensió internacional
de la trobada. Es tracta d’una peça
embastada a partir dels textos del
clàssic indi Mahabharata. El lituà
Oskaras Korsunovas, que porta a
escena els demolidors Purificats
(Cleansed) de Sarah Kane, el suís
Milo Rau, o l’alemany Nicolas Ste
mann,queactualitza, elWertherde
Goethe, són altres dels creadors
d’un cartell realment ambiciós en
què tambédestaca la versió escèni

“Hempassat de creure que pocs espectadors era
sinònim de qualitat a creure que es pot programar
espectacles que satisfaran a tothom”
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En un moment en què hi ha mol
tes urgències, la cultura es veu
com una cosa supèrflua. El pro
blemade fonsnoés avui, sinócom
ho fem perquè la gent tingui una
formaciómés completaperdemà.
Per això a Temporada Alta cada
vegada fem més coses a les es
coles.

Defensaqueno s’hadeprogramarel
que “agradi a tothom”. La uniformi
tat de l’oferta és un dels perills. A
més, explica que“nonomés hi haun
tipus de públic”.
No hi ha res que agradi a tothom.
Res. És un absurd. Després de

l’època de la qual parlàvem, quan
es creia que pocs espectadors era
sinònim de qualitat, hem passat a
l’altre extrem, creure que es po
den programar espectacles que
satisfaran a tothom. Això no té
cap sentit. El que sí que es pot fer
és una programació àmplia, amb
molta obertura de compàs, pensa
da per a gent molt diferent. Per
què la societat està formada per
gent molt diferent.

I obrir capes perquè l’espectador
s’interessi per altres relats.
Ens agradi dirho o no, sigui polí
ticament incorrecte o no, la cultu
ra d’avantguarda és elitista. Tot
hom pensava que el primer mo
dernisme a Barcelona, del qual
ara tothom gaudeix, era cosa de
quatre sonats. Però van obrir un
camí.

El Temporada Alta és un festival

cadeLesbenignes, l’exitosanovel∙la
de Jonathan Littell reinterpretada
perGuyCassiers.
Aquest any, la connexió iberoa

mericana comptaambunconvidat
deluxe,MauricioKartun,sensecap
dubteunreferentdelteatreargentí.
Atenció a l’obra que ofereix,Terre
nal, una mena de faula en què els
personatges bíblics de Caïm i Abel
encarnen el conflicte polític des
d’una gestualitat gens convencio
nal.És,encara,unadelespropostes
que més han impactat en l’escena
deBuenosAires.
Els assistents al TemporadaAlta

podrangaudir tambéde tresperso
nalitats fonamentals per entendre
el flamenc contemporani, María

Pagés(ques’endinsaenl’universde
Carmen), Rocío Molina (un autèn
ticremolídetècnicaitalent) iIsrael
Galván (el brillant bailaor continua
sentdeltotindomesticableenelseu
Solo).
Peròmalgrat lamiradacapal’ex

terior, el Temporada Alta sempre
havolgut apostar, al seu torn, per la
dramatúrgia catalana. Ara que se

celebren25anys,perGironapassa
ranespectaclesrealitzatsapartirde
textos de PauMiró, Lluïsa Cunillé,
Marta Buchaca, Llàtzer Garcia o
Marilia Samper, entre molts d’al
tres. I hi ha espai, també, per a la
música en directe (des de concerts
per anadons fins a funkper alsmés
grans) i, alhora, cineastes com Al
bert Serra, AgustíVillaronga i Isaki
Lacuesta i Isa Campo presentaran
les sevesúltimespel∙lícules.
Un festival no és un festival amb

certa substància si no aposta, enca
ra que sigui mínimament, per la
producció. I Temporada Alta n’ha
volgut donar fe encarregant mun
tatges (moltsdels quals són, en rea
litat, coproduccions) a directors de

la talla de Krystian Lupa, que aixe
carà el complex text de Thomas
Bernhard, Davant la jubilació, o a
Lluís Pasqual, que en La quinta del
biberó documentarà la batalla de
l’Ebre. Per la seva banda, Oriol
Broggi tornarà a Mouawad, amb
Unobúsal cor, i JordiPrat iColl re
visitaràelmusical ambRequiemfor
Evita.EldirectoridramaturgJosep
MariaMiró, que en els últims anys
no ha parat de viatjar pel món ve
ientcomlessevesobresompliente
atres, s’ha aliat aquesta vegada aLa
Ruta40perconstruirCúbit.
Elparticularespotqueanunciael

cartell s’acomiada amb un reclam
irresistible: “25 anys fent coses in
útils”.A. LL.

Al costat del teatre o
la dansa, el programa
del festival es completa
amb lamúsica
en directe i el cinema

Salvador Sunyer
ha estat al capda
vant del festival de
tardor de Girona
d’ençà que es va
posar en marxa als
anys noranta
FOTO KIM MANRESA

A la foto,
una escena de
‘Les benignes’

Amb ‘Inmemoriam’, un espectacle deLluís Pasqual sobre la guerra civil espanyola, s’inaugura una ediciómés de
TemporadaAlta, amb la qual el festival de les arts escèniques deGirona compleix 25 anys. El seu director, Salvador
Sunyer, repassa la història i les claus que l’han situat entre els festivals europeusmés destacats

“Avinyó té un
pressupost de catorze
milions, nosaltres no
arribem als tres; són
dosmons diferents”

>
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neres. Bona mostra d’això és la Set
mana de Creació Contemporània.
El fetqueelsdiferents llenguatges
artístics esbarreginésuna realitat
absoluta. Ningú, avui, no és capaç
d’assenyalar la frontera absoluta
entre dansa, teatre, música, circ o
cinema. El teatre s’ha de veure en
directe. Això l’ha salvat.

De vegades s’ha confós la trobada
entre dos llenguatges amb la colo
nització d’un d’ells. Cada vegada hi
ha més obres de teatre que imiten
les sèries de televisió.
Hemvist espectaclesquesónsim
ples víctimes de la tecnologia. Pe
rò la creació contemporània el
que fa és obrir noves vies estèti
ques, i també ètiques, de relació.
Aquí ho hem vist menys, no per
falta de talent, sinó perquè treba
llem ambmitjans que són gairebé
tercermundistes.

Què diferencia Temporada Alta d’al
tres festivals emblemàtics, com el
d’Avinyó o el d’Edimburg?
Són molt diferents. Edimburg
mésqueun festival és una fira. I el
més important és el seu Off. És el
gran mercat del teatre anglosaxó.
Avinyóes creadesprésde la Sego
naGuerraMundial amb la ideade
defensar el teatre d’art. Per mi és
el festivalmés important delmón.
Mantenint l’esquema, ha sabut
regenerarse i actualitzarse.
Temporada Alta juga en una altra
divisió. És molt fàcil d’entendre:
Avinyó té un pressupost de cator
ze milions d’euros, i nosaltres no
arribem als tres. Són dosmons di
ferents. No es tracta de queixar
se, però s’ha de saber.

Els festivals internacionals solen fun
cionarmillor en ciutats petites omit
janes. Per què?
És veritat, sobretot passa als festi
vals de teatre. En una gran ciutat
perds molta visibilitat, el festival
quedamolt diluït. I amés a la gent
que ve de fora li costa més de tro
barse. Un festival internacional
funciona com un ecosistema petit
que tothom el viu com a propi.

Que Girona sigui una ciutat universi
tària ha estat important per al Tem
porada Alta.
Girona, sense universitat, seria un
balneari. La relació del Tempora
daAlta amb launiversitat la tenim
des del primer any. Recordo, en la
primera edició, que anàvem a les
facultats i posàvem una taula per
vendre les entrades i explicar el
projecte.

A més de mostrar el que està pas
sant fora, el festival aposta clara
ment pels autors catalans. El Torneig
de Dramatúrgia ha estat un èxit, en
aquest sentit.
Va ser una idea de Jordi Casano
vas. La veritat és que ho vam pro
var i va funcionar. S’ha convertit
en una cosa molt social. Sabem
perfectament que és un joc. Però

ésunamaneradedessacralitzar el
teatre i acostarlo a altres públics.

I han mantingut la porta oberta a la
resta de la Península. Han progra
mat companyies com La Zaranda
quan a Barcelona era pràcticament
impossible veure’ls.
En cultura no hi ha barreres. No
n’hipothaver.Commésponts tei
xim, més creixerem tots.

Han ajudat més de trescentes pro
duccions durant aquests vinticinc
anys.
Vam començar amb coproduc
cions. Era gairebé un eufemisme
perquè només podíem col∙laborar
amb espècies. El cert és que un
festival ha d’ajudar a produir. És
el que li dóna sentit i perspectiva.
Si fa falta, cerques altres socis.

Fomenten la xarxa d’intercanvi pro
fessional perquè després aquelles
obres puguin girar.
Sinomésetdediquesa l’exhibició,
és com tenir una botiga. I la gent
ha de comprar. Hi ha el risc que
t’obsessionis únicament a vendre
entrades. Si fas alguna cosa de
producció, encara que sigui mo
destament, estàs treballant també
amitjà i llarg termini.

És fonamental, també, convocar al
tres programadors.
Elmón del teatre ésmolt petit, no
és com, per exemple, el cinema.
Els projectes neixen molt per afi
nitats. Per això convidem tres
noms internacionals que servei
xen d’hampermostrar altres pro
jectes.

L’etiqueta que utilitzen per promoci
onar el festival a Twitter és #OasiTA.
No la fem servir tant perquè l’en
torn artístic sigui desèrtic sinó
perquè tenim la sensació que des
del punt de vista cultural s’està
desertitzant el sud d’Europa. El
que ha passat a Itàlia en els úl
tims vint anys, per exemple, és
brutal. I no parlem de Grècia. I
aquí, també. Si vas a França oAle
manya, no ha passat tant. I no
només és una qüestió econòmica.
És aquella sensació que, quan hi
ha una crisi, la cultura és prescin
dible.

Veiem que les noves esquerres
tampoc no posen la cultura com a
prioritat.
És cert. A diferència del que va
passar durant els primers anys de
la transició, que es veia la cultura
comuna part important de l’Estat
de benestar, ara una part impor
tantde l’esquerra laconsiderauna
cosa molt secundària. No parlem
únicament de pressupost. La cul
tura cohesiona, i ofereix una mí
nima autonomia de pensament.

Com es pot establir la relació amb el
poder polític sense ser instrumenta
litzat?
Laveritat és que la relacióhaestat
sempre cordial. Com que vam co

Entre el Talleret de
Salt i Krystian Lupa

L’espectacle que va inau
gurar el TemporadaAlta,
el 1992, va serDegustació.
Es tractava d’una obra
sorgida del Talleret de Salt
que parlava sobre elmón
de la cuina. La peça va
agradar tant aCarme
Ruscalleda que va arribar a
programarla al seu propi
restaurant.Un altre dels
títolsmés emblemàtics del
festival ésL’animal a l’es
quena, del 2001, amb el
qual s’iniciava una llarga
col∙laboració amb la com
panyiaMal Pelo. El direc
tor queha presentatmés
espectacles en la cita anual
deGirona és, tot i això,
ÀlexRigola, que, amb
propostes com Juli Cèsar,
del 2003, s’ha convertit en
un assidudel cartell. Tam
bé JoanOllé ha estat un
altre dels nomsque s’han
repetitmés durant aquests
vinticinc anys. El seu
Coral romput és una de les
creacions quemés es re
corden.
El teatre català ha tingut

un espai fix, cada dilluns, a
través del Torneig de
Dramatúrgia coordinat
per JordiCasanovas.Un
joc que s’ha traslladat a
BuenosAires després que
el festival s’hagi replicat,
en petit format, en diver
sos llocs deLlatinoamèri
ca.Non solum va ser el

primer espectacle en viat
jar a l’altre costat de l’At
làntic per establir aquestes
connexions. L’any 2007,
ambEspía a unamujer que
semata, Daniel Veronese
obria una línia de treball
que ha convertit Tempora
daAlta en la principal
porta d’entrada aEuropa
delmillor teatre argentí.
AmbKalo, una peça del

1993 sobre elmón gitano,
la trobada inaugura la seva
programació internacio
nal. Serà l’any 2000, amb

Le costume, quanPeter
Brook, una de les figures
clau del teatremundial,
comenci a col∙laborar amb
TemporadaAlta. Salvador
Sunyer també recorda
especialment les represen
tacions de4:48Psychose,
l’obra de SarahKanediri
gida el 2002perClaude
Regy. La interpretació
d’IsabelleHuppert és un
delsmomentsmésmemo

rables, segons relata. L’any
passat, per la seva banda,
la companyiaCarabosse va
treure el festival al carrer
ambCerimònia del foc.
PerGironahanpassat

lesmillors tradicions escè
niques. Els Propeller van
portar, per exemple, el seu
Thewinter’s tale l’any
2005.DeclanDonnellan va
estrenar la seva versió de
Macbeth el 2009 i, elma
teix any,María Pagés i Sidi
LarbiCherkaoui vanpro
tagonitzar la coproducció
Dunas. El 2001 va ser el
director lituàOskaras
Korsunovas qui va visitar
la ciutat catalana amb
Miranda.
KrystianLupa és, pot

ser, un dels directors que
méshanmarcat l’aposta
estètica del festival gironí.
L’any 2006 va presentar
Ritter, Dene, Voss. “Ésuna
escola de teatre diferent, la
de l’Est, que no famai res
frívol”, ens explica Salva
dor Sunyer. Tant és així
que l’han tornat a convidar
aquest 2016 perquè diri
geixi, amb actors d’aquí,
una obra de Thomas
Bernhard.Davant la jubi
lació serà, sens dubte, una
de les grans apostes
d’aquesta edició en què el
TemporadaAlta celebra
els seus primers vinticinc
anys de vida. A. LL.

1992 ‘Degustació’

El festival
hamantingut
l’equilibri entre
la presència de
produccions
locals i
internacionals
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mençar com una cosa petita, s’hi
han anat sumant les institucions a
poc apoc.Mai, ni una sola vegada,
ningú no m’ha insinuat res sobre
els espectacles que havia de pro
gramar o no.

Tenen una fundació, La Ciutat Invisi
ble, que funciona en paral∙lel a la
programació.
Les coses canvien molt de pressa.
Per això volíem obrir un espai en
el qual poguéssim pensar sense
haver d’executar.

El seumodel de gestió es basa en un
finançament dividit en tres parts:
venda d’entrades, patrocinis privats
i aportacions de les administracions
públiques.
Som molt a prop de la fórmula.
Hem de preguntarnos pel model
de gestiómés sostenible per al fu
tur, i posar en relació, també,
l’economia i la cultura. Jo crec
que espot gestionar desdel sector
privat només si, amb els diners
públics, es compleixen amb ri
gor els protocols i els objectius
marcats.

Molta gent visita Girona entre octu
bre i desembre per veure teatre. El
turisme cultural no és una utopia.
Tots, avui, somturistes.Elproble
ma és si el turisme és una simple
forma d’explotació. El turisme
cultural serà un problema gravís
sim en pocs anys. Ja no es con
tracta en origen, com abans. Ara
es fa tot a la destinació. Si nosal
tres no treballemaixò amb temps,
ens passarà que qui muntarà la
programació cultural dels turistes
seran grans empreses de fora, ins
tal∙lades aquí, i amb un criteri no
més de rendiment, sense fórmu
les de relació.

Parlantde construir relacions.PerGi
ronahanpassat elsmillors directors i
dramaturgs llatinoamericans. I han
portat el festival a Buenos Aires,
Montevideo o Lima.
Sí, hemconvidatBartís,Veronese,
o Spregelburd, entre molts d’al
tres. A ells els ha anat molt bé ve
nir a Temporada Alta perquè,
d’aquesta manera, els programa
dors veuen la seva feina i, així, po
den entrar a altres llocs d’Europa.
En un moment concret, li propo
sem a Tolcachir, que té una sala
pròpia aBuenosAires (Timbre4),
que fem el viatge a la inversa. I ja
fa tres anys que, en un format
molt petit, fem unamica de Tem
porada Alta allà. Intentem que
serveixi perquè els espectacles
quehannascut aquí es coneguin a
Iberoamèrica. Després ens van
demanarde ferhoaMontevideo i
Lima, i ara ens ho han demanat
des de tres llocs més. És una cosa
que no podem fer créixer molt,
però l’important no és anar allà a
ensenyar aningú comes fa un fes
tival, sinó al revés. En tots ells hi
ha alguna cosa de passió i de llen
guatge propi que ha estat una
gran aportació per a tothom. |

2015 ‘Cerimònia del foc’

2001 ‘L’animal a l’esquena’ 2006 ‘Ritter, Dene, Voss’

2007 ‘Coral romput’ 2009 ‘Dunas’


