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Celebrem la 25 edició de temporada Alta i hem vol-
gut fer-ho sense estridències i posant totes les ener-
gies i tots els recursos en el que durant tots aquests 
anys ha estat l’essència del festival: la programació i 
la col.laboració en les produccions. 

Una programació que hem volgut que sigui àmplia i 
per a un públic molt divers. Un programa on prete-
nem que qualsevol ciutadà del nostre país o de fora 
hi pugui trobar 3 o 4 espectacles del seu gust. Per 
això incloem molts llenguatges artístics: teatre, dan-
sa, circ, creació contemporània, música, cinema...

Temporada Alta ha estat, i aquest any torna a ser, 
un lloc únic per veure el teatre, la dansa i el circ 
que es fan al món. Per això quasi una tercera part 

dels espectacles que s’hi podran veure vénen d’al-
tres països, cosa que és important, per un costat, 
per connectar la creació internacional amb el nostre 
públic, però també per connectar-la amb els artistes 
del nostre país i per posar Catalunya al mapa teatral 
internacional. No oblidem però, que el festival es fa 
a Girona i a Salt i que, per tant, els artistes de les 
nostres comarques hi tenen un paper  molt impor-
tant (26 espectacles són de o amb artistes gironins).

Un altre dels grans objectius del Festival és l’impuls 
de la creació escènica i de l’autoria catalanes. D’una 
banda coproduint espectacles amb companyies, te-
atres públics i privats i productores catalanes que 
estrenaran els seus muntatges al Festival per por-
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tar-los després a Barcelona, per tot Catalunya i en 
molts casos fora del nostre país. Però a més a més 
amb una línia clara d’internacionalització de l’esce-
na catalana tant amb coproduccions amb artistes 
d’aquí i de fora, com mitjançant la setmana per a 
programadors internacionals o amb els projectes 
europeus en els quals Temporada Altra treballa i en 
les petites versions de Temporada Alta a Buenos Ai-
res, Lima i Montevideo.

Finalment, en aquest 25è aniversari volem obrir una  
línia nova en  l’apartat social del Festival que se cen-
trarà especialment en el món de l’educació perquè 
-a banda que és evident que el futur del nostre país 
depèn de la formació- la cultura i les arts tenen un 
paper residual a l’ensenyament reglat de casa nos-
tra. Per això el Festival obre diverses línies i produeix 
un espectacle dirigit per Carlota Subirós que s’oferi-
rà gratuïtament a totes les escoles de Girona i de 
Salt  i que es farà a  totes les aules de 4rt de primà-
ria que vulguin. Creiem que arrelar i fer accessible 
la cultura  a tothom  cohesiona el país i obre noves 
opcions a tots el ciutadans. És per aquesta raó que 
a l’edició d’enguany dedicarem un esforç especial al 
món de l’ensenyament sense deixar de fer, conjunta-
ment amb Apropa Cultura, el programa especial per 
a col.lectius en risc d’ exclusió.     

Volem que el Festival no sigui solament una festa 
sinó també un laboratori, un espai de reflexió i de 
descobertes, un taller de creació i una activitat que 
doni a la nostra ciutat  una personalitat única i que 
faciliti tan la cohesió de la ciutadania com la seva 
relació amb el món. Amb aquesta intenció hem fet 
el programa que seguidament detallem.

Salvador Sunyer, director artístic
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Des dels seus inicis, Temporada Alta ha tingut una 
clara projecció internacional però també una voca-
ció indiscutible de ser un festival implicat localment, 
amb el país i accesible a tothom. En 25 anys ha aco-
llit un total de 1.302 espectacles, superant, en els 
últims vuit anys el 90 % d’ocupació. 

Temporada Alta, al llarg de 25 anys s’ha consolidat 
com a model d’èxit: oferint una programació multi-
disciplinària pensada per a tots els públics i mante-
nint, al llarg d’un quart de segle de canvi i evolució, 
una filosofia de festival única: ser aparador de les 
arts escèniques internacionals, ser motor de creació 
escènica al nostre país, fomentar l’autoria catalana i 
exportat el talent nacional a l’estranger, considerar 
el públic com a actor principal del festival i mantenir 
la implicació local que l’ha fet un festival de referèn-
cia a l’estat i a Europa. 

25 anys, apropant les arts escèniques 1.302 especta-
cles,  90% d’ocupació

Al llarg de 25 anys ha treballat per equilibrar la seva 
programació aconseguint presentar al públic el mi-

llor de l’escena internacional però també els noms 
més importants de les arts escèniques del nostre 
país. A nivell internacional han passat pel festival 
grans referents com: Philippe Genty, Peter Brook, 
Jan Fabre, Thomas Ostermeier, Daniel Veronese, 
Oskaras Korsunovas, Christiane Jatahy, Angélica 
Liddell, Michael Pennington, Alain Platel, Darío Fo, 
Declan Donnellan, Sidi Larbi Cherkaoui...

446 espectacles internacionals de 41 països dife-
rents 

 I això sense oblidar el talent de casa nostra acollint, 
entre d’altres, produccions de: Pascal Comelade, 
Sergi López, Sergi Belbel, Carles Santos, Xavier Al-
bertí, Lluís Pasqual, Jordi Galceran, Roger Bernat, 
La Veronal, Pere Faura, Xavier Bobés, Sol Picó, Lali 
Ayguadé, Calixto Bieto... 

623.076 espectadors en sala i 110.844 espectadors 
d’activitats complementàries i espectacle de carrer  
dels quals més del 50% han estat estrenes absolu-
tes, a l’Estat espanyol o a Catalunya.  

25 anys: un Festival de projecció internacional i motor de 
creació escènica del país

El cartell

Pep Duran celebra els 25 anys de Temporada Alta 
omplint el cel amb senyals carregats de poesia.

A banda de reunir alguns dels artistes catalans con-
temporanis més destacats, els cartells de les dife-
rents edicions del festival Temporada Alta donen 
una altra dada curiosa: molts dels artistes que han 
fet algun dels cartells estan relacionats, d'una ma-
nera o altra, amb el món del teatre. Narcís Coma-
dira, a més de pintor i poeta, també és dramaturg. 
Frederic Amat ha desenvolupat una carrera prolífica 
com a escenògraf. A l'obra de Carles Santos, sovint 
la música, el teatre i les arts plàstiques són indes-

triables. I Jaume Plensa va col·laborar amb La Fura 
dels Baus en algunes de les primeres òperes de la 
companyia. A més, hi ha altres artistes que no han 
entrat directament en el món teatral, però sí que es 
pot dir que la seva obra també beu de les arrels ritu-
als i festives que hi ha a l'origen del teatre. És el cas 
d'Antoni Miralda, conegut per les seves performan-
ces multitudinàries i també el d'Eulàlia Valldosera: 
les instal·lacions d'aquesta artista evoquen rituals 
íntims i a vegades tenen elements tant fràgils com el 
caràcter efímer d'una obra teatral. 
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El festival Temporada Alta fa 25 anys. De manera 
conscient o inconscient, Salvador Sunyer li ha en-
carregat el cartell d'aquesta edició a un artista, Pep 
Duran (Vilanova i la Geltrú, 1955), que és, juntament 
amb Frederic Amat, el que té una relació més con-
solidada amb el món teatral de la nòmina d'artistes 
amb els quals ha col·laborat. A més d'artista, Pep 
Duran és escenògraf. És professor a l'Institut del Te-
atre i té entre mans l'escenografia del muntatge d'El 
coratge de matar, de Lars Noren, que la directora 
Magda Puyo estrenarà al TNC a l'octubre. El cartell 
de Duran està en la línia de l'impacte que van pro-
vocar els cartells d'Àngel Jové i Antoni Miralda. El 
meló badat del cartell de Miralda va provocar molts 
comentaris explícits. El de Pep Duran, una forma 
ovalada vermella, plena de forats, o de protuberàn-
cies que tenen un forat a l'extrem, també podria fer-
ho. Però no és això. Mirat amb més deteniment, es 
pot observar que el cartell de Pep Duran és, de fet, 
la fotografia d'una peça amb relleu. Les protuberàn-
cies són bobines de fil. Amb elles, l'artista ha volgut 
evocar, com explica ell mateix, "el fil d'Ariadna, el fil 
dels 25 anys del Festival". Les bobines també poden 
ser "25 ulls", com si el cartell fos un retrat d'Argos, el 
gegant mitològic que té el cap envoltat d'ulls i que 

mai no dorm. "Són una senyal al cel", conclou l'artis-
ta, pensant en com es veurà la seva obra a les ban-
deroles. D'altra banda, les bobines poden evocar el 
passat tèxtil de la Coma-Cros, on hi ha instal·lada la 
seu d'El Canal, malgrat que les administracions sem-
bla que no estan disposades a posar el fil a l'agulla i 
posar el centre en funcionament a tota vela. 

Per a Pep Duran, el cartell no és un mitjà estrany. 
N'ha fet des dels anys 70 i fins i tot n'ha fet per a 
les seves pròpies exposicions. Les bobines que ha 
fet servir pel cartell d'aquesta edició del festival 
Temporada Alta remeten als materials humils que 
caracteritzen el seu treball. Els fa servir perquè el 
vinculen amb l'art povera i, sobretot, com diu ell ma-
teix, "amb Antoni Tàpies, Joan Miró i Joan Brossa". 
En els darrers anys el Macba ha exposat dues peces 
que reivindiquen de la inventiva de Duran amb els 
materials: un Retaule laic monumental de ceràmica 
que es va poder veure a La Capella el 2011 i, l'any 
passat dins l'exposició Espècies d'espais, una instal-
lació consistent en el reciclatge d'una sèrie d'obres 
anteriors.

Antoni Ribas

www.temporada-alta-net
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The Pleasure Island és la peça audiovisual que ser-
veix per presentar el festival d’aquest any, un híbrid 
entre un espot, un curtmetratge, un videoclip i un 
meme. Temporada Alta i Nanouk films s’han aliat, un 
any més, per presentar aquesta proposta com a tret 
de sortida del Festival. 

Any rere any, la localització on s’ha rodat el curt hi 
juga un paper cabdal: si el 2015 el lloc triat va ser 
Grècia, aquest 2016, ha estat el Manhattan de la 
Costa Espanyola: Benidorm. El sistema de rodatge 
d'aquesta peça ha estat molt similiar: un equip molt 
reduït, un ampli treball de camp i una forta interac-
ció amb la realitat. L’objectiu final ha estat elaborar 
una peça d'autor amb un elevat contingut artístic.

Si l'any passat, la finalitat era fer una reflexió sobre 
Europa, enguany, s’ha volgut posar el focus al nostre 
país, ja sigui Catalunya o Espanya, amb el propò-
sit que el públic consolidat, els artistes i els altres 
agents culturals implicats amb el festival s'hi sen-
tin representats i pugui arribar a crear una identitat 
pròpia i col·lectiva a través d'un mitjà, l'audiovisual, 
que és molt universal. 

El curt de presentació de Temporada Alta 2015 va 
estar premiat amb el màxim guardó en la categoria 
audiovisual: el Laus d'Or dins la 46ena edició dels 
premis Laus que organitza l'Associació de Dissenya-
dors Gràfics i Directors d'Art de Barcelona (ADG-
FAD). 

El curt
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29 produccions i
coproduccions
Temporada Alta

61 produccions
nacionals

Creació
contemporània:
27 espectacles

TNC, Teatre Lliure, El Mercat 

Paz, Sala Flyhard, La Ruta 40, 

La Planeta i diversos teatres i 

festivals internacionals.

VI Torneig de

Dramatúrgia

26 Estrenes

Absolutes

països
participants

30 espectacles 
internacionals

18

33 Estrenes
absolutes

8 Estrenes
a Catalunya

12 Estrenes
a l’Estat Espanyol

100 ESPECTACLES
158 FUNCIONS

Connexió
Iberoamèrica7 

3 Connexió
Flandes

Girona, Salt i 7 
poblacions més. 28 
escenaris.

Bescanó Celrà Banyoles Fornells de la Selva Palafrugell Torroella de Montgrí Sant Cugat

Més de 9 setmanes 
d’activitats del 30 de 
setembre al 4 de desembre

39.938 ENTRADES A LA VENDA



Dossier de premsa 
Presentació del Festival

10—

1. Una oportunitat única: tres de cada deu especta-
cles de Temporada Alta són internacionals. Ara per 
ara és la programació estrangera d'arts escèniques 
més completa de Catalunya i de l’Estat espanyol.

2. Un dels principals motors de producció escènica 
del país. El Festival ha esdevingut una peça clau per 
a la producció i coproducció de nous espectacles i 
treballa al costat de teatres i equipaments públics, 

companyies, productores i projectes internacionals.

3. Un Festival reconegut internacionalment i valo-
rat com el primer festival d’arts escèniques de l’Es-
tat espanyol per a l’”Observatorio de la Cultura” que 
el situa al Top 10 de les principals iniciatives cultu-
rals de l’Estat, i la primera de Catalunya (Fundación 
Contemporánea).

El Festival en 12 punts

4. La capçalera de la temporada teatral del país. A 
Temporada Alta s’hi estrenen moltes de les propos-
tes que posteriorment faran temporada als teatres 
de Barcelona i es veuran a la resta del país.

5. Un Festival amb propostes per a tot tipus de pú-
blic i de totes les edats. Volem arribar a tothom i per 
això es programen 100 propostes d’àmbits artístics 

tan diferents com el teatre, la música, el cinema, el 
circ, els espectacles familiars...

6. Un espai per a descobrir nous creadors, direc-
tors i companyies. Temporada Alta ha exercit i exer-
ceix de porta d’entrada de molts directors estran-
gers al país i, en alguns casos a Europa, i fomenta la 
descoberta de noves experiències als espectadors.
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7. Una plataforma de projecció de la dramatúrgia 
catalana, de les creacions d’artistes del país que tre-
ballen en nous formats escènics i de joves autors, 
directors i companyies. Un trampolí per a l’impuls 
internacional de moltes de les propostes que s’hi ex-
hibeixen.

8. Un punt de trobada dels professionals de les arts 
escèniques amb la Setmana de Programadors que 

posa en contacte els artistes amb els responsables 
de teatres, festivals i projectes nacionals i europeus.

9. Un Festival amb un clar compromís social i edu-
catiu. Temporada Alta treballa amb una vintena 
d’entitats i col·lectius per fer arribar la cultura a les 
persones que tenen més dificultats per accedir-hi i 
als escolars, per fer que tinguin una educació més 
plena.

10. Un impuls per a l’economia del territori. El 70% 
dels espectadors del Festival de fora Girona i Salt 
completen la seva visita a Temporada Alta amb al-
tres experiències culturals, gastronòmiques o co-
mercials al territori. 

11. Un  model de gestió únic: un festival de gestió 
privada, amb un important suport públic i d’espon-

sors privats. El 49% del finançament de la passada 
edició provenia del patrocini i la venda d’entrades.

12. Una iniciativa que compleix 25 anys amb xifres 
rècord: des del 1992 hi ha hagut 623.000 especta-
dors de sala (733.000 amb espectadors d’activitats 
complementàries i espectacles gratuïts), 1.302 es-
pectacles exhibits i s’han impulsat 291 produccions 
pròpies i coproduccions.
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Un dels principals puntals del Festival és la progra-
mació internacional. Enguany es presentaran 30 
espectacles de fora del nostre país. 

Propostes internacionals de teatre, dansa i circ

La programació internacional és i seguirà sent un 
dels eixos principals de Temporada Alta. Com a fes-

tival nacional, Temporada Alta es caracteritza per 
ser porta d’entrada a Catalunya, a la resta de l’estat 
i de vegades a Europa, de moltes produccions in-
ternacionals, tant dels noms consagrats com de les 
noves veus que van despuntant a diversos països i 
es van consolidant a l’escena internacional. Aquesta 
programació té un triple objectiu: que el públic ca-

Del món a Catalunya
La programació internacional de Temporada Alta 

Artistes internacionals
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talà conegui i estigui al dia de les noves produccions 
i dels nous corrents escènics; ajudar a posar Catalu-
nya en el mapa de l’escena internacional i de ser un 
reclam perquè els professionals i el públic internaci-
onal de les arts escèniques visiti les nostres ciutats; 
i acostar una selecció d’espectacles de primer nivell 
de tot el món als professionals catalans per afavorir 
el coneixement de nous llenguatges i l’intercanvi ar-
tístic. Aquest any el festival presentarà 30 especta-
cles de fora del nostre país.

Els espectacles internacionals d'arts escèniques 
són:

· Mitleid,  Milo Rau (Suïssa)

Milo Rau s’ha convertit en pocs anys en el gran re-
ferent del teatre polític europeu amb propostes que 
relaten amb molta precisió les causes i conseqüèn-
cies dels grans conflictes mundials. A Temporada 
Alta hi arriba amb Mitleid, producció de la presti-
giosa Schaubühne de Berlin –dirigida per Thomas 
Ostermeier – on retrata el món dels refugiats i els  
desplaçaments massius de persones i la mirada que 
en tenim des del món occidental, prenent com a 
punt de partida els recents refugiats sirians i el con-
flicte ja més antic entre tutsis i hutus a Ruanda.

· Children of nowhere (Els nens d'enlloc), Fabrice 
Murgia - Dominique Pauwels (Bèlgica)

Fabrice Murgia és un dels joves directors europeus 
amb una trajectòria més exitosa dels darrers anys. 
Amb 32 anys acaba de ser nomenat nou director del 
Théâtre National de Bruxelles, una de les grans ins-
titucions teatrals belgues i és ja dels noms habitu-
als de Temporada Alta, on ha presentat Ghost Road 
(TA12), Le Chagrin des ogres (TA13), i Nôtre peur 
de n’être (TA15). Aquest any torna amb Children of 
nowhere, una altra mirada al teatre de carretera que 
ja havia experimentat amb Ghost Road i que ens por-
ta en aquesta ocasió al desert xilè, acompanyat altra 
vegada per la gran actriu belga Viviane de Muynck. 
Fabrice Murgia és el director del curt del projecte 
#The One Project 2016.

· Battelfield (Camp de batalla), Peter Brook i Ma-
rie-Hélène Estienne (França)

Peter Brook és un dels grans creadors teatrals del 
segle XX i principis del segle XXI. És el director in-
ternacional que més vegades ha estat convidat a 
presentar els seus espectacles a Temporada Alta i 
aquest any hi arriba per desena vegada amb Battelfi-
eld, la seva darrera obra, on reprèn textos del clàssic 
literari indi Mahabharatta, que li ha servit d’inspira-
ció en diverses ocasions. 

· La mouette (La gavina), Thomas Ostermeier - An-
ton Txèkhov (Alemanya)

Thomas Ostermeier, director de la Schaubühne de 
Berlín, visita Temporada Alta per quarta vegada des-
prés de fer-ho amb Concert a la Carta (TA04), Susn 
(TA13) i El matrimoni de Maria Braun (TA15). Aquesta 
vegada ens presenta la seva versió en llengua fran-
cesa de La gavina, produïda pel suís Théâtre de Vidy 
(Lausanne) i amb un repartiment que inclou grans 
actors de l’escena francesa com Valérie Dreville. 

· Werther!, J.W. Goethe - Nicolas Stemann - Philipp 
Hochmair (Alemanya)

Nicolas Stemann és un director alemany molt reco-
negut al seu país i que ha esta programat i coproduït 
per moltes de les grans institucions teatrals europe-
es, incloent la Münchner Kammerspiele de Munich, 
el Festival d’Avignon o el Thalia Theater d’Hamburg. 
Temporada Alta el presenta per primera vegada al 
nostre país amb Werther!, un espectacle sobre l’he-
roi romàntic de Goethe del que va crear una prime-
ra versió el 1997 amb l’actor Philipp Hochmair i que 
ha remuntat amb el mateix actor quasi 20 anys més 
tard.

· António e Cleópatra, Tiago Rodrigues (Portugal)

Tiago Rodrigues és un actor i director portuguès,  
director del Teatro Nacional Dona Maria de Lisboa, 
amb una gran carrera al seu país i amb un recorregut 
internacional consolidat (Avignon, París, Berlín...)  
que fins ara no ha estat presentat al nostre país. La 
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primera proposta que es veurà a Temporada Alta és 
Antonio e Cleópatra, una reescriptura contempo-
rània del clàssic de Shakespeare, que li serveix de 
base literària i conceptual per parlar d’un dels temes 
més eterns i internacionals: l’amor. 

· Cleansed (Purificats), Oskaras Korsunovas - Sarah 
Kane (Lituània)

Des de la seva presentació a Temporada Alta el 2011 
amb Miranda, el director lituà Oskaras Korsunovas 
s’ha convertit en un director habitual del festival. 
Des d’aleshores ha presentat Hamlet, Els baixos 
fons, La Gavina i L'última cinta de Krapp. Aquest 
any torna al festival amb Purificats, un dels textos 
més demolidors de la dramaturga Sarah Kane, un 
dels referents indiscutibles del teatre contemporani 
europeu i mundial. 

· Cirkopolis, Cirque Éloize (Canadà)

Després de la seva visita al festival l’any 2007 amb 
Nebbia, torna a Temporada Alta aquesta companyia 
quebequesa que és un dels màxims referents del 
nou circ al Canadà, un dels països on els llenguatges 
del circ estan més desenvolupats. Aquesta vegada 
presenten Cirkopolis, un espectacle codirigit i core-
ografiat pel reconegut coreògraf Dave Saint-Pierre.

· Fair Play, Patrice Thibaud (França)

El gran mim i actor francès Patrice Thibaud tor-
na a Temporada Alta després d’haver-hi presentat 
Cocorico (TA10) i Jungles (TA11). Hi torna amb el seu 
llenguatge personalíssim en aquesta ocasió amb 
Fair Play, un homenatge al món de l’esport. 

· Yo, Carmen,  María Pagés (Estat espanyol)

María Pagés és un dels grans noms del flamenc ac-
tual. Va estrenar el 2009 a Temporada Alta Dunas 
amb Sidi Larbi Cherkaoui i el 2014 el seu solo Oyeme 
con los ojos, on va aconseguir el reconeixement del 
públic del festival. Aquest any torna amb Yo, Car-
men, un espectacle on a partir del mite de Carmen 
ens fa arribar la seva mirada sobre l’univers femení i 
el paper de la dona en la història i en l’actualitat. 

· The best of Johnny, Johnny Melville (Escòcia)

Johnny Melville és des de ja fa uns quants anys un 
dels referents mundials en el món del clown, amb 
moltes gires internacionals a les seves espatlles. Fi-
nalment arriba a Temporada Alta amb un especta-
cle que recull els millors números i gags que ha anat 
acumulant a la seva llarga història sobre els escena-
ris.

· Nova Producció,  Rocío Molina (Estat espanyol)

Rocio Molina, juntament amb Israel Galván, és una 
de les grans renovadores del flamenc contempora-
ni, afegint a un gran domini de la tècnica del ball 
flamenc una visió dramatúrgica més propera a al-
gun dels grans coreògrafs europeus que a la posa-
da en escena habitual en els espectacles d’aquest 
gènere. L’any passat va aterrar per primera vegada 
a Temporada Alta amb Afectos, que va suposar un 
gran descobriment pel públic del festival, i aquest 
any torna amb la seva nova producció després de la 
seva estrena al Théâtre National de Chaillot i la seva 
presentació a Lyon. 

· Solo, Israel Galván (Estat espanyol)

Israel Galván és el gran renovador del llenguatge 
del flamenc de l’inici del segle XXI. Reconegut in-
ternacionalment, s’ha presentat a Temporada Alta 
en dues ocasions amb La curva (TA11) i Fla.Co.Men 
(TA14). Torna aquest any amb Solo un espectacle 
molt especial, per un nombre de públic reduït on 
aprofita un espai singular –en el cas de Girona, l’es-
glésia de Sant Pere Galligants – per realitzar un es-
pectacle-concert on a més de la dansa interpreta la 
música de l’espectacle amb el seu cos i els elements 
arquitectònics de l’espai. 

· Live,  Ara Malikian (Estat espanyol / Liban) 

Ara Malikian, un virtuós violinista dotat també de 
gran sentit del humor, torna a Temporada Alta des-
prés l’èxit de PaGAGnini, que va visitar el festival 
per darrera vegada l’any 2015. Malikian presentarà 
per primer cop a Catalunya aquest nou espectacle 
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acompanyat d’altres virtuosos de diversos instru-
ments, on juguen amb els grans clàssics musicals 
per acostar-los amb humor a un públic molt ampli.

Connexió Iberoamèrica

Un reconeixement especial del teatre llatinoa-
mericà dins de la programació de Temporada Alta

Des de 2013 Temporada Alta inclou al seu programa 
aquest cicle dedicat a l’escena iberoamericana. Tot 
i que fa molts més anys que el Festival fa de porta 
d’entrada de teatre iberoamericà a Europa, Tempo-
rada Alta va crear aquest cicle per donar continuïtat 
a la presència de l’escena de Llatinoamèrica al Fes-
tival. L’escena iberoamericana segueix sent un dels 
pols creatius més interessants del món i aquest cicle 
suposa un reconeixement especial dins de la pro-
gramació de Temporada Alta. El Festival vol ser i és, 
des de fa uns anys, un punt de trobada intens entre 
l’escena europea i la iberoamericana. Aquest cicle 
s’organitza amb el suport del programa Iberescena. 

· Terrenal,  Mauricio Kartun (Argentina)

Mauricio Kartun és un dels grans mestres i referents 
del teatre independent de Buenos Aires des de fa 
molts anys. Mestre de tota una generació de dra-
maturgs i directors a Argentina, la seva feina no ha-
via arribat encara mai al nostre país. El presentem a 
Temporada Alta per primer cop amb Terrenal, una 
faula basada en els personatges bíblics de Caïm i 
Abel que retrata amb un llenguatge molt personal la 
situació social i política a l’Argentina i que és el gran 
èxit de l’escena teatral independent de Buenos Aires 
des de fa més de dos anys. 

· La ira de Narciso, Sergio Blanco (Uruguay)

Després de sorprendre al públic de Temporada Alta 
amb Tebasland l’any 2014, torna al Festival el crea-
dor uruguaià Sergio Blanco amb una altra proposta 
amb múltiples nivells escènics, La ira de Narciso, 
on barreja el mite de Narcís i la relació d’un director 
teatral amb la seva obra i amb les seves vivències 
personals durant seva la creació. 

· Tijuana, Lagartijas tiradas al sol (Mèxic)

El grup Lagartijas tiradas al sol és el gran represen-
tant del teatre documental a Mèxic i són vells cone-
guts de Temporada Alta, on des de l’any 2011 hi ha 
presentat El rumor del incendio, Montserrat, Derre-
tiré con un cerillo la nieve de un volcán i Està escrita 
en sus campos. Ara estrenen un cicle de 32 especta-
cles amb el títol de La democracia en México 1965 - 
2015 sobre la situació de cadascún dels 32 estats de 
Mèxic, que comença amb Tijuana. Per crear aquest 
projecte, Gabino Rodríguez, un dels membres del 
grup ha treballat en una de les mines de l’estat de 
Tijuana; el resultat de la seva investigació és el que 
veurem sobre l’escena. 

· Veracruz, nos estamos desforestando o cómo ex-
trañar Xalapa, Lagartijas tiradas al sol (Mèxic)

Veracruz és el segon espectacle del cicle La demo-
cracia en México 1965-2015 i en aquest cas Luisa 
Pardo, l’altra component de Lagartijas tiradas al sol 
ens presenta en forma de conferència el resultat de 
la seva investigació sobre l’estat de Veracruz, un es-
tat que des dels anys 30 ha estat sempre governat 
pel mateix partit, el PRI, i que de fet es regeix per 
un acord no publicat entre el govern i els líders del 
narcotràfic. 

· Santiago Amoukalli, Lagartijas tiradas al sol (Mè-
xic)

El tercer espectacle del cicle La democracia en 
México 1965 – 2015 és Santiago Amoukalli, un es-
pectacle centrat en les relacions amb el país i la po-
lítica d’una petita comunitat que parla més nauhatl 
que castellà i que, tot i participar formalment en la 
vida política mexicana, es comporta com una socie-
tat separada del gruix del país. 

· Acceso, Pablo Larraín (Xile)

Pablo Larraín, reconegut director de cinema xilè, 
ens presenta la seva primera producció teatral 
acompanyat d’un dels seus actors fetitxe: Roberto 
Farías. Junts construeixen el retrat d’un personatge 
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del carrer que interpel·la al públic sobre la societat 
que li ha tocat viure i la responsabilitat de la socie-
tat. Una veritable exhibició d’actor amb una mirada 
política sobre la situació política xilena que podem 
extrapolar a altres llocs del món.

· El Solar – Primer álbum, Xavier Bobés, Shaday 
Larios i Jomi Oligor (Mèxic – Estat espanyol – Ca-
talunya)

Tres grans talents del teatre d’objectes; el català 
Xavier Bobés, el navarrès Jomi Oligor i la mexicana 
Shaday Larios comencen un projecte junts que tin-
drà la seva primera presentació a Temporada Alta. 
Els tres artistes treballen en la investigació dels ob-
jectes i les històries del passat que viuen en ells. A 
cada ciutat on es presentin buscaran les històries a 
llocs diversos. En el cas de Girona, el lloc triat és el 
Barri Vell.

Connexió Flandes

Temporada Alta presenta per segon any consecu-
tiu un cicle dedicat a l’escena flamenca.

L’escena teatral a Flandes és una de les més dinà-

miques d’Europa des de fa unes quantes dècades. 
Flandes és un país que ha invertit en cultura de for-
ma molt important i els resultats són evidents. Pri-
mer es van donar a conèixer a nivell internacional a 
nivell de dansa i des de fa uns anys el teatre també 
ha fet un salt important a l’escena internacional. A 
Temporada Alta ja fa anys que hem pogut veure ar-
tistes del nivell de Jan Fabre, Sidi Larbi Cherkaoui, 
Guy Cassiers, Josse de Pauw, Alain Platel, el col·lec-
tiu Berlin o Peeping Tom entre molts d’altres. 

· Nicht Schlafen (Sense dormir), Alain Platel - les 
ballets C de la B (Bèlgica)

Alain Platel ha visitat Temporada Alta dues vegades 
amb dos espectacles molt particulars. L’any 2010 
ho va fer amb Gardenia i el 2014 amb Coup Fatal. 
Aquesta vegada hi presentarà Nicht Schlafen, creat 
a partir del món musical de Gustav Mahler i barre-
jant-lo amb la tradició polifònica africana, amb la 
participació d’alguns dels músics i cantants que ja 
vam poder veure a Coup fatal. 

Connexió Iberoamèrica
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· Carrousel des moutons (Carrusel dels xais), d’ir-
que & fien (Bèlgica)

Des de Flandes ens arriba una producció pensada 
per agradar a tota la família.  Dirk Van Boxelaere i 
Fien Van Herwegen  han creat aquest espectacle 
amb música poesia i circ on un recital amb piano 
es converteix en una vetllada de números de circ i 
poesia visual.

· De Welwillenden (Les benignes), Jonathan Littell 
- Guy Cassiers (Bèlgica)

De Welwillenden és una coproducció internacional 
dirigida pel reconegut director flamenc Guy Cassi-
ers, que ha presentat la seva obra a Temporada Alta  
en quatre ocasions: Rojo reposado (TA10), El cor de 
les tenebres (TA12), Orlando (TA13) i El sec i l’humit 
(TA15). A partir de la història centrada en la II Guerra 
Mundial vista des del punt de vista dels perdedors 
de la novel·la de Littell, guanyadora del prestigiós 
Premi Goncourt, el director vol donar la seva visió 
de l’Europa de la segona meitat del segle XX i actual. 
L’espectacle compta amb actors de Toneelhuis, la 
companyia flamenca dirigida pel propi Guy Cassiers 
i de Toneelgroep, companyia holandesa dirigida per 
Ivo van Hove. 
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Per una banda Temporada Alta té una part impor-
tant de la seva programació basada en textos d’au-
tors catalans i, per l’altra, aposta per l’àmbit de la 
creació contemporània programant espectacles 
basats en nous llenguatges teatrals. 

Ja fa uns anys que parlem de l’explosió i consolida-
ció d’una o dues generacions de dramaturgs cata-
lans que després d’una època de poca presència 
de textos catalans als grans escenaris del país han 
aconseguit fer-s’hi un lloc important. Aquesta ten-
dència segueix mantenint-se amb força i és per això 
que Temporada Alta té una part important de la seva 
programació basada en textos d’autors del país.

A l’edició d’aquest any de Temporada Alta tenim 
espectacles amb textos de Josep Maria Miró, Pau 
Miró, Lluïsa Cunillé, Marta Buchaca, Llàtzer Gar-

cia, Clàudia Cedó, Cristina Clemente, Marta Bar-
celó, Marta Galán, Elisenda Rius,  Marilia Samper, 
Jordi Vallejo, Jan Vilanova... entre altres. Un ampli 
ventall que vol ser una mostra de la literatura dramà-
tica que s’està creant al nostre país.

Però paral·lelament a aquesta explosió de la escrip-
tura teatral, hi ha hagut també una explosió de la 
creació teatral vista des d’un prisma molt més ampli, 
i especialment en l’àmbit de la creació contempo-
rània. Possiblement són espectacles que en general 
arriben a un nombre no tan gran de públic com el 
que aconsegueixen alguns dels espectacles de text, 
però per altra banda aquests llenguatges contem-
poranis menys dependents de la paraula aconse-
gueixen moltes vegades una sortida internacional 
molt important.

Dramatúrgia i creació catalana 
Un dels objectius del festival és potenciar la nova creació
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Els representants de la creació contemporània cata-
lana són molts i, a Temporada Alta 2016, en podrem 
veure una bona representació que inclou noms com 
La Veronal, Agrupación Señor Serrano (Lleó d’Ar-
gent de la Biennale di Venezia 2015), Pere Faura, 
Cabosanroque, Xavier Bobés, Loscorderos.sc...

Aquest any Temporada Alta presentarà un total de 
61 propostes de creació catalana, comptant tots els 
gèneres i tipus d’espectacle.

Tornant a l’autoria estrictament textual, hem de po-
sar en relleu el paper del Torneig de Dramatúrgia 
Catalana, que arriba a la seva sisena edició. Un joc 
teatral ideat per Jordi Casanovas que el Festival va 
incorporar per ressaltar la importància que volem 
donar a l’autoria teatral de text del país. Una “com-
petició” amb fase prèvia, semifinals i final que s’ha 
consolidat en aquests anys com una de les propos-
tes més esperades pel públic i amb més èxit. En 
aquesta darrera edició hi incorporem algunes noves 
veus de la dramatúrgia catalana. Així, els autors par-
ticipants son: Marta Barceló, Roc Esquius, Elisen-
da Guiu, Josep Julien, Marta Galán, Jordi Vallejo, 

Gerard Guix i Jan Vilanova. 

A més, per tal d’afavorir la internacionalització de 
l’autoria textual catalana hem exportat, en els dar-
rers tres anys, el model a Buenos Aires. Dins les edi-
cions de Temporada Alta en Buenos Aires / Sema-
na Catalana en Timbre 4 s’ha organitzat un Torneig 
de Dramatúrgia Catalano-Argentina, igualment amb 
molt èxit, on s’hi han presentat textos de vuit autors 
catalans: Jordi Galceran, David Plana, Pere Riera, 
Daniela Feixas, Roger Peña, Clàudia Cedó, Ramon 
Madaula i Jordi Oriol.

Una altra activitat de suport a la dramatúrgia cata-
lana, iniciada el 2015 és el Pitching de Dramatúrgia 
catalana, on es presentaran a professionals teatrals 
amb capacitat de producció textos de sis textos 
d’autors catalans de cara a la seva possible futura 
producció i distribució. Els autors tenen un temps 
limitat per a exposar la seva obra i per a presentar 
una lectura d’un fragment curt per donar el to de 
l’obra. Als professionals se’ls passa informació addi-
cional i les obres senceres (en el cas de que estiguin 
acabades) que es llegeixen en el Pitching. 
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Les línies bàsiques de les coproduccions de Tem-
porada Alta són: potenciar bàsicament el teatre 
de text, donar suport a l’autoria catalana, col·labo-
rar amb projectes internacionals, donar visibilitat 
i importància a la creació gironina i potenciar els 
espectacles per un públic ampli.

Des de fa força anys, Temporada Alta col·labora en 
la producció d’una part considerable de les obres 
que s’hi estrenen, però al començament es tractava 
d’una col·laboració que ajudava els projectes, però 
que no suposava un percentatge gaire alt del cost 
de producció total i per tant les companyies havien 
de buscar el gruix del finançament per altres vies. En 
els darrers anys s’ha obert de manera més clara una 
línia de producció i coproducció pròpia. Aquesta lí-
nia creiem que és imprescindible que la consolidem 
i fins i tot que, en els propers anys, incrementem la 
seva activitat com  un dels eixos principals del Fes-
tival i com a eina estratègica per a situar Temporada 
Alta i els artistes catalans en el centre del panorama 
europeu i internacional.

Els eixos bàsics que pensem que ha de tenir aquesta 
línia de produccions i coproduccions des del primer 
moment són els següents:

- Produir i coproduir espectacles bàsicament de 
teatre de text, però també de noves dramatúrgies, 
de dansa contemporània i de circ contemporani, 
des de l’àrea de Girona i fer-ho en col·laboració amb 
els altres agents catalans, tant públics com privats.

- Donar suport a l’autoria catalana. A l’edició de 
2016 podem trobar-hi múltiples exemples d’autors 
catalans de molts gèneres com Josep Maria Miró, 
Clàudia Cedó, Lluis Pasqual o Xavier Bobés entre 
d’altres.

- Col·laborar amb projectes internacionals i també 
amb projectes catalans que tinguin ambició d’anar 
al mercat internacional, amb la intenció d’ajudar a 
sortir a l’exterior la creació catalana i alhora anar 
creant una xarxa de complicitats que ens permeti 
de tenir un paper en l’escena internacional. Això es 
concreta, aquest any, en la producció d’un especta-
cle amb equip català dirigit per un dels més grans 
directors europeus actuals com és Krystian Lupa, 
en la participació en la producció de Les benignes 
dirigida per Guy Cassiers en el marc d’un projecte 
Europa Creativa, i en la participació a la producció 
de El Solar, on participa la companyia mexicana Mi-
croscopía.

- Donar importància i visibilitat a la creació de les 
comarques gironines: tot i que la nostra ambició és 
nacional i internacional, dedicarem una molt espe-
cial atenció a la creació vinculada a les comarques 
gironines amb el propòsit que pugui accedir cada 
cop més en els circuits nacionals i, si s’escau, inter-
nacionals. En les coproduccions de l’edició de 2016 
hi trobem exemples com Jordi Prat i Coll, Xavier Bo-
bés, Clàudia Cedó, Pere Hosta, Albert Prat o Cabo-
SanRoque.

- Produir i coproduir espectacles per a un públic 
ampli i molt variat que vagi des de muntatges per 
a un públic molt ampli fins a la creació contempo-
rània.

Amb aquestes produccions hi haurà dos tipus d’im-
plicació diferents: les produccions pròpies, la pro-
ducció executiva de les quals es farà des de la ma-
teixa organització del festival, i les coproduccions, 
gestionades per les companyies coproduïdes.

El festival Temporada Alta –com ja és habitual- 

Les produccions del Festival
Una eina estratègica per situar Temporada Alta i els artistes catalans en el 
centre del panorama europeu i internacional 
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aquest any també coprodueix o col·labora en la 
presentació d’espectacles que s’estrenaran o pre-
sentaran a Girona i a Salt amb diverses institucions 
teatrals del país, en col·laboració tant amb teatres 
públics com amb sales alternatives i companyies i 
productores privades, i que després faran tempora-
da a Barcelona i Girona. En aquest any del 40è ani-
versari del Teatre Lliure i el 25è aniversari de Tempo-
rada Alta hi ha una col·laboració especial entre les 
dues institucions que inclou dues coproduccions, 
una dirigida per Lluís Pasqual i l’altra pel prestigiós 
director polonès Krystian Lupa. 

Les produccions i coproduccions previstes per Tem-
porada Alta 2016 són les següents:

· Davant la jubilació. Direcció Krystian Lupa.

Krystian Lupa, un dels més grans directors europeus 
actuals, dirigirà un repartiment català per primera 
vegada amb aquest text contemporani de l’autor 
austríac Thomas Bernhard. Espectacle en copro-
ducció amb el Teatre Lliure.

L’espectacle serà interpretat per Pep Cruz, Mercè 
Arànega i Marta Angelat i  s’estrenarà a Temporada 
Alta a la tardor de 2016, farà temporada al Teatre 
Lliure de Barcelona i posteriorment girarà per Ca-
talunya.  

· In memoriam -la quinta del biberó-. Direcció Lluís 
Pasqual

Lluís Pasqual, actual director del Teatre Lliure i di-
rector d’escena amb gran recorregut internacional, 
construeix un espectacle documental sobre la ‘quin-
ta del biberó’ i la batalla de l’Ebre. Serà el primer 
espectacle creat amb els nous actors de La Kompa-
nyia Lliure. Espectacle en coproducció amb el Tea-
tre Lliure i amb el Centro Dramático Nacional.

L’espectacle s’estrenarà a Temporada Alta la tardor 
de 2016, farà temporada al Teatre Lliure de Barce-
lona i es presentarà al Centro Dramático Nacional 
de Madrid. En el futur està prevista gira per l’Estat 
Espanyol i internacional.

· El Solar – Primer álbum, Xavier Bobés, Shaday 
Larios i Jomi Oligor

Tres grans talents del teatre d’objectes; el català 
Xavier Bobés, el navarrès Jomi Oligor i la mexicana 
Shaday Larios comencen un projecte junts que tin-
drà la seva primera presentació a Temporada Alta. 
Els tres artistes treballen en la investigació dels ob-
jectes i les històries del passat que viuen en ells. A 
cada ciutat on es presentin buscaran les històries a 
llocs diversos. En el cas de Girona, el lloc triat és el 
Barri Vell.

El solar és una coproducció amb els tres artistes i 
posteriorment es presentarà a diverses destinacions 
internacionals. L’espectacle forma part de la Set-
mana de Programadors de Temporada Alta per tal 
d’afavorir la seva difusió internacional. 

· No em va fer Joan Brossa - Cabosanroque

Els inclassificables artistes de Cabosanroque, que 
combinen la seva faceta de músics, artistes plàstics 
i artistes escènics, presenten en aquesta ocasió la 
seva particular visió de Joan Brossa. Una mirada a 
un dels grans artistes del país del segle XX que no 
vol recrear el seu món, sinó reinterpretar-lo mitjan-
çant la sensibilitat i les màquines sonores de Cabo-
sanroque. 

Espectacle en coproducció amb Cabosanroque i el 
Teatre Nacional de Catalunya.

No em va fer Joan Brossa s’estrenarà a la biblioteca 
de la Casa de Cultura de Girona durant Temporada 
Alta 2016 i posteriorment farà temporada al Teatre 
Nacional de Catalunya l’any 2017. L’espectacle forma 
part de la setmana de programadors de Temporada 
Alta per tal d’afavorir la seva difusió internacional. 

· Llibràlegs III,  Mentidera Teatre - Marilia Samper

Després de l’experiència de Llibràlegs a Temporada 
Alta 2014 i 2015, on de la mà de quatre autors con-
temporanis catalans consolidats Temporada Alta va 
arribar a les Biblioteques de Girona en un projecte 
que uneix el món del teatre i el món dels llibres, re-
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petim l’experiència, aquesta vegada, amb una nova 
directora, Marilia Samper, però amb textos d’altres 
quatre autors contemporanis: Pere Riera, Joan 
Yago, Cristina Clemente i la mateixa Marilia Sam-
per.

Cadascun dels autors proposarà una peça de dura-
da curta per a dos actors. Els temes seran diversos, 
però amb el nexe comú que són obres que passen 
entre dues persones en una llibreria. La voluntat de 
l'equip és unir el teatre i la literatura i construir un 
espectacle que pugui representar-se en llibreries o 
biblioteques. Un espectacle, per tant, lleuger i que 
pugui circular molt per espais que tradicionalment 
no es dediquen al teatre. En aquest cas, la literatura 

serà el motor per a la creació teatral i, a la vegada, 
l'espectacle teatral es presentarà en espais normal-
ment dedicats a la literatura.

Les quatre peces breus seran interpretades per Cris-
tina Cervià i Meritxell Yanes.

Després de la seva estrena a Temporada Alta 2016, 
a la tardor en diversos espais de la ciutat, està pre-
vista la seva presentació a diverses llibreries, biblio-
teques i altres espais relacionats amb els llibres del 
país.

· Si au Si, LaGranTroupe - Marjorie Currenti

Catalunya viu uns anys molt actius a nivell de nai-
xement de joves companyies i Temporada Alta vol 
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col·laborar en la producció d’espectacles de nous 
talents. En aquest cas, un grup nombrós de joves ar-
tistes s’ha ajuntat sota el nom de LaGranTroupe per 
crear el seu primer espectacle plegats sota la direc-
ció de la francesa Marjorie Currenti, que ha treballat 
diversos anys amb el gran director de teatre d’objec-
tes Phillippe Genty. 

L’espectacle és una coproducció de Temporada Alta 
amb LaGranTroupe.

L’espectacle s’estrenarà al Monestir de Sant Pere de 
Galligants dins la programació de Temporada Alta i 
posteriorment té prevista la seva presentació a Bar-
celona i gira per Catalunya.  

· Un obús al cor,  Wajdi Mouawad - Oriol Broggi - 
Ferran Utzet

Després d’haver dirigit (i presentat a Temporada 
Alta) dues peces de l’autor libanès-canadenc Wajdi 
Mouawad, Incendis i Cels, Oriol Broggi hi torna amb 
aquesta tercera peça, un monòleg interpretat per 
un dels seus actors habituals, Ernest Villegas. La te-
màtica de les relacions personals i el desarrelament, 
sempre presents en l’autor, tornen a estar en aques-
ta ocasió al centre de la història. 

L’espectacle és una coproducció de Temporada Alta 
amb La Perla 29.

L’espectacle s’estrenarà al Teatre de Salt dins de la 
programació de Temporada Alta 2016 i farà poste-
riorment temporada a la Biblioteca de Catalunya i 
una gira per Catalunya. 

· De Welwillenden (Les benignes), Jonathan Littell.  
- Guy Cassiers

De Welwillenden és una coproducció internaci-
onal dirigida pel reconegut director flamenc Guy 
Cassiers, que ha presentat la seva obra a Tempo-
rada Alta ja en quatre ocasions. A partir de la his-
tòria centrada en la II Guerra Mundial de la novel 
·la de Littell, guanyador del prestigiós Premi Gon-
court, el director vol donar la seva visió de l’Europa 
de la segona meitat del segle XX i actual. L’espec-

tacle es planteja com a una producció internacio-
nal que inclou algun dels festivals i teatres europeus 
més prestigiosos, com les Scènes Nationaux de Va-
lenciennes i Amiens, el festival italià RomaEuropa, 
l’alemany Theaterformen o el belga Toonelhuis.

L’espectacle es va estrenar la primavera del 2016 i 
ja estan previstes representacions a 8 països euro-
peus. L’estrena a l’Estat tindrà lloc al Teatre Munici-
pal de Girona dins de la programació de Temporada 
Alta 2016. L’espectacle forma part de la Setmana de 
Programadors de Temporada Alta per tal d’afavorir 
la seva difusió internacional. 

Aquest espectacle opta forma part del projecte 
“The Littell Project”, subvencionat mitjançant el pro-
grama europeu Europa Creativa. Aquest projecte in-
clou el desenvolupament de la web Invisible Cities, 
que preten donar veu als personatges amagats a les 
nostres ciutats.

· Les cadires, Eugène Ionesco.- Glòria Balañà

Temporada Alta participa en la coproducció d’un 
dels clàssics del segle XX, Les cadires d’Eugène Io-
nesco, el representant més important del teatre de 
l’absurd. Un espectacle amb direcció de Glòria Ba-
lañà i interpretat per Carles Martínez i Míriam Ale-
many. 

L’espectacle és una coproducció de Temporada Alta 
amb Associació Elektra de Projectes Culturals.

Les cadires s’estrenarà a la sala La Planeta de Giro-
na dins la programació de Temporada Alta 2016. El 
mes de novembre de 2016 farà temporada al Teatre 
Akadèmia de Barcelona i posteriorment durant l’any 
2017 té prevista una gira per Catalunya. 

· L’home sense veu, Clàudia Cedó

Temporada Alta participa en la coproducció de la 
nova peça de Clàudia Cedó, una de les autores i di-
rectores de les comarques gironines que està des-
puntant en els darrers anys a nivell nacional. En 
l’edició 2015 del Festival va ser la guanyadora del 
Torneig de Dramatúrgia i va ser present en la pro-
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gramació amb Et planto. 

L’espectacle és una coproducció de Temporada Alta 
amb la productora Històries de boscos i Flyhard Pro-
duccions.

L’estrena de L’home sense veu està prevista per la 
tardor de 2016 a la sala La Planeta de Girona dins la 
programació de Temporada Alta, i posteriorment té 
prevista temporada a Barcelona i gira per Catalunya.

· InTarsi, Compañía de Circo "eia"

La companyia de circ "eia" ha tingut un recorregut 
ascendent en el món del circ català, sobretot arran 
de l’estrena del seu espectacle Capas que ha recor-
regut 12 països i ha fet més de 50 funcions. Tempo-
rada Alta participa en la coproducció del seu nou 
espectacle, InTarsi, on la companyia manté el seu 
llenguatge de circ físic i poètic a la vegada. 

InTarsi és una coproducció internacional de Tem-
porada Alta amb  el Mercat de les Flors de Barce-
lona, el Cirque Théâtre Jules Vernes, Pôle National 
Cirque et Arts de la Rue  d’Amiens (França), CIRCO 
INTERIOR BRUTO, Lo Máximo de Madrid, el Festi-
val Pisteurs d’Étoiles d’Obernai (França), i HAMEKA. 
Fabrique de Création de Arts de la Rue – Commu-
nauté de Communes Herrobi al país basc francès.

L’espectacle va estrenar-se al Mercat de les flors el 
mes d’abril dins el cicle “Circ d’ara mateix” i ha co-
mençat la seva gira internacional que el portarà al 
Teatre de Salt dins de la programació de Temporada 
Alta 2016.

· Cúbit – Josep Maria Miró - La Ruta 40

Aquesta serà la segona estrena del director i autor 
Josep Maria Miró a Temporada Alta, després de 
l’estrena de Nerium Park, guanyadora del Premi 
Quim Masó 2013 a projectes teatrals i estrenada al 
festival el mateix 2013. En aquests anys Josep Maria 
Miró s’ha anat consolidant com un dels autors de re-
ferència al nostre país. En aquest cas suma el seu ta-
lent a La Ruta 40, una jove companyia que s’ha anat 
consolidant ràpidament els darrers anys i que tam-

bé han estat presents a Temporada Alta amb obres 
com El balneari o La col·lecció. 

L’espectacle és una coproducció de Temporada Alta 
amb La Ruta 40 i Mithistòrima Produccions.

Cúbit s’estrenarà a la Sala La Planeta dins la progra-
mació de Temporada Alta 2016 i es presentarà el 
mes de maig del 2017 al Teatre Lliure de Barcelona. 
Posteriorment hi ha prevista una gira per Catalunya. 

· Realpolitik, Carles Fernández Giua i Elies Barberà

La companyia Teatre de l’Enjòlit presenta a Tempo-
rada Alta 2016 el seu nou projecte, “Realpolitik”, ide-
at i escrit per Carles Fernández Giua i Elies Barberà, 
plantejant-se  a partir d’una anècdota com pot evo-
lucionar la nova política en els propers anys. Què vol 
dir que la gent sigui més propera als polítics? Cap a 
quin tipus de relacions ens portarà aquest nou tipus 
de vinculació? El projecte Realpolitik va ser finalista 
al Premi Quim Masó de projectes teatrals 2015.

L’espectacle és una coproducció de Temporada Alta 
amb Mithistòrima Produccions.

Realpolitik s’estrenarà a la Sala La Planeta dins la 
programació de Temporada Alta 2016 i es presenta-
rà els mesos de març i abril del 2017 a La Seca – Es-
pai Brossa de Barcelona. Posteriorment hi ha previs-
ta una gira per Catalunya. 

· Requiem for Evita, Jordi Prat i Coll

Jordi Prat i Coll, un dels directors gironins més con-
solidats i amb interessos molt variats en diversos gè-
neres teatrals, torna a Temporada Alta amb un es-
pectacle musical, on una dramatúrgia escrita per a 
la ocasió enllaçarà peces musicals una mica desco-
negudes pel gran públic. Per tal de fer-ho, ajunta el 
seu talent amb el d’en Jordi Vidal (com ja havia fet a 
Mòn Brel),el de l’Anna Moliner i el d'Andreu Guillén. 

Requiem for evita és una coproducció de Temporada 
Alta. L’espectacle s’estrenarà a la Sala La Planeta de 
Girona durant Temporada Alta 2016 i té prevista gira 
per Catalunya la temporada 2016/2017.
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· Superbleda, Cia. La Bleda

Temporada Alta participa també en la coproducció 
d’un espectacle per a públic familiar. La companyia 
de La Bleda (Helena Escobar) i en Pere Hosta fa 15 
anys i per celebrar-ho ens proposen la Superbleda, 
un personatge pensat per a defensar un món que els 
grans anem fent malbé, el món de la infantesa. A 
través d’un robot que es mira el món amb ulls nous, 
veurem que de fet el món és com el veuen els nens, 
i som els adults els que l’amaguem i ens enganyem 
amb la nostra mirada.

Superbleda és una coproducció de Temporada Alta. 
L’espectacle s’estrenarà a la Sala La Planeta de Giro-
na durant Temporada Alta 2016 i té prevista gira per 
Catalunya la temporada 2016/2017.

· Dybbuk, Cia. Sixto Paz - Jan Vilanova - Pau Roca

La companyia productora Sixto Paz dirigida per Pau 
Roca s’ha consolidat en els darrers anys com una de 
les més actives de Barcelona gràcies a la seva apos-
ta pels textos contemporanis, la seva voluntat de 
fer-los accessibles al gran públic, i la innovació en 
les seves propostes de producció. En aquesta oca-
sió, després de l’èxit d'hISTÒRIA, la companyia torna 
a treballar amb un text de Jan Vilanova, en aquest 
cas basat en la figura històrica i literària de Romain 
Gary, autor francès guanyador de dos premis Gon-
court, un amb el seu nom i l’altre amb el pseudònim 
d’Emile Ajar, un personatge que va inventar-se i a 
qui va posar fins i tot un cos mitjançant un seu ne-
bot. 

L’espectacle és una coproducció de Temporada Alta 
amb la companyia Sixto Paz i la Sala Beckett de Bar-
celona

Dybbuk s’estrenarà a la Sala La Planeta dins la pro-
gramació de Temporada Alta 2016 i es presentarà el 
2017 a la nova Sala Beckett de Barcelona. Posterior-
ment hi ha prevista una gira per Catalunya.

· Who is me. Pasolini. -Poeta de las cenizas-,  Àlex 
Rigola

Després d’unes quantes produccions de gran for-
mat, Àlex Rigola torna a Temporada Alta per estre-
nar una peça molt íntima, buscant la màxima proxi-
mitat amb els espectadors. Ho fa a partir del gran 
poema autobiogràfic de Pier Paolo Pasolini, Poeta 
de les cendres, amb Gonzalo Cunill com a protago-
nista que explica la història a només 30 espectadors.

Who is me. Pasolini. (Poeta de las cenizas) s’estre-
narà al Saló de Descans del Teatre Municipal de Gi-
rona i es presentarà el 2017 als Teatros del Canal de 
Madrid. Posteriorment té prevista una gira nacional 
i internacional

· La llavor del foc,  Carlota Subirós - Babou Cham

Temporada Alta participa en la coproducció d’un 
espectacle especialment pensat pels nens i nenes 
de quart de primària de les escoles de Salt i Girona. 
Carlota Subirós i Babou Cham construeixen aquest 
espectacle a partir de contes populars conservats 
per la tradició oral en diversos entorns geogràfics 
com l’Àfrica Central, Grècia o la Índia. Contes plens 
de poesia i tradicions que serveixen per explicar el 
món i la humanitat també a les criatures d’avui en 
dia. 

Apart d'aquestes noves produccions, dins Tempora-
da Alta 2016 es podran veure coproduccions estre-
nades en edicions anteriors com són Non solum, de 
Sergi López i Jorge Picó, Terra Baixa i Lluís Homar 
dirigida per Pau Miró i Suite núm.1 Els batecs del 
cargol de Concerts per a nadons.
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Temporada Alta ha dedicat des dels seus inicis una 
secció del Festival a concerts de música de dife-
rents estils. A més, en molts espectacles teatrals 
la música interpretada en directe hi té un pes im-
portant.

Tot i ser un Festival dedicat bàsicament al teatre, la 
dansa i el circ, Temporada Alta ha incorporat des 
dels seus inicis una secció dedicada a la música en 
directe. I a més de en format de concert, la música 
està incorporada dins del Festival també en molts 
espectacles escènics que la tenen com a un dels ele-
ments principals. 

Pel que fa als artistes internacionals, cal desta-
car els concerts a Girona i Sant Cugat de Rufus 
Wainwright, un dels cantautors més interessants de 
l’escena mundial, que oferirà un repàs a la seva car-
rera alhora que la presentació del seu disc Sonnets.

Paul Fuster, l’artista nord-americà d’origen català 
també serà present al Festival amb els temes del seu 
darrer àlbum Go/Between que presentarà per pri-

mera vegada al públic gironí. 

Jorge Drexler també tornarà a Girona per presentar 
el seu darrer disc, així com també altres artistes pro-
cedents de l’Estat espanyol com Izal o Rosario Flo-
res, que també presentaran el seus darrers treballs 
a Temporada Alta.

Un altre artista internacional que estarà present 
per partida doble al festival és Ara Malikian, que 
hi oferirà el seu nou espectacle Live, on presenta-
rà, amb el seu humor de sempre, noves peces de la 
música clàssica al gran públic. Malikian oferirà una 
segona proposta al Festival, en format de concert 
juntament amb el seu amic i guitarrista Fernando 
Egozcue. 

Pel que fa als artistes catalans, cal destacar la pre-
sència una vegada més de Manel, que en aques-
ta ocasió presentaran el seu treball discogràfic Jo 
competeixo, on han fet un pas més en el seu univers 
musical buscant sons i atmosferes més complexes 
per a les seves cançons. 

La banda sonora del Festival
Les propostes musicals de Temporada Alta 2016
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També tornaran al festival Andrea Motis i Joan Cha-
morro com a representants del jazz que es fa al país. 

I també, encara que no en format de concert sinó 
d’instal·lació, el Festival presenta l’estrena de No 
em va fer Joan Brossa, de la formació musical Ca-
bosanroque, que evocarà l’univers artístic de Joan 
Brossa a partir de noves màquines/instruments cre-
ades especialment per a aquesta instal·lació. 

També hi ha música pels més petits. Dos dels es-
pectacles familiars que es presenten a Temporada 
Alta ho fan en format de concert teatralitzat. Per 
una banda es presenta un cop més Concerts per a 
nadons. Suite n. 1: els batecs del cargol per als nens 
més petits de fins a tres anys. I pels que ja són una 
mica més grans el festival proposa Funky, funky! del 
col·lectiu Orelles de xocolata, que presenta aques-
ta vegada al públic familiar els grans èxits de la mú-

sica negra de ball. 

A més tal com hem explicat, podem trobar la música 
com a element essencial de molts dels espectacles 
presentats a Temporada Alta. Només per a citar-ne 
alguns podem parlar de Dinamita la Sarsuela, on, 
en format teatralitzat,el grup gironí Le Croupier ens 
presenta el món de la sarsuela catalana; F.R.A.U., 
que en una de les seves parts proposa la recupe-
ració del mític grup de pop Lasuertepezmáquina, 
Requiem por Evita, un recorregut musical proposat 
per Jordi Prat i Coll, el musical El petit príncep o 
els espectacles de dansa com Nicht Schlafen, ins-
pirat per Gustav Mahler i les músiques polifòniques 
africanes, Solo de Israel Galván, on tota la banda 
sonora la genera l’artista amb el seu propi cos, o la 
nova producció de Rocío Molina, que fa un recorre-
gut pel flamenc clàssic i contemporani. 

Espectacles amb música en directe
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Un dia a la setmana el cinema Truffaut es conver-
teix en un escenari de Temporada Alta i programa 
pel·lícules (moltes d’elles pre-estrenes) relaciona-
des sovint amb les arts escèniques. 

Des de fa molts anys Temporada Alta ha incorporat 
el cinema dins la seva programació. Al principi, com 
a una activitat complementària a la programació 
d’arts escèniques, però en els darrers anys aquesta 
secció ha anat agafant entitat pròpia i inclou alguns 
dels grans noms del cinema del país. La programa-
ció d’aquest any consta de les següents set pel·lícu-
les:

· El testament de la Rosa, d'Agustí Villaronga

Agustí Villaronga havia de dirigir la Rosa Novell en 
la producció teatral El testament de Maria de Colm 
Tóibín. Malauradament, el càncer que patia l’actriu 
i que finalment se la va emportar va fer que el pro-
jecte mai no es realitzés. Però Agustí Villaronga, so-
bretot un home de cinema, va voler enregistrar el 
procés de creació de l’obra. Amb aquest material ha 
construït una pel·lícula que combinant l’obra de Tói-
bín i els assajos i reflexions amb l’actriu es conver-
teix en un homenatge a la Rosa Novell i un veritable 
testament vital i artístic.

· La propera pell, d'Isaki Lacuesta i Isa Campo

El director gironí Isaki Lacuesta és un dels directors 
de cinema que més vegades s’han presentat a Tem-
porada Alta. En aquesta ocasió ajunta el seu talent al 
de la Isa Campo per a construir un melodrama fami-
liar amb tocs de suspens, un retrat brillant sobre una 
comunitat aïllada protagonitzat per Àlex Monner i 
Emma Suárez, amb un altre vell conegut de Tempo-
rada Alta, Sergi López, també en el repartiment.

· Dead Slow Ahead, de Mauro Herce

El barceloní Mauro Herce ambienta la seva opera 
prima en un vaixell que travessa l’oceà. Però no ens 
trobem davant d’un documental clàssic sobre la vida 
a alta mar, sinó que la càmera actua com a un per-
sonatge que desvetlla els secrets de l’embarcació i 
els seus tripulants. Inspirada en Moby Dick, la cinta 
parteix de la realitat més estricta per convertir-se en 
una al·lucinació.

· La pols, de Llàtzer Garcia

Llàtzer Garcia és un autor i director de teatre giro-
ní que ha passat vàries vegades pels escenaris de 
Temporada Alta. La pols és una de les seves obres 
que més bona rebuda han tingut per part de crítica i 
públic. Tan bona rebuda han tingut que l’espectacle 
teatral s’ha convertit en una pel·lícula dirigida pel 
mateix Llàtzer Garcia i interpretada pels mateixos 
actors de la versió teatral. Un drama familiar sec i 
contundent que després de triomfar al Festival de 
Málaga arriba a la programació cinematogràfica de 
Temporada Alta. 

· La mort de Louis XIV, d'Albert Serra

Albert Serra és el més internacional dels directors 
de cinema de l’àrea de Girona. Després de triomfar 
al festival de Cannes amb aquesta cinta que relata la 
decadència física i la mort d’un rei que havia regnat 
durant més de 70 anys, torna a Temporada Alta per 
a presentar-la al públic de Girona i fer-lo reflexionar 
sobre el que hi ha al darrera del poder i l’adulació 
que l’envolta.

· La substància, de Lluís Galter

Dues històries amb Cadaqués de fons. La primera 

Cinema de Temporada 
Les pel·lícules del Festival 
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més local, sobre Juan Manuel Tajadura, un pecu-
liar habitant del poble que ha dedicat la seva vida 
a estudiar-ne la història i a descobrir-hi curiositats. 
La segona molt més exòtica: una delegació d’arqui-
tectes xinesos aterren a Cadaqués per estudiar les 
seves característiques i construir-ne una rèplica a 
un poblet de pescadors de Xianmen. Dues històri-
es reals i que contrasten de valent i que Lluís Galter 
ens combina perquè en traiem nosaltres mateixos 
les conclusions. 

· El perdut, de Christophe Farnarier

Un home normal viu una vida normal fins el moment 
en que s’endinsa a les muntanyes d’Andalusia i no 
reapareix fins a 14 anys més tard. A partir d’aquesta 
història real, Christophe Fanarier construeix un dra-
ma psicològic sobre aquesta persona que ho deixa 
tot sobtadament per tornar a viure a la natura.
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Una programació especialment pensada pels més 
petits (El Planter) i una altra perquè pugui ser gau-
dida amb tota la família.

Temporada Alta vol ser un festival per a tothom. 
Això és clar en la programació per adults i també vo-
lem que el públic més jove trobi els seus espectacles 
dins la programació del festival. És per això que pro-
posem dues línies de programació en aquest sentit. 
Per una banda, espectacles especialment pensats 
per als més petits, que sota el segell de qualitat de El 
Planter proposa espectacles recomanats per a edats 
diverses; i per l’altra una part de programació pen-
sada perquè pugui ser gaudida per a tota la família, 
dels més petits als més grans. 

El Planter

Els espectacles proposats pel Festival aquest any i 
les edats recomanades són els següents:

·  Concerts per a nadons Suite num.1. Els batecs del 

cargol: per a nens de 0 a 3 anys

· Superbleda de la cia. La Bleda: per a nens a partir 
de 3 anys.

·  La Gran A...ventura de Marcel Gros: per a nens a 
partir de 5 anys

·  Pell de llarinté, cua de tiré dirigida per Moisès 
Maicas: per a nens a partir de 5 anys

· El Buit de la Cia. Estampades i la Cia. Impàs: per a 
nens a partir de 5 anys

· Funky, funky!  d’Orelles de Xocolata: per a nens 
de 5 a 12 anys

· Renard o El llibre de les bèsties de Teatre Obliga-
tori: per a nens de 7 a 12 anys

· La llavor del foc de Carlota Subirós i Babou Cham. 
Espectacle exclusiu per a nens i nenes de quart de 
primària de les escoles de Girona i Salt. (nens de 9 
i 10 anys) 

Temporada Alta per a tota la família
Dues línies de programació pensades per gaudir amb els petits de casa
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Espectacles per a tota la família

Una de les funcions d’un festival és generar nous 
públics i aconseguir crear i augmentar l’interès pel 
teatre i les arts escèniques en general. Per això a 
Temporada Alta intentem que cada vegada més hi 
hagi espectacles que puguin gaudir espectadors de 
totes les edats i que, per tant, es puguin veure amb 
la família al complert.

Els espectacles per a tota la família que proposem 
aquest any són: 

· InTarsi de la Compañía de Circo "eia". 

· Cirkopolis del Cirque Éloize. Recomanat a partir 
de 8 anys.

· The Best of Johnny de Johnny Melville. Recoma-
nat a partir de 12 anys.

· Concerto a tempo d’umore de Jordi Purtí i l’Or-
questa de Cambra de l'Empordà. Recomanat a par-
tir de 8 anys.

· Fair Play de Patrice Thibaud. Recomanat a partir 
de 8 anys.

· Carroussel des moutons de la cie. d’irque & fien. 
Recomanat a partir de 3 anys.

· El petit príncep, el musical d’Àngel Llàcer i Manu 
Guix. Recomanat a partir de 4 anys.

· Live d'Ara Malikian

· CorroC d'Escarlata Circus. Recomanat a partir de 
5 anys.

· Ara Malikian duo, Ara Malikian - Fernando Egoz-
cue. 

Espectacles per a tots els públics
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En aquesta edició del festival hi ha 26 espectacles 
i activitats amb la participació d’artistes de les co-
marques gironines.

Temporada Alta té, evidentment, una vocació glo-
bal, però alhora té unes arrels fondes en l’àmbit més 
proper i per això, cada vegada més, Temporada Alta 
dóna una importància molt especial als artistes de 
les comarques gironines. El Festival recolza la seva 
feina tant participant en la producció d’alguns dels 

espectacles com programant-ne d’altres. En algunes 
ocasions són produccions majoritàriament fetes per 
professionals gironins i en d’altres hi ha una partici-
pació important d’artistes de les nostres comarques.

En aquesta edició del festival hi ha 26 espectacles i 
activitats amb participació d’artistes gironins.

Pel que fa a les produccions íntegrament o majori-
tàriament creades per professionals gironins, els es-
pectacles que presenta el festival són:

Temporada Alta amb la creació gironina
El Festival dóna una importància molt especial als artistes del territori 

· Cosas que se olvidan fácilmente, de Xavier Bobés 

· Funky, funky!, d’Orelles de Xocolata

· Concerto a tempo d’umore, dirigida per Jordi Pur-
tí amb l’Orquesta de Cambra de l’Empordà

· El rei del Gurugú, de Ferran Joanmiquel

· No em va fer Joan Brossa, una instal·lació de Ca-
bosanroque (Laia Torrens i Roger Aixut)

· Múltiples, d’Impàs Dansa

· El buit, d’Estampades i Impàs Dansa

·  Concerts per a nadons Suite num.1. Els batecs del 
cargol: per a nens de 0 a 3 anys

· Ventura, amb David Planas i Meritxell Yanes

· Superbleda de la cia. La Bleda

Produccions creades per artistes gironins
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I les produccions catalanes amb participació de pro-
fessionals gironins són les següents:

· Cúbit, amb la participació d’Albert Prat i coprodu-
ïda amb La Ruta 40 i Mithistòrima Produccions i La 
Planeta.

· Davant la jubilació, espectacle amb la participació 
de l’actor Pep Cruz

· Requiem for Evita, dirigit per Jordi Prat i Coll

· Pares nostres, amb la participació de l’actor David 
Planas

· Si au Si, amb la participació com a actriu de la gi-
ronina Aina Rovira

· Afasians, de Loscorderos.sc

· La propera pell, dirigida per Isaki Lacuesta

· Realpolitik,  amb la participació de l’actriu Marta 
Montiel

· Trencadís de lletres un projecte musical de Pep 
Cruz

· Llibràlegs III, interpretada per Cristina Cervià i 
Meritxell Yanes

· La pols dirigida per Llàtzer Garcia

· El solar amb la participació de Xavier Bobés

· La mort de Louis XIV dirigida per Albert Serra

· La llavor del foc amb la participació en l’esceno-
grafia i la música del grup Cabosanroque

Produccions catalanes amb participació
professionals gironins
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Volem potenciar espais d’intercanvi on convisquin 
artistes i operadors nacionals i internacionals per 
tal de potenciar les propostes escèniques catala-
nes.

Treballar per a la internacionalització de l’escena i 
els artistes catalans és i ha estat ja des de fa anys un 
dels eixos principals de Temporada Alta. En els dar-
rers anys, des de diversos àmbits, es veu i es poten-
cia la internacionalització com a una possibilitat per 
superar els moments especialment difícils que viu la 
cultura del país a nivell econòmic. Efectivament és 
una oportunitat i el nivell artístic de les companyies 
i artistes del país en aquest moment ho fa possible, 
però per facilitar el coneixement dels artistes i les 
propostes escèniques catalanes és imprescindible 
que hi hagi espais d’intercanvi on convisquin artis-
tes i operadors nacionals i internacionals. Sense co-
neixement i intercanvi d’informació amb els artistes 
i operadors estrangers aquesta internacionalització 
seria molt difícil. 

Temporada Alta fa anys que treballa per ocupar 
aquest espai de trobada i intercanvi internacional 
fent conviure en la programació artistes i especta-
cles de tot arreu. I en els darrers anys fent un esforç 
per a organitzar espais de trobada amb professio-
nals internacionals de les principals entitats tea-
trals, especialment europees. Altres formes d’inter-
nacionalització –fins i tot més interessants de cara 
als artistes- són la col·laboració entre artistes i/o 
institucions de diversos països, tant pel que fa al fi-
nançament com al treball artístic conjunt o a la pre-
sentació d’espectacles fora del país. Els mitjans que 
Temporada Alta pot dedicar a aquest tipus de col-
laboracions no són gaires, però tot i així la interna-
cionalització de l’escena del nostre país ens sembla 
que ha de ser un objectiu prioritari i treballem cada 

vegada més en aquest sentit en diverses línies, que 
en alguns casos tenen ja una continuïtat els darrers 
anys, però que inclouen cada any alguna novetat:

Setmana internacional de Programadors

Des de l’any 2011 organitzem, des de Temporada 
Alta, amb una bona resposta dels professionals in-
ternacionals, una Setmana de Programadors on 
concentrem una quantitat important d’espectacles 
contemporanis en pocs dies per a facilitar la vingu-
da de programadors estrangers amb l’objectiu que 
coneguin el que es fa a Catalunya. En aquests tres 
anys han passat al voltant de 250 professionals in-
ternacionals per Girona, incloent-hi representants 
d’institucions del prestigi del Festival d’Avignon, el 
Théâtre Odeon de París, el Wiener Festwochen de 
Viena, el Kunsten Festival des Arts de Brussel·les, el 
Festival de Nàpols, el Foreign Affairs de Berlin o el 
Thèâtre de la Ville de París o el Public Theater de 
Nova York, entre molts d’altres.

Setmana de programadors: 250 
professionals internacionals en 
els últims tres anys

Continuem aquest any amb aquest model propo-
sant una programació del 18 al 20 de novembre que 
combina produccions d’alguns artistes del país re-
coneguts internacionalment (La Veronal, Àlex Ri-
gola, Agrupación Señor Serrano) amb altres pro-
postes d’artistes i companyies del país que estan 
actualment prenent embranzida internacional (Los-
corderos.sc, Xavier Bobés – en col·laboració amb 
Jomi Oligor i Shaday Larios-, Pere Faura, Cabo-

De Catalunya al món
La internacionalització del festival 
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sanroque) i amb altres companyies internacionals 
de fora del país perquè es produeixi un intercanvi 
artístic entre tots ells (Guy Cassiers, Israel Gal-
ván, Rocío Molina). La programació de la Setmana 
de Programadors està centrada en la creació con-
temporània, però des de Temporada Alta entenem 
la creació contemporània en un sentit ampli, i per 
això la programació inclou espectacles de gèneres i 
formats molt diversos (dansa, teatre de text, teatre 
d’objectes, instal·lacions musicals). Pensem que és 
molt important no només presentar al programa-
dors internacionals noves peces d’artistes que ja co-
neixen, sinó també presentar nous artistes o artistes 
que tot i ser consagrats aquí no han fet el pas cap 
al mercat internacional i confrontar-los a la mira-
da d’un públic professional d’aquí i de fora. Durant 
aquests dies s’organitzen punts de trobada entre 
els artistes i els programadors, de tal forma que no 
només és important la venda d’espectacles a nivell 
internacional sinó poder copsar la mirada i línies de 
programació dels professionals internacionals per 
part dels artistes.  

A més de la possibilitat de veure els espectacles pro-
posats, durant la setmana de programadors s’orga-
nitzen activitats professionals en dues línies: posar 
en contacte directe els programadors i els artistes, 
i presentar nous projectes nacionals i internacionals 
de cara a la possible coproducció o programació 
avançada per part de les institucions internacionals. 

Aquestes presentacions miren de fer-se de manera 
que els professionals puguin fer-se una idea de l’es-
pectacle mitjançant una combinació d’explicacions 
de taula i fragments de l’espectacle en procés. La 
millor forma d’explicar un espectacle és ensenyar-lo, 
però en els casos en que l’espectacle encara no exis-
teix és important mostrar-ne un fragment, sobretot 
perquè sempre hi ha alguns professionals que no 
coneixen la feina prèvia de l’artista.

Pel que fa a les trobades entre programadors i artis-
tes, més que proposar un format tancat de trobada, 
el que es fa és promoure punts de trobada distesos 

que permetin un acostament i un diàleg informal.  

Internacionalització del Festival i dels artistes     
catalans

A més de l’organització de la Setmana de Progra-
madors, Temporada Alta mira de participar en tot 
tipus de projectes que puguin ajudar als artistes ca-
talans a internacionalitzar-se i que ajudin el festival 
a estar present en el circuit internacional, per tal de 
crear vincles que permetin la coproducció i presen-
tació de projectes del país.

Temporada Alta 2016 coprodueix 
quatre espectacles de caràcter 
internacional

Aquest any, Temporada Alta participa en la copro-
ducció de quatre espectacles de caràcter interna-
cional. Aquest és un mecanisme que pensem que 
ajuda als artistes a obrir-se mercat internacional i 
és una de les línies que voldríem aprofundir sempre 
que hi hagi possibilitats econòmiques i projectes in-
teressants. Les fórmules de participació en projec-
tes internacionals són diverses. Aquest any els es-
pectacles d’aquest tipus que presentem són Davant 
la jubilació, una coproducció del país entre Tempo-
rada Alta i el Teatre Lliure que compta amb la direc-
ció escènica d’un dels més prestigiosos directors del 
teatre mundial actual: Krystian Lupa. Una altra de 
les coproduccions del festival és El Solar, una pro-
ducció que uneix el talent d’artistes del país i inter-
nacionals en el camp del teatre d’objectes: Xavier 
Bobés per la banda catalana i la mexicana Shaday 
Larios i el navarrès Jomi Oligor per la banda inter-
nacional. També InTarsi és fruit d'una coproducció 
internacional on hi participen el Mercat de les Flors 
de Barcelona, el Cirque Théâtre Jules Vernes, Pôle 
National Cirque et Arts de la Rue  d’Amiens (França), 
CIRCO INTERIOR BRUTO, Lo Máximo de Madrid, 
el Festival Pisteurs d’Étoiles d’Obernai (França), i 
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HAMEKA. Fabrique de Création de Arts de la Rue 
– Communauté de Communes Herrobi al país basc 
francès. 

Temporada Alta participa també en l’espectacle 
Les benignes dirigit pel flamenc Guy Cassiers i que 
compta amb la participació de vàries institucions 
internacionals (incloent el Festival d’Istanbul, el fes-
tival RomaEuropa, les Scènes Nationals d’Amiens 
i Valenciennes, Toneelhuis Anvers i Toneelgroep 
Amsterdam) gràcies al suport del programa Europa 
Creativa de la Unió Europea. I finalment Who is me. 
Pasolini. (Poeta de las cenizas), d'Àlex Rigola cre-
ada en coproducció amb els Teatros del Canal de 
Madrid. 

A més, es presenten al Festival altres produccions 
de creadors catalans amb participació a la produc-
ció d’institucions internacionals. És el cas de Birdie 
de Agrupación Señor Serrano, amb coproducció 
de la Fabrique de Théâtre – Service des Arts de la 
Scène de la Province de Hainaut, Monty Kultuurfak-
torij i el Festival Konfrontacje Teatralne. 

Participació en projectes europeus

L’any passat es va confirmar l’acceptació per part de 
la Comissió Europea del projecte “The Littell Pro-
ject” com a una de les propostes que reben suport 
dins el programa Europa Creativa. Es tracta d’un 
projecte al voltant de l’autor nord-americà resident 
a Barcelona Jonathan Littell, Premi Goncourt 2005 
per la seva novel·la Les benignes. El projecte està 
liderat pel prestigiós teatre Toonelhuis d’Anvers, di-
rigit per Guy Cassiers i preveia la producció i dis-
tribució de dues produccions a partir de textos de 
Littell: Les benignes i Le sec et l’humide i tot un 
seguit d’activitats al voltant de la temàtica de la II 
Guerra Mundial, eix central de l’obra de l’autor. Ad-
dicionalment el projecte inclou el desenvolupament 
de la web Invisible Cities, on, amb ajuda d’estudi-
ants universitaris de diverses matèries es vol cons-
truïr un mapa europeu de les persones que viuen en 

la invisibilitat en les ciutats del nostre continent per 
donar-li’s veu i visibilitat; en el cas de Girona s’està 
treballant en el desenvolupament d’aquest projecte 
amb estudiants de l’ERAM i de l’Universitat de Giro-
na. Durant Temporada Alta 2015 es va poder veure 
Le sec et l’humide i dins la programació de Tempo-
rada Alta 2016 es presenta Les benignes.  Al projec-
te, a més de Toonelhuis i Temporada Alta hi parti-
cipen Le Phenix Scene Nationale de Valenciennes, 
el Festival RomaEuropa, The Istanbul Foundation for 
the Culture and the Arts, i la Maison de la Culture 
d’Amiens.

En preparació diversos projectes 
per a presentar-los a Europa 
Creativa i altres programes 
europeus

A més d’aquesta proposta, des de Temporada Alta 
estem treballant en diversos projectes per presen-
tar-nos en els propers anys a Europa Creativa i al-
tres programes europeus com Interreg amb diver-
sos socis de tot Europa. L’eix central de tots aquests 
projectes és la circulació d’espectacles internacio-
nalment, la creació de públic i la transmissió de co-
neixements entre artistes i professionals de diversos 
països. Aquests projectes s’estan treballant, entre 
altres, amb el Festival d’Avignon, el Festival de Liè-
ge, la Manufacture –Scène National de Mulhouse-, 
Le Parvis – Scène National de Tarbes- o el Teatro 
Stabile del Venetto. 

Temporada Alta a Amèrica Llatina

Dins dels projectes d’internacionalització, i amb 
l’objectiu de presentar propostes i artistes catalans 
més enllà de les nostres fronteres, des de 2013 Tem-
porada Alta organitza, en col·laboració amb la sala 
Timbre 4 de Buenos Aires (una de les sales de teatre 
independent més prestigioses de la ciutat, dirigida 
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pel dramaturg i director Claudio Tolcachir) i amb 
el suport de l’Institut Ramon Llull i Acción Cultural 
Española (ACE), una edició en un format més reduït 
del Festival a la capital d'Argentina. S’hi han cele-
brat ja quatre edicions del festival on ja s’han pre-
sentat a Buenos Aires un bon grapat d’espectacles 
de formats i llenguatges molt diversos: Non Solum 
de Sergi López, Sé de un lugar de Iván Morales / 
PrisaMata, Insomni i El cap als núvols de Xavi Bobés 
/ Playground, Striptease de Pere Faura, Portland de 
Marcos Morau / La Veronal, Incognito de Lali Ay-
guadé, Con la claridad aumenta el frío de Thomas 
Bernhard / Pep Tosar, Constructivo d’Ernesto Co-
llado i Piero Steiner, Informe per a una acadèmia 
de Franz Kafka / Ivan Benet, Mi gran obra de Da-
vid Espinosa, El buit de l’altre de Barò d’Evel Cirk 
i 30/40 Livingstone de Sergi López i Jorge Picó. 
També s’han celebrat tres edicions del Torneig de 
Dramatúrgia Catalano-Argentí on s’han presentat 
peces de sis dramaturgs catans: David Plana, Jordi 
Galceran, Pere Riera, Daniela Feixas, Roger Peña, 
Clàudia Cedó, Ramon Madaula i Jordi Oriol. Des 
de l’edició de 2016 Temporada Alta a Buenos Aires 
s’ha convertit en un festival iberoamericà amb pre-
sència de companyies i artistes de diversos països 
de la zona. A més, en cada edició es celebren taules 
rodones obertes al públic per analitzar i compartir 
formes de treballar dels artistes catalans i argentins, 
exposicions i activitats relacionades amb l’escena i 
la cultura catalana, i en algun cas, workshops forma-
tius oberts als professionals de la ciutat.

En preparació la cinquena edició 
i estudiant noves possibles seus 
de Temporada Alta a Amèrica 
Llatina

Des de l’edició de 2015 el Festival ha sortit de Buenos 
Aires. Aquell mateix any va arribar a Montevideo, i 
el 2016 es va celebrar la primera edició de Tempora-
da Alta a Lima, arribant així Temporada Alta a Ibe-

roamèrica 2016 a les 50 representacions i a més de 
4000 espectadors.

Ja estem treballant per tenir una cinquena edició el 
2016, i estudiant possibilitats de tenir alguna nova 
seu en altres ciutats. També s’està intentant conso-
lidar-lo com a festival internacional, amb presència 
d’artistes d’altres països però mantenint la progra-
mació catalana com a centre de l’activitat. Pensem 
que és una bona eina d’internacionalització per les 
companyies que hi participen i a més consolida 
Temporada Alta com a pont entre el teatre europeu 
i l’iberoamericà.
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Temporada Alta no seria possible sense el seu pú-
blic: fidel, heterodox i exigent. L'element impres-
cindible per ser un festival d’èxit. 

Descomptes

Perquè tothom pugui anar a teatre

El Festival segueix en la linea d'intentar d'arribar al 
públic més divers possible. És en aquest sentit que 
es creen els paquets i descomptes, dirigits a dife-
rents butxaques i col·lectius, com poden ser els 
joves i els aturats...o es creen formules com són el 
paquet de 6 i 10 espectacles o els forfets familiars.
Trobareu tota la informació a la part final d'aquest 
dossier.

Activitats complementàries

Un any més el festival genera moltes activitats com-
plemetàries més enllà dels propis espectacles. 

- Jornades professionals que inclouen la Setmana de 
programadors i el Pitching de Dramatúrgia.

- Curs de sobretitulació teatral. 

-Teatre Universitari.

- Invisible Cities -un projecte europeu.

- Formació ERAM.

- Activitats complementàries en dos espectacles 
d'El Planter.

I dins d'El Club de la Ciutat Invisible:

-Presentació Temporada Alta a càrrec de Salvador 
Sunyer.

- Conversa amb Lluís Pasqual director de l'especta-

cle In memoriam. La quinta del biberó.

- Xerrada amb la companyia  Lagartijas tiradas al sol 
sobre el cicle La Democràcia en México.

- Conversa amb Mauricio Kartun sobre l'espectacle 
Terrenal.

- Conversa sobre noves fòrmules teatrals i teatre 
d'objectes amb Jomi Oligor, Xavier Bobés i Cabo-
sanroque amb motiu d'El solar i No em va fer Joan 
Brossa.

Contingut extra / #PlusTA

Per completar l’experiència escènica

#PlusTA : Per els espectadors que busquin més in-
formació sobre les companyies, els espectacles i els 
directors participants a TA16, aquest any tindran 
l’opció d’utilitzar els continguts d’ampliació que edi-
ta el festival. Els trobaran en diferents suports físics 
i digitals i complementaran la seva experiència en 
viu. Una plataforma d’informació que estrenem és el 
blog anomenant #PlusTA on penjarem petites pín-
doles de contingut extra vinculades a alguns espec-
tacles de Temporada Alta . L’espectador també pot 
buscar aquesta i altra informació complementària al 
web del festival, als butlletins electrònics i als pro-
grames de mà. 

El territori

Cada vegada més escenaris a les comarques giro-
nines

Girona vol exercir de capital escènica catalana a la 
tardor, però vol, fer-ho de manera diferent i escam-
pant propostes per  la resta de la nostra geografia. 
Tot i que és i seguirà essent un festival gironí i està 
molt arrelat a les ciutats que l’acullen, Tempora-

El públic
El principal actiu del festival
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da Alta fa alguns anys que ha anat sortint del seu 
territori original per arribar a altres municipis com 
Bescanó, Celrà, Sant Gregori o –més recentment- 
Banyoles, Torroella de Montgrí i Palafrugell. Aquest 
any s’hi incorpora, també amb voluntat de perma-
nència, Fornells de la Selva. A més el Festival conso-
lida la seva presència també fora de les comarques 
gironines per tornar a presentar algunes representa-
cions a Sant Cugat del Vallès. La voluntat del Festi-
val és acostar-se cada vegada més a nous públics de 
diverses parts del territori.

Voluntat d'acostar-nos cada 
vegada més a nous públics de 
diverses parts del territori

Amb la mateixa voluntat, el Festival també amplia els 
espais en les ciutats on ja se celebrava. Aquest any 
s’incorporen com a nous escenaris del Festival el Te-
atre Municipal de Banyoles i el Museu Palau Solterra 
- Fundació Vila Casas; i en el cas de la ciutat de Giro-
na s’hi incorporen quatre nous espais que encara no 
havien estat seus del Festival: Museu d'Arqueologia 
de Catalunya-Girona Monestir Sant Pere Galligants, 
l’espai de La Carbonera del Museu d’Història de Gi-
rona, la Fusteria Armand Lladò, i l’antiga biblioteca 
de la Casa de Cultura.  

El compromís social

Dos eixos: la comunitat educativa i els col·lectius 
en risc d’exclusió

El programa social i educatiu del Festival Tempora-
da Alta 2016 pretén – com ja porta fent en els dar-
rers anys- apropar-se al seu entorn més immediat i 
oferir la possibilitat de viure el Festival no només a 
aquells que poden pagar la seva entrada, sinó també 
a aquelles entitats, els usuaris dels quals no tindrien 
cap opció de formar-ne part.

La cultura és un element fonamental en les societats 
i és el que té major capacitat de generar processos 

socials. El consum de cultura, la participació en es-
deveniments culturals i la creació s’han convertit en 
indicadors de nivell de vida tenint en compte que la 
cultura és un element relacional, democratitzador i 
integrador.

Promoure projectes 
socioeducatius de qualitat amb 
implicació d'entitats socials, 
educatives i del Festival

La nostra proposta no vol ser exhaustiva ni il·limita-
da, sinó que vol promoure projectes socioeducatius 
de qualitat que suposin una implicació tant de les 
persones que en formen part com del mateix Festi-
val. Per aquest any, Temporada Alta prioritza les se-
ves línies d’actuació en dos programes: Apropa Cul-
tura i ConArte, projectes tots ells que compleixen 
els requisits que ens semblen essencials per assolir 
un retorn real a la societat: estan arrelats al territori, 
tenen una trajectòria constant i quantificable, estan 
coliderats per professionals reconeguts i són públics 
i transparents. Són dos projectes que ens permeten 
fer partícips del Festival les entitats i persones, for-
mar-ne part i donar a conèixer el llenguatge teatral 
com una forma d’expressió. Només l’any passat més 
de 500 estudiants i joves es van beneficiar del pro-
grama i el Festival va acabar relacionant-se amb una 
trentena d’entitats gironines per diverses iniciatives.

A part d’aquests dos programes, el Festival dedica-
rà també una atenció en els projectes que treballin 
amb  joves, amb nens i nenes d’escoles de primària, 
amb persones discapacitades amb risc d’exclusió 
social i amb estudiants d’escoles de teatre.

El Festival Temporada Alta treballarà durant el 2016 
prioritàriament en aquestes iniciatives: 

Apropa cultura

És un programa socioeducatiu d'esdeveniments cul-
turals adreçat al sector social. El Festival impulsa i 
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treballa amb el projecte Apropa Cultura, a través del 
qual els centres socials gironins que treballen amb 
persones en risc d’exclusió social poden assistir a la 
programació dels seus espectacles al preu social de 
3 euros. D’aquesta manera s’ofereix com a platafor-
ma col·laborativa que facilita les sinèrgies entre el 
propi Festival i les entitats socials per promoure la 
inclusió i transformació social a partir de la cultu-
ra. El Centre Joan Suñer, el Centre Psicopedagògic 
Mare de Déu de Montserrat, els Serveis Socials Pont 
Major, el Consorci Sant Gregori, el Centre de Re-
habilitació Psicosocial del Gironès – Pla de l’Estany, 
l’Espai Jove, la Fundació Montilivi, el Centre Obert 
d’Adolescents Sant Narcís, la Residència Mifas i el 
Consorci Sant Gregori són alguns dels centres be-
neficiaris.

ConArte 

Aquest projecte de la càtedra UNESCO de Polítiques 
Culturals i Cooperació de la UdG treballa amb diver-
ses escoles gironines per trencar les barreres entre 
l'educació reglada i la creació artística. L’objectiu de 
ConArte és implantar a Girona les arts escèniques 
en els currículums educatius seguint la metodolo-
gia implantada amb resultats exitosos a Mèxic. El 
Festival n’és un impulsor i col·laborador facilitant a 
les escoles una interacció amb Temporada Alta de 
forma permanent: visites d’actors en escoles i insti-
tuts, xerrades, representacions teatrals, assistència 
a espectacles... L’escola Gegant del Rec, l’Institut 
Vallvera, l’Institut Salvador Espriu de Salt, l’escola 
Guillem de Montgrí i l’Institut Montgrí de Torroella 
de Montgrí són alguns dels centres escolars del pro-
jecte.

A part d’aquestes dues iniciatives, el Festival impul-
sa programes dedicats als joves, a les escoles i als 
centres de teatre.

Programes juvenils  

Qltura Jove: Amb aquest programa de l’Ajuntament 
de Girona, els joves gironins poden disposar d’una 

entrada del Festival al preu social de 3 euros. 

Escena 25: El Festival participa en aquest programa 
de la Generalitat pel qual els joves catalans poden 
adquirir entrades a un preu d’entre 5 i 10 euros. 

Programes a les escoles 

Projecte La llavor del foc: Es tracta d’una copro-
ducció del Festival Temporada Alta, un espectacle 
sobre l’origen del món, amb històries que recullen 
mites de cultures tan aparentment allunyades entre 
elles com Àfrica central, Índia o Grècia. La copro-
ducció està dirigida per Carlota Subirós i interpre-
tada per l’actor català i gambià Babou Cham amb 
música de Roger Aixut i Laia Torrents (Cabosanro-
que). L’espectacle, ple de poesia, música i imagina-
ció, convida nens i adults a gaudir del diàleg entre 
cultures i a donar resposta a les grans preguntes de 
la història de la humanitat. 

El Festival oferirà l’espectacle, de 45 minuts, als 
alumnes de 4t de primària de totes les escoles de 
Girona i Salt de forma gratuïta; a 52 classes de Giro-
na i 18 de Salt, 70 en total.

Projecte escola La Farga: Impuls d’un projecte tea-
tral de tot un curs que implica tota l’escola per a la 
realització d’una obra.

Projecte Migranland a les escoles: Promoció d’un 
projecte que reflexiona i treballa sobre la migració a 
les escoles de Girona i Salt.

Programes als centres teatrals 

ERAM: El Festival treballa amb l’ERAM de forma 
coordinada en diversos àmbits: classes magistrals, 
assajos oberts, assistència a espectacles... 

El Galliner: El Festival interactua amb l’escola de te-
atre de Girona oferint la possibilitat de viure Tempo-
rada Alta als alumnes d’aquest centre.

Programa de butaques socials a través de la Fun-
dació La Ciutat Invisible i el Club de Mecenatge 
del festival Temporada Alta 
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La Fundació i el Club de La Ciutat Invisible  donen su-
port a tots els programes aconseguint finançament 
d’empreses gironines per cedir butaques a persones 
i entitats objecte de tot el programa social.

El programa social i educatiu del Festival també tre-
balla individualment amb altres centres com l’Insti-
tut Salvador Espriu, la Ludoteca de Salt les Bernar-
des, la Fundació Plataforma educativa de Girona, la 
Fundació Oscobe i Càritas.

El model de transparència de Temporada Alta

Una voluntat clara d’explicar als ciutadans allò que 
fem, com ho fem i amb quins mitjans

La Llei de Transparència de Catalunya 19/2014 no-
més implica les administracions públiques i les enti-
tats derivades de les mateixes i, per tant, deixa fora 
de la seva aplicació activitats com els festivals que 
organitzi una empresa com és el cas de Temporada 
Alta. En aquest cas, la llei ja regula el marc d’actu-
ació i el sistema d’auditories per fiscalitzar la seva 
activitat quan rep ajudes públiques.

El Festival compleix amb escreix totes les obligaci-
ons establertes per llei, però considera que la trans-
parència també s’hauria d’aplicar a activitats com 
els festivals d’una forma sistemàtica i establerta, 
cosa que ara no passa.

El "Model de gestió" explica de 
forma acurada dades socials i 
econòmiques del Festival

Temporada Alta té un ferm compromís des dels seus 
inicis amb la transparència. Un compromís que de-
passa de llarg allò que està establert o què és habi-
tual en els festivals. Es tracta d’una voluntat clara 
d’explicar als ciutadans allò que fem, com ho fem i 
amb quins mitjans, i amb l’objectiu de retiment de 
comptes davant la ciutadania en relació a un dels 
esdeveniments més importants del país.

Per això, el web de Temporada Alta té un apartat 
-“model de gestió”- que explica de forma acurada 
dades socials i econòmiques del Festival de forma 
concisa: el finançament del festival, la gestió de les 
entrades, els voluntaris, la producció d’espectacles, 
l’aportació global de les empreses... una informació 
que creiem no només interessant i útil, sinó tam-
bé necessària per als ciutadans, que són finalment 
els que compren l’entrada. Us animem a capbus-
sar-vos-hi.
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La Fundació La Ciutat Invisible té, entre els seus ob-
jectius, el de col·laborar per convertir Girona i tota 
la seva àrea urbana en la ciutat del teatre, donant 
a la problació un fil conductor, oferint-li una certa 
especialització i contribuint a crear una personali-
tat pròpia i molt marcada a la ciutat, que la faci di-
ferent en l’Europa del segle XXI. La Fundació posa 
en contacte el sector privat i el públic per treballar 
conjuntament buscant noves fórmules de gestió 
de la cultura i ajudar que sigui accessible a tots els 
ciutadans. L’àmbit d’actuació és Girona però també 
Catalunya i Europa, ja que una de les finalitats és 
contribuir al posicionament interncional de Girona: 
es pretén, en aquest sentit, que Temporada Alta si-
gui un nexe d’unió entre Europa i el món. 

La Fundació posa en contacte 
el sector privat i el públic per 
treballar conjuntament buscant 
noves fórmules de gestió de la 
cultura 

La Fundació La Ciutat Invisible participa activament 
al Festival Temporada Alta des de diversos òrgans. 
En primer lloc, des de l’El Cercle de la Fundació es 
promou la programació d’un espectacle internacio-
nal, en aquesta ocasió es tracta de Nicht Schlafen 
(sense dormir) del director Alain Platel. El Cercle, 
que està constituït per empresaris que donen suport 
a la divulgació i consolidació del Festival, assumeix 
part del cost de la seva exhibició, i això permet po-
der veure a Girona un dels creadors més importants 
del món. 

En segon lloc, a través d’El Club, organitza diverses 
activitats paral·leles per tal de poder viure el festival 
des d’una altra perspectiva: presentacions, xerrades 

amb directors, trobades amb actors i actrius, assaigs 
exclusius... El Club agrupa els “ciutadans” de la ciu-
tat invisible, persones que volen formar part activa 
d’una comunitat interessada en les arts escènqiues 
i la cultura. 

Finalment, la Fundació també promou jornades de 
debat i reflexió al voltant de la cultura. 

La Fundació La Ciutat Invisible
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Pressupost Temporada Alta 2016

Ingressos

Taquilles   451.000,00€
Esponsorització i altres recursos   895.700,00€
Ajuntament de Girona   500.000,00€
Ajuntament de Salt      40.000,00€
Generalitat de Catalunya    700.000,00€
Diputació de Girona    250.000,00€
INAEM       59.000,00€
Aportacions coproductors     150.000,00€
Reinversió rendiments any anterior       30.000,00 €
Total ingressos 3.075.700,00€

Despeses

Caixets    604.000,00€
Drets d'autor        42.100,00€
Despeses companyies, tècnica i sobretitulació      123.500,00€
Premsa i comunicació     645.500,00€
Hotels, dietes i desplaçaments      180.000,00€
Coordinació, gerència, direcció artística i financera      155.450,00€
Personal (comunicació, sala, producció, tècnica, administració)     482.280,00€
Despeses generals i financeres      122.590,00€
Despeses de les produccions    300.000,00€
Coproduccions     190.000,00€
Producció Festival     230.280,00€
Total despeses 3.075.700,00€
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Mapa d'itineraris artístics
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Els espectacles

Estrenes absolutes

1 In memoriam, Lluís Pasqual, Espectacle inagural

2 Cúbit, Josep Maria Miró - La ruta 40

3
 VI Torneig de dramatúrgia catalana amb Marta Barceló, Roc Esquius, Marta Galán, Elisenda 
Guiu, Gerard Guix, Josep Julien, Jordi Vallejo i Jan Vilanova

4  Art, Yasmina Reza - Miquel Gorriz

5  Requiem for Evita, Jordi Prat i Coll

6  Davant la jubilació, Thomas Bernhard - Krystian Lupa

7  Pares nostres, Lluïsa Cunillé, Marta Buchaca, Victoria Szpunberg, Marta Aguilar

8  Si au Si, LaGranTroupe - Marjorie Currenti

9 Dinamita La Sarsuela, Le Croupier

10 Un obús al cor, Oriol Broggi i Ferran Utzet - Wajdi Mouawad

11 Les cadires, Eugène Ionesco - Glòria Balañà

12 L'home sense veu, Clàudia Cedó

13 Pluja, Guillem Albà - Clara Peya

14 Llibràlegs III, Mentidera Teatre - Marilia Samper

15 No em va fer Joan Brossa, Cabosanroque

16
El Solar- Primer Álbum, Agencia de Detectives de Objetos (Xavier Bobés, Shaday Larios i Jomi 
Oligor)

17 Realpolitik, Carles Fernández Giua i Elies Barberà

18 Múltiples, Cia. Impàs

19 Sweet fever, Pere Faura

20 Dybbuk, Cia. Sixto Paz - Jan Vilanova - Pau Roca

21 Who is me. Pasolini, Àlex Rigola

22 Amor i humors (Shakespeare, Cervantes i música), Abel Folk - Pep Planas - Maria Altadill

23 Pell de llarinté, cua de tiré, Moisès Maicas

24 Funky, Funky!, Orelles de xocolata

25 El buit, Cia Estampades i  Cia Impàs

26 Superbleda, Cia. La Bleda
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Estrenes a l'estat Espanyol

1 Santiago Amoukalli, Lagartijas tiradas al sol

2 Terrenal - Pequeño misterio ácrata, Mauricio Kartun

3 La mouette (La gavina), Thomas Ostermeier - Anton Txèkhov

4 Mitleid (Compassió), Milo Rau - Schaubühne Berlín

5 Children of Nowhere (Els nens d'enlloc), Fabrice Murgia - Dominique Pauwels

6 Cirkopolis, Cirque Éloize

7 Nicht schlafen (Sense dormir), Alain Platel - les ballets C de la B

8 Werther!, J. W. Goethe - Nicolas Stemann - Philipp Hochmair

9 Cleansed (Purificats), Oskaras Korsunovas - sarah Kane

10 De Welwillenden (Les benignes), Jonathan Littell _ Guy Cassiers

11 Rocío Molina, Nova creació

12 António e Cleópatra, Tiago Rodrigues

Estrenes a Catalunya

1 Tijuana, Lagartijas tiradas al sol

2 Fair Play, Patrice Thibaud

3 La ira de Narciso, Sergio Blanco - Gabriel Calderón

4 Live, Ara Malikian

5 Equal Elevations, La Veronal

6 Battlefield (Camp de batalla), Peter Brook i Marie-Hélène Estienne

7 Vània, Carles Alfaro - Moma Teatre - A. Txèkhov

8 Acceso, Pablo Larraín
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Produccions i coproduccions

1 In memoriam, Lluís Pasqual, Espectacle inagural

2 Cúbit, Josep Maria Miró - La ruta 40

3 inTarsi, Compañía de Circo "eia"

4
 VI Torneig de dramatúrgia catalana amb Marta Barceló, Roc Esquius, Marta Galán, Elisenda 
Guiu, Gerard Guix, Josep Julien, Jordi Vallejo i Jan Vilanova

5  Requiem for Evita, Jordi Prat i Coll

6  Davant la jubilació, Thomas Bernhard - Krystian Lupa

7  Pares nostres, Lluïsa Cunillé, Marta Buchaca, Victoria Szpunberg, Marta Aguilar

8  Si au Si, LaGranTroupe - Marjorie Currenti

9 Un obús al cor, Oriol Broggi i Ferran Utzet - Wajdi Mouawad

10 Les cadires, Eugène Ionesco - Glòria Balañà

11 L'home sense veu, Clàudia Cedó

12 Llibràlegs III, Mentidera Teatre - Marilia Samper

13 No em va fer Joan Brossa, Cabosanroque

14
El Solar- Primer Álbum, Agencia de Detectives de Objetos (Xavier Bobés, Shaday Larios i Jomi 
Oligor)

15 Ventura, David Planas - Meritxell Yanes

16 Realpolitik, Carles Fernández Giua i Elies Barberà

17 Terra Baixa i Lluís Homar, Pau Miró

18 De Welwillenden (Les benignes), Jonathan Littell _ Guy Cassiers

19 Dybbuk, Cia. Sixto Paz - Jan Vilanova - Pau Roca

20 Who is me. Pasolini, Àlex Rigola

21 Non solum, Sergi López - Jorge Picó

22  Suite núm. 1 - Els batecs del cargol, Concerts per a nadons

23 Superbleda, Cia. La Bleda

24 La llavor del foc, Babou Cham - Carlota Subirós

25 El buit, Cia Estampades i Cia Impàs

26 Kohlhaas, una discussió festiva sobre la idea de revolució, Cia. Ignífuga

27 Barcelona (Contra la paret), LaPùblica

28 Pell de llarinté, cua de tiré, Moises Maicas (col·laboració)

29 Dinamita La Sarsuela, Le Croupier (col·laboració)



Dossier de premsa 
Presentació del Festival

48—

Espectacles internacionals

1 Copacabana, Izal

2 Tijuana, Lagartijas tiradas al sol

3 Veracruz, nos estamos desforestando o cómo extrañar Xalapa, Lagartijas tiradas al sol

4 Santiago Amoukalli, Lagartijas tiradas al sol

5 Rufus Wainwright

6 Yo, Carmen, María Pagés

7  Davant la jubilació, Thomas Bernhard - Krystian Lupa

8 The best of Johnny (El millor d'en Johnny), Johnny Melville

9 Terrenal - Pequeño misterio ácrata, Mauricio Kartun

10 La mouette (La gavina), Thomas Ostermeier - Anton Txèkhov

11 Mitleid (Compassió), Milo Rau - Schaubühne Berlín

12 Fair Play, Patrice Thibaud

13 Cirkopolis, Cirque Éloize

14 Children of Nowhere (Els nens d'enlloc), Fabrice Murgia - Dominique Pauwels

15 La ira de Narciso, Sergio Blanco - Gabriel Calderón

16 Guitarra y vos, Jorge Drexler

17 Carrousel des moutons (Carrusel dels xais), d'irque & fien

18 Nicht schlafen (Sense dormir), Alain Platel - les ballets C de la B

19 Werther!, J. W. Goethe - Nicolas Stemann - Philipp Hochmair

20 Ara Malikian duo, Ara Malikian - Fernando Egozcue

21 Go / Between, Paul Fuster

22 Cleansed (Purificats), Oskaras Korsunovas - Sarah Kane

23
El Solar- Primer Álbum, Agencia de Detectives de Objetos (Xavier Bobés, Shaday Larios i Jomi 
Oligor)

24 Live, Ara Malikian

25 De Welwillenden (Les benignes), Jonathan Littell - Guy Cassiers

26 Solo, Israel Galván

27 Rocío Molina, Nova creació

28 Battlefield (Camp de batalla), Peter Brook i Marie-Hélène Estienne

29 António e Cleópatra, Tiago Rodrigues

30 Acceso, Pablo Larraín
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Espectacles de creacció contemporània

1 F.R.A.U., Albert Arribas - Albert Balasch

2 Veracruz, nos estamos desforestando o cómo extrañar Xalapa, Lagartijas tiradas al sol

3 Santiago Amoukalli, Lagartijas tiradas al sol

4 Tijuana, Lagartijas tiradas al sol

5  Davant la jubilació, Thomas Bernhard - Krystian Lupa

6 La mouette (La gavina), Thomas Ostermeier - Anton Txèkhov

7 Mitleid (Compassió), Milo Rau - Schaubühne Berlín

8 Children of Nowhere (Els nens d'enlloc), Fabrice Murgia - Dominique Pauwels

9 La ira de Narciso, Sergio Blanco - Gabriel Calderón

10 Cleansed (Purificats), Oskaras Korsunovas - sarah Kane

11 Werther!, J. W. Goethe - Nicolas Stemann - Philipp Hochmair

12 No em va fer Joan Brossa, Cabosanroque

13 Nicht schlafen (Sense dormir), Alain Platel - les ballets C de la B

14
El Solar- Primer Álbum, Agencia de Detectives de Objetos (Xavier Bobés, Shaday Larios i Jomi 
Oligor)

15 Múltiples, Cia. Impàs

16 De Welwillenden (Les benignes), Jonathan Littell _ Guy Cassiers

17 Sweet fever, Pere Faura

18 Solo, Israel Galván

19 Rocío Molina, Nova creació

20 Birdie, Agrupación Señor Serrano

21 Equal Elevations, La Veronal

22 Afasians - The last conference, Loscorderos.sc i Za!

23 CorroC, Escarlata Circus

24 António e Cleópatra, Tiago Rodrigues

25 Cosas que se olvidan fácilmente, Xavier Bobés

26 Who is me. Pasolini, Àlex Rigola

27 Kohlhaas, una discussió festiva sobre la idea de revolució, Cia. Ignífuga
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Música

1 Copacabana, Izal

2 Jo competeixo, Manel

3  Requiem for Evita, Jordi Prat i Coll

4 Rufus Wainwright

5 El petit Príncep, el musical, Àngel Llàcer - Manu Guix

6 Dinamita La Sarsuela, Le Croupier

7  Si au Si, LaGranTroupe - Marjorie Currenti

8 Concerto a tempo d'umore, Orquestra de Cambra de l'empordà

9 Pluja, Guillem Albà - Clara Peya

10 Guitarra y vos, Jorge Drexler

11 Carrousel des moutons (Carrusel dels xais), d'irque & fien

12 No em va fer Joan Brossa, Cabosanroque

13 Nicht schlafen (Sense dormir), Alain Platel - les ballets C de la B

14 Ara Malikian duo, Ara Malikian - Fernando Egozcue

15 Go / Between, Paul Fuster

16 Live, Ara Malikian

17 Rocío Molina, Nova creació

18 Trencadís de lletres. Parlar les nostres cançons, amb Pep Cruz.

19 Rosario, Rosario Flores

20 Afasians - The last conference, Loscorderos.sc i Za!

21 Amor i humors (Shakespeare, Cervantes i música), Abel Folk - Pep Planas - Maria Altadill

22  Presentació del nou disc, Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet

23 Pell de llarinté, cua de tiré, Moisès Maicas

24 Funky, Funky!, Orelles de xocolata

25 Renard o El llibre de les bèsties, Teatre Obligatori

26  Suite núm. 1 - Els batecs del cargol, Concerts per a nadons

27 Lliurament del X Premi Quim Masó, amb l'actuació d'Anna Moliner
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Espectacles per a tots els públics

1 inTarsi, Compañía de Circo "eia"

2 El petit Príncep, el musical, Àngel Llàcer - Manu Guix

3 The best of Johnny (El millor d'en Johnny), Johnny Melville

4 Concerto a tempo d'umore, Orquestra de Cambra de l'empordà

5 Fair Play, Patrice Thibaud

6 Cirkopolis, Cirque Éloize

7 Carrousel des moutons (Carrusel dels xais), d'irque & fien

8 Ara Malikian duo, Ara Malikian - Fernando Egozcue

9 Live, Ara Malikian

10 CorroC, Escarlata Circus

Espectacles públic familiar

1 La gran A…ventura. Història d'un pallasso, Marcel Gros

2 Pell de llarinté, cua de tiré, Moisès Maicas

3  Suite núm. 1 - Els batecs del cargol, Concerts per a nadons

4 Funky, Funky!, Orelles de xocolata

5 Renard o El llibre de les bèsties, Teatre Obligatori

6 El buit, Cia Estampades i  Cia Impàs

7 Superbleda, Cia. La Bleda

8 La llavor del foc, Babou Cham - Carlota Subirós

Circ

1 inTarsi, Compañía de Circo "eia"

2 The best of Johnny (El millor d'en Johnny), Johnny Melville

3 Fair Play, Patrice Thibaud

4 Cirkopolis, Cirque Éloize

5 Carrousel des moutons (Carrusel dels xais), d'irque & fien

6 CorroC, Escarlata Circus

7 La gran A…ventura. Història d'un pallasso, Marcel Gros

8 Superbleda, Cia. La Bleda
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Dansa

1 Yo, Carmen, María Pagés

2 Sweet fever, Pere Faura

3 Equal Elevations, La Veronal

4 Solo, Israel Galván

5 Rocío Molina, Nova creació

6 Afasians - The last conference, Loscorderos.sc i Za!

7  Suite núm. 1 - Els batecs del cargol, Concerts per a nadons

8 Funky, Funky!, Orelles de xocolata

9 El buit, Cia Estampades i  Cia Impàs

10 Múltiples, Cia. Impàs

11 Cirkopolis, Cirque Éloize

12 Nicht schlafen (Sense dormir), Alain Platel - les ballets C de la B

Connexió iberoamèrica

1 Veracruz, nos estamos desforestando o cómo extrañar Xalapa, Lagartijas tiradas al sol

2 Santiago Amoukalli, Lagartijas tiradas al sol

3 Tijuana, Lagartijas tiradas al sol

4 Terrenal - Pequeño misterio ácrata, Mauricio Kartun

5 La ira de Narciso, Sergio Blanco - Gabriel Calderón

6
El Solar- Primer Álbum, Agencia de Detectives de Objetos (Xavier Bobés, Shaday Larios i Jomi 
Oligor)

7 Acceso, Pablo Larraín

Connexió flandes

1 Carrousel des moutons (Carrusel dels xais), d'irque & fien

2 Nicht schlafen (Sense dormir), Alain Platel - les ballets C de la B

3 De Welwillenden (Les benignes), Jonathan Littell - Guy Cassiers
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Audiovisuals

1 F.R.A.U., Albert Arribas - Albert Balasch

2 Mitleid (Compassió), Milo Rau - Schaubühne Berlín

3 Children of Nowhere (Els nens d'enlloc), Fabrice Murgia - Dominique Pauwels

4 La ira de Narciso, Sergio Blanco - Gabriel Calderón

5 Werther!, J. W. Goethe - Nicolas Stemann - Philipp Hochmair

6 Múltiples, Cia. Impàs

7 De Welwillenden (Les benignes), Jonathan Littell - Guy Cassiers

8 Birdie, Agrupación Señor Serrano

9 El testament de la Rosa, Agustí Villaronga

10 La propera pell, Isaki Lacuesta i Isa Campo

11 Dead Slow Ahead, Mauro Herce

12 La pols, Llàtzer Garcia

13 La mort de Louis XIV, Albert Serra

14 La substància, Lluís Galter

15 El perdut, Christophe Farnarier

Altres activitats dins del marc del festival

1 It Emergents

2 Setmana de programadors

3 Pitching de Dramatúrgia

4 Curs de sobretitulació teatral

5 Invisible Cities - un projecte europeu

6 Festival Interuniversitari de Teatre (UdG)

7 Llegim teatre (Biblioteques de Girona)

8 Activitats postfunció El Club de la Ciutat Invisible

9 Activitats postfunció El Planter
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Procedència companyies i artistes

18 Catalunya, Estat espanyol, Mèxic, Xile, Portugal, Bèlgica, Canadà, Lituània, Suïssa, Alemanya, 

Argentina, França, Uruguay, Escòcia, USA, Liban, Polònia i Estats Units.

Espais

1 Teatre Municipal de Girona

2 Teatre de Salt

3 El Canal

4 Sala La Planeta

5 Auditori de Girona

6 Centre Cultural La Mercè

7 Teatre de Bescanó

8 Casino de Girona

9 Casa Cultural de Girona

10 Cinema Truffaut

11 Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona 

12 Monestir Sant Pere de Galligans

13 La Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles

14 Teatre Municipal de Banyoles

15 Biblioteca Ernest Lluch

16 Biblioteca Salvador Allende

17 Biblioteca Just Maria Casero

18 Biblioteca Antònia Adroher

19 Biblioteca Carles Rahola

20 Casa Pastors

21 La Carbonera (Girona)

22 Carrer de la Llebre, 1 (Girona)

23 Can Pagans (casa particular)

24 Teatre Municipal de Palafrugell

25 Auditori Teatre Espai Ter (Torroella de Montgrí)

26 La Sitja (Fornells de la Selva)

27 Teatre Auditori Sant Cugat

28 Museu Palau Solterra - Fundació Vila Casas
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Contacte 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 AQUÍ

Podeu descarregar la nota de premsa AQUÍ

Podeu descarregar fotos dels espectacles AQUÍ

Podeu descarregar els vídeos d’espectacles AQUÍ

http://www.temporada-alta.net/ca/dossiers-generalistes.html
http://www.temporada-alta.net/ca/notes-generalistes.html
http://www.temporada-alta.net/ca/premsa.html
https://drive.google.com/folderview?id=0B6ZI7uhKvxdMUGJpdVRvVXc5a1U&usp=sharing
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Mitjà Oficial:

Mitjans Patrocinadors:

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

Amb el suport de:

Recomanat per:

ajuntament de 
palafrugell

Club de 
mecenatge 

Patrons principals:

CONCESSIONARI OFICIAL
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