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■ El festival Temporada Alta ha
tancat la a edició amb un nou
rècord històric de públic. L'ocu-
pació mitjana s'ha situat en el
, –la més alta en la història
del festival– i s'han comptabilitzat
. espectadors. Aquesta qua-
si plena ocupació és un fet que
preocupa el seu director, Salvador
Sunyer, perquè signiica que mol-
ta gent ha quedat fora dels espec-
tacles i també perquè el festival
depèn econòmicament en gran
mesura de la taquilla. 

La mitjana d'edat dels especta-
dors és de  anys i un dels reptes
és aconseguir atraure més públic
jove. El festival transcendeix les
comarques gironines i el ,
dels espectadors són de fora de la
demarcació. Per al futur, Sunyer
es ixa com a repte aconseguir in-
crementar les aportacions priva-
des, programar per a públics en
risc d'exclusió social i també fer
projectes socials de la mà d'esco-
les, instituts i de la universitat.

El festival ha abaixat el teló des-
prés de portar a escena   espec-
tacles (n'havia anunciat  però
un no es va estrenar), amb un total
de  funcions,  més de les
anunciades inicialment. 

La programació ha atret .
espectadors, dels quals . a
les funcions de sala i . a les ac-
tivitats complementàries. 

El resultat és que en els espec-
tacles de pagament l'ocupació
s'ha situat en el ,, la xifra rè-

cord en aquest quart de segle del
festival. Però en aquest èxit, Sun-
yer hi veu problemes. D'una ban-
da perquè suposa deixar gent
amb ganes d'anar a teatre sense
una entrada. 

D'altra banda, perquè demos-
tra una «feblesa» del festival des
del punt de vista econòmic. Su -
nyer es planteja que, si ara els sur-
ten els números perquè tenen una
ocupació tan alta, què passaria si
baixés a nivells del . «Seria
una catàstrofe», augura. Per això,
un dels objectius dels responsa-
bles de la cita és trobar la fórmula

per superar aquesta situació. Su -
nyer avança que fer més funcions
no és la solució ja que la taquilla
només cobreix un  del cost de
producció de l'espectacle i asse-
gura que apujar els preus és una
línia vermella que no pensen tras-
passar. L'únic marge podria venir
donat pel fet que l'Estat abaixés
l'IVA cultural, una situació que el
director del Temporada Alta –sen-
se dissimular la ironia– no plan-
teja com a versemblant. 

Entre les dades recopilades pel
festival, destaca que el preu mig
de l'entrada és de , euros, que

el , dels compradors són de
fora de les comarques gironines i
també que . persones han
comprat entrades per primer cop
(el que suposa anar sumant nous
públics). 

L'edat mitjana de l'espectador
del Temporada Alta és de  anys
(ha baixat dos anys respecte al
). Això és un fet que també
encén les alarmes dels programa-
dors, que volen aconseguir arros-
segar cap a les sales de teatre (les
convencionals i també les no con-
vencionals) espectadors cada ve-
gada més joves. 

El director del festival creu que l’èxit de públic és un problema perquè si baixa l’assistència es produirà «una catàstrofe»
financera Aquest 2016 s’han ofert un total de 194 funcions, 31 més de les anunciades inicialment per l’alta demanda

El Temporada Alta tanca la 25a edició
amb una ocupació rècord del 96,31%

Jordi Viñas, Albert Piñeira, Marta Madrenas, Francesc Torrent i Salvador Suñer. ACN
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■Per celebrar el quart de segle, el
festival va optar per no organitzar
cap gran esdeveniment i destinar
els recursos a produir més i millor.
Enguany, Temporada Alta s'ha
implicat en la producció d'una

vintena d'espectacles que s'han
estrenat al festival amb noms des-
tacats com Krystian Lupa, Àlex Ri-
gola o Guy Cassiers. Tots tenen ja
tancada gira posterior tant a Ca-
talunya com a nivell internacio-
nal. 

«Aquest és l'any en què els es-
pectacles produïts pel festival te-
nen més recorregut posterior», va
remarcar Sunyer. 

Per seguir en aquesta línia, ja
tenen a punt un projecte per
aconseguir fons europeus per se-
guir produint durant tres anys de

la mà del Teatre de l'Arxipèlag de
Perpinyà. 

Afavorir el treball conjunt de
companyies i creadors d'aquí
amb equips internacionals és una
de les apostes del festival i que, en-
guany, ha començat a impulsar
amb força. Un dels exemples clars
és Davant la jubilació, on Krystian
Lupa dirigeix actors catalans. 

El festival s'ha implicat en
aquesta estrena i en  especta-
cles més de noms potents dins
l'escena teatral com Àlex Rigola,
Lluís Pasqual, Oriol Broggi, Josep

Maria Miró o Guy Cassiers. 
Tots aquests espectacles que

han vist la llum al Temporada Alta
ja tenen conirmades altres fun-
cions i en una onzena de casos fa-
ran gira internacional. Aquest és
el cas del mateix espectacle de
Lupa, que després de passar pel
Lliure de Gràcia farà gira interna-
cional el . O l'espectacle inau-
gural In memoriam, que es veurà
a Madrid i té prevista gira arreu de
l'Estat. No em va fer Joan Brossa,
de Cabosanroque, també farà gira
internacional al llarg del .

Sunyer: «Aquest és l'any en què els espectacles
produïts pel festival tenen més recorregut posterior»

«Davant la jubilació» o «In
memoriam» s’han estrenat a
Girona i faran estada a
Barcelona i gira internacional

Les XiFRes

781.648
Espectadors ha tingut el
festival en els seus 25 anys
� L’any amb més espectadors
va ser el 2015 ( 78.922), però
aquest 2016 (47.728) hi ha ha-
gut rècord en ocupació amb
un 96,31 per cent.

41
Anys és la mitjana d’edat
de l’espectador del festival
� L’edat mitjana de l’especta-
dor de Temporada Alta ha bai-
xat i ha passat de 43 el 2014 a
41 anys. El preu mitjà de les
entrades és de 16,68 euros.

5.395
Persones han anat el 2016
per primer cop al festival
� Salvador Sunyer va oferir la
xifra amb satisfacció i va dir
que els joves de menys de 25
anys són un 8,6%, amb l’ob-
jectiu d’incrementar-lo.

194
Funcions ha ofert aquest
any el festival de teatre
� Temporada Alta va afegir
31 funcions addicionals, fet
que suposa 5.116 noves entra-
des, i un espectacle es va ha-
ver de suspendre.

313
És el nombre de treballa-
dors directes del festival 
� A més d’aquesta quantitat
de treballadors, 150 persones
més treballen a altres
 empreses per al festival.


