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I. INTRODUCCIÓ



Les noves tecnologies són eines de comunicació recents i presents, explotades fins 

als límits de la seva capacitat en tots els recursos i mitjans que coneixem fins ara, 

amb un objectiu clar: comunicar i informar a les societats. 

L’era digital està en constant canvi. Sempre apareixen noves plataformes onlines i 

dispositius que ajuden a les empreses, institucions i als seus usuaris a difondre 

qualsevol informació, aconseguint que aquesta arribi a tothom.  

En relació a la cultura i les arts artístiques, les tecnologies ajuden a informar, 

difondre i promocionar les creacions artístiques arreu del món. 

La cultura espanyola, afectada per la imposició del 21% d’IVA fins al dia trenta de 

març del 2017, que baixà al 10% (no pel cinema), està en plena expansió.  

Malgrat la seva afectació econòmica durant els darrers anys, la cultura en el nostre 

país creix de la següent manera: augment de programació i festivals artístics a tot 

l’estat, s’obren noves sales de creació artística alternativa, apareixen joves 

companyies teatrals i grups musicals, etc.   

La cultura creix ràpidament adaptant-se a les noves tecnologies i als mitjans de 

comunicació. És per això que neix el màrqueting cultural: estratègies i eines que 

comuniquen i ofereixen informació que ajuden a donar visibilitat als espectacles i 

festivals actuals, mitjançant una bona comunicació i la segmentació del públic. 

Dins el marc teatral de l’estat Espanyol existeixen molts festivals com El Grec i 

Temporada Alta, aquest darrer, festival molt potent actualment dedicat al món 

teatral i escènic.  
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Gràcies a l’ús de l’era digital i el màrqueting cultural que utilitzen, ha esdevingut un 

festival de referència nacional, estatal i internacional d’excel·lència artística que any 

rere any no deixa de créixer en qualitat d’espectacles, activitats programades i 

públic. 

Aquest treball neix en observar que malgrat el poder del màrqueting cultural i l’ús 

de l’era digital a la cultura, existeix una mancança de públic jove a Temporada Alta 

que també afecta, a diferents teatres i festivals del país. És per això que 

s’investigarà aquesta escassetat de públic.  

L’objectiu principal, a més de conèixer l’ús de l’era digital dins la cultura, és 

entendre i saber quin paper tenen els joves dins el món cultural, d’avui. Per això, en 

aquesta investigació es farà un recorregut per les relacions que han establert la 

cultura, els joves i les noves tecnologies. Indagant especialment, en el màrqueting 

cultural i les seves eines. 

En aquesta línia s’intentarà també situar com era i com és el teatre català actual, 

analitzant El Grec i especialment, les darreres edicions del Festival Temporada Alta 

de Girona. Facilitant el procés creatiu d’aquest treball es planteja també: 

l’elaboració d’una peça audiovisual com anunci de Temporada Alta, dedicat al 

públic jove universitari. 

La idea és aportar informació i resultats gràfics de la relació que existeix entre l’era 

digital, el màrqueting i la cultura aconseguint una estructura adequada pel tipus 

d’estudi que ocupa aquest treball.
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OBJECTIUS 

Se sap que el màrqueting és bàsicament un mètode segons el significat tècnic de 

l’Institut d’Estudis Catalans destinat a planificar un procés de comercialització, per 

tal de millorar la distribució i la venda de productes i serveis.  

A partir d’aquí, neix el màrqueting especialitzat com a cultural, una estratègia que 

serveix per donar difusió als projectes proposats per les organitzacions o 

institucions de caràcter pròpiament cultural. Aquesta eina, ajuda a fer difusió del 

teatre català que fins avui coneixem com a innovador i creatiu aconseguint així, la 

difusió dels projectes artístics i públics interessats. 

Aquest treball investiga les noves tecnologies i el màrqueting cultural amb un 

objectiu clar: conèixer com afecta l’era digital i el màrqueting cultural en el teatre 

català i com els joves hi interactuen. 

A continuació es desenvolupa l’objectiu principal i d’altres amb unes preguntes. 
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OBJECTIUS PREGUNTES
- Conèixer i identificar la 

influència de les noves 

tecnologies a les arts 

escèniques i el 

màrqueting cultural. 

- Conèixer el teatre 

català des de els anys 

setanta

Com afecten les noves tecnologies i xarxes socials a la 

cultura i teatre? Quines són les eines del màrqueting 

cultural? 

Quin paper tenen els joves en les noves tecnologies 

culturals? 

Quines eren les agrupacions independents del teatre català? 

Com està el panorama del teatre català en l’actualitat?  

Quins són els festivals més coneguts a Catalunya?


- Estudiar i analitzar el 

festival Temporada Alta 

(darrers dos anys)

Quins objectius té temporada Alta en els darrers dos anys? 

Com difon i promociona informació Temporada Alta? 

Existeix l’escassetat del públic jove al festival? 

Com es realitzen i produeixen els anuncis de TA? Quina 

importància té una peça audiovisual a un festival teatral? 


- Creació i plantejament de 

l’espot 2017, adreçat al públic 

universitari

-



EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT 

L’objectiu d’aquest treball és conèixer a fons què és el màrqueting cultural, com els 

joves hi formen part, especialment dins el teatre català actual, com treballa 

Temporada Alta i també, configurar una classificació sobre els seus recursos i eines 

que es puguin aplicar a campanyes i/o produccions reals d’espectacles. 

En aquest sentit, es persegueix poder utilitzar el resultat d’aquest treball com una 

eina per als professionals de l’àmbit artístic i cultural, per tal de facilitar el procés de 

comunicació, comercialització i producció d’una campanya cultural. 

La idea de la part més pràctica i final d’aquest projecte, és plantejar una idea, el 

guió literari i tècnic de l’espot de l’any 2017 de Temporada Alta. 

Per aportar així, els coneixements creatius i artístics de la comunicació publicitària 

apresa durant els quatre anys de carrera i la vinculació del teatre com a passió.
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II. MARC TEÒRIC



LES NOVES TECNOLOGIES AL 
TEATRE 

Les noves tecnologies, conegudes com les TIC (tecnologies de la informació i les 

comunicacions), formen part de la vida quotidiana de tothom.  Aquestes faciliten la 

comunicació, de manera ràpida, superant la barrera de la distància i els 

intermediaris. Aquestes, estan a l’abast de tothom i permeten intercanviar 

informació en diferents formats: imatge, vídeos, text, etc. 

Actualment, existeix una escletxa tecnològica entre usuaris. Les generacions estan 

en constant canvi i és per això que s’observen grans diferències entre com utilitzen 

els adults les noves tecnologies i com les utilitzen els joves.  

És per això, que les empreses sempre intenten buscar la manera adient per arribar 

al seu target/públic perquè aquestes eines ajudin a difondre una idea/producte, de 

manera correcta hi ha de complir un únic objectiu: vendre un producte.  

Durant els darrers anys tots els sectors d’oci del país incorporen les noves 

tecnologies com les xarxes socials i les eines de màrqueting digital per incentivar 

consums. 

La producció i comunicació d’espectacles artístics han adquirit per necessitat, noves 

funcions com la venda d’entrades de manera online.  És per això, que cal conèixer 

les xarxes i els mitjans digitals per aconseguir una comunicació completa i generar 

feedbacks entre públics per poder així augmentar: audiències, programació, 

projectes de nova creació i vendre més entrades. 

Oblidar-nos dels “socials”, públics que adquireixen entrades per plataformes 

onlines de manera fàcil i ràpida de teatre, música, dansa és oblidar, una part 

important del públic que omple les sales actualment del país. 
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Les productores i entitats culturals volen aconseguir que els usuaris socials 

adquireixin el seu producte, en aquest cas l’obra que produeixen, dirigeixen, etc.  

L’objectiu d’aquestes empreses no deixa de ser sempre el mateix, vendre.  

Per aconseguir aquesta acció, les empreses intenten que l’usuari que sempre 

“compra” el producte, en aquest cas que assisteix a la funció o projecció 

audiovisual, comparteixi la seva experiència als altres. Aconseguint que aquests a la 

llarga, acabin comprant el mateix producte creant així una cadena de consumidors 

de cultura constants i aconseguiran monetitzar i fer créixer la cultura.  

“La identitat coneguda dels nostres amics generarà uns usuaris potencials, és a dir 

unir-los perquè comparteixin interessos” (Fernández, 2013). 

Antonio Fernández (2013), professor de la Universitat de Màlaga i especialitzat amb 

màrqueting cultural, esmenta que podem diferenciar la influència que existeix a 

l’hora de consumir cultura mitjançant una teoria anomenada: el cercle virtuós de 

Tomlison. 

La comunicació a través del Mass Media i les plataformes socials, no és una moda 

passatgera sinó que està completament integrada en el dia a dia de la societat 

actual i cal influir societats per generar consumidors pròpiament interessats en el 

teatre i la cultura. (Fernández, 2013). 

La tecnologia és una eina que facilita informacions i facilitats diàries, però si en fem 

un mal ús, pot perjudicar a tot el sector cultural.  

La possibilitat d’integració constant de la tecnologia és positiva si té ètica, comenta 

Jordi M.Escudé (1991).  
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Un exemple del mal ús, seria gravar una escena d’una pel·lícula o d’un espectacle 

teatral i penjar-ho a diferents plataformes aconseguint així una reproducció gratuïta 

i il·legal.  

Per això, s’ha d’evitar l’ús nociu de l’era tecnològica en qualsevol àmbit artístic i 

social. Perquè l’objectiu del màrqueting cultural i l’era digital/social és comunicar, 

vendre i generar influències d’interessos entre societats. 
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“Hay que mejorar la comunicación de la cultura, conseguir un mayor 

interés de los medios de comunicación y ofrecer información conjunta 

de la oferta cultural.”  
Observatorio de cultura. 2017



EL MÀRQUETING CULTURAL 

El màrqueting cultural són el conjunt d'accions i estratègies que tenen com a 

objectiu incrementar l'interès cultural en la societat per mitjà de la difusió i la 

publicitat.  

La funció principal com qualsevol altre mercat comercial, és posicionar el producte i 

vendre’l, en aquest cas els espectacles que ofereix una institució o organització dins 

el mercat artístic. 

Els objectius del màrqueting cultural segons Gestopolis*1 (2017) són: 

- Captar nous clients i mercats nacionals/ internacionals. Més oferta millor. 

- Augmentar els canals de distribució comercial culturals. 

- Informar, captar i incitar a un major consum cultural entre tots els públics 

possibles. 

- Millorar les relacions amb els diferents clients de qualsevol organització artística/

cultural. 

- Augmentar la informació sobre la realitat del mercat cultural del país. 

- Sensibilitzar socialment els públics. Crear i generar emocions. 

____________________________________________________________________________________________________ 

1*
 Gestiopolis, revista digital: http://www.gestiopolis.com/estrategias-marketing-organizaciones-culturales/ . 

(Recuperació: 22 de març del 2017)
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Manuel Cuadrado (2010), dins el llibre Màrqueting i cultures, esmenta que el 

màrqueting cultural ajuda a l’organització i/o institució a identificar el perfil del seu 

públic, de manera segmentada sobre els recursos econòmics i físics que té cada 

usuari/target. 

Aquest màrqueting, no només consisteix a guiar el patrocini i la publicitat dels 

serveis que ofereix una organització cultural cap als potencials espectadors, que són 

els que realment interessen perquè seran els que el dia de demà assistiran a les 

sales i teatres del territori, sinó també depèn en gran mesura de la constant recerca 

de propostes innovadores que generen nous canals de comunicació, per incitar que 

el públic s'obri al nou i contemporani panorama cultural. 

Així doncs, en aquest marc de promoció i venda de cultura, per aconseguir la missió 

de tirar endavant un festival teatral o peça escènica, és necessari que les 

organitzacions culturals que es dediquen a la promoció i màrqueting com són les 

agències de publicitat digital entre d’altres, aprenguin noves formes d’atreure el 

públic mitjançant nous recursos online i mantenir l’estat financer de l’economia 

cultural, sense pèrdues, millorant així l’habilitat per augmentar i ampliar l’assistència 

dins el marc d’aquesta tipologia, dels esdeveniments. Construint les seves pròpies 

audiències segmentades i aprendre alhora a satisfer de la millor manera les 

necessitats del mercat actual. 

Fernández (2013) exposa que les noves tecnologies de la comunicació formen part 

de la vida quotidiana de tothom. Aquestes, s’han convertit en una eina molt útil en 

molts àmbits per diferents raons: faciliten una comunicació entre usuaris, i com 

comentàvem, l’adquisició d’entrades.  
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Actualment aquesta compra d’entrades està a l’abast pràcticament de tothom: a les 

biblioteques, a casa, etc. Amb un sol click d’ordinador som capaços de poder 

decidir què volem comprar, etc.  

A més dins el món online d’Internet, sempre tenim l’oportunitat de tafanejar la 

programació dels festivals i intercanviar informació en diferents formats: imatges, 

vídeos, text, música a  les diferents xarxes socials per aconseguir així informació 

addicional d’interès propi. 

Internet i els mitjans audiovisuals, ens poden ser molt útils per a donar a conèixer i 

compartir les diverses experiències i recursos existents dins del món escènic.  Hi ha 

nous programes i plataformes a la web que cada vegada tenen més usuaris.  

Avui en dia i creixent de manera exagerada coneixem diferents eines onlines que 

proporcionen i generen màrqueting cultural. Aquí esmentem les més utilitzades i 

conegudes fins al moment. 
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LES EINES DEL MÀRQUETING 
DIGITAL

Internet ha facilitat fins avui, que els usuaris interessats en la cultura puguin 

informar-se i alhora puguin generar continguts a diferents plataformes online. 

Les primeres plataformes o espais on la gent podia compartir opinions, generar 

debats i material gràfic, eren i són encara, des de l’any 2006 els blogs o micro-sites.  

José Luis Orihuela (2006), esmenta que els microsites o blogs són una eina de 

màrqueting digital potent, que permet de forma gratuïta i econòmica tenir un espai 

on exposar experiències teatrals, afegir opinions, comentaris i fins i tot, compartir 

material multimèdia.  

Un gran exemple d’un blog/portal que serveix com a guia cultural és Time out, un 

portal digital que explica com gaudir de temps de lleure, una agenda completa de 

totes les activitats d’oci, culturals, turisme de la ciutat de Barcelona, Madrid entre 

altres. 

També existeixen les apps culturals, les aplicacions mòbils, que faciliten l’accés a la 

cultura i donen suport al talent artístic. Un laboratori digital obert de cultura, 

coneixement, creativitat i innovació amb els ciutadans, amb l'objectiu d’incentivar la 

innovació mitjançant la col·laboració entre el món de les arts, la ciència i la 

tecnologia.  

Un exemple, seria l’aplicació mòbil Quèhacehoy, plataforma digital pel sector 

artístic que connecta artistes, empreses i el públic i alhora permet la compra 

d’entrades per internet. 
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Altres eines que aposten pel màrqueting digital i cultural segons Morales (2013) són 

les següents. 

Adreçat al públic jove, existeix la gamificació: dinàmiques de joc aplicades al 

màrqueting. Aquesta eina, ajuda de manera senzilla i amb l’entreteniment, a 

millorar la divulgació i fidelització d’aquests públics. 

També existeix el mecenatge o el crowfounding és una plataforma potencial molt 

bona, de finançament cultural que a través de les aportacions econòmiques 

col·lectives o de donació, permetrà un lloc de trobada entre institucions i empreses 

culturals i els ciutadans. A través del mecenatge es posa a l'abast de les 

biblioteques, arxius, museus i institucions culturals espanyoles en general, un 

mètode alternatiu de finançament.  Els pioners d’aquesta eina a Espanya va ser el 

grup espanyol Extremoduro (1989). 

Gràfic 1: Elaboració pròpia de les fases del mecenatge. Idea, aportacions 

econòmiques dels usuaris interessats. 
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Una altra eina és la geolocalització cultural que existeix des de fa anys dins el 

boom dels smartphones. Aquesta és una eina utilitzada que facilita la publicació en 

les xarxes socials i proporciona informació, i alhora millora la integració amb 

l’entorn. Un exemple que tothom coneix és Google Maps. Amb aquesta aplicació 

sempre serem capaços de buscar a on es troben les sales de cinema més properes 

a nosaltres arreu del món entre altres localitzacions d’interès propi. 

La realitat augmentada és una eina que genera un paral·lelisme entre la realitat 

tecnològica i real de l’espectador. Aquesta s’utilitza cada cop més a l’hora de 

generar nous espectacles de creació contemporània que absorbeixen emocions 

que els espectadors volen viure aconseguint així un record positiu, generant que en 

un futur repeteixin l’experiència viscuda. Aquesta és una eina de màrqueting eficaç i 

visual que atrapa a tota mena de públics.  

Vinculat amb la realitat augmentada coneixem també l’eina digital curator,  

col·leccions i exposicions culturals sense moure’t de casa, de manera online. L’usuari 

pot veure a càrrec del comissariat o creador artístic la peça de manera online i si és 

necessari, comprar-la, promocionar-la, compartir-la a les xarxes socials, plataformes, 

etc. 

En temes d’entrades (compra-venda) també existeix un estri que facilita la interacció 

i interactivitat de la venda d’entrades, generant rapidesa i comoditat: els codis QR. 

Pots dur-los al dispositiu mòbil en forma d’imatge jpg. i poder accedir així al cinema 

o plaça reservada sense necessitat d’imprimir entrada. 

En general, totes aquestes eines, complementen les RRSS, les xarxes socials, que 

serveixen per difondre i comunicar qualsevol informació en format text, imatge, 

sonor o vídeo.  
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Els darrers anys el gruix de contingut d’Internet ha aconseguit que els productors i 

agents de màrqueting busquin noves formes de captar públic i generar interès.  

Mercè Saumell(2006) esmenta dins el llibre teatre contemporani que “la tecnologia 

ha facilitat noves eines creatives per l’espectacle…. és cert que la tecnologia 

proporciona noves formes  estètiques del món de l’espectacle en dissociar imatge i 

moviment, en jugar amb dues i tres dimensions alhora.” (2010: 58-59).  

Per tant és necessari utilitzar aquesta era digital com a àrea de gestió o com a eina 

per establir relacions profitoses entre artistes, espais i públic. 

Les peces audiovisuals/spots també estan de moda. És una eina molt més 

utilitzada sobretot en el marc dels festivals del nostre territori. Aconsegueixen amb 

aquest format informar sobre espectacles i esdeveniments, amb el recurs del 

curtmetratge o anunci televisiu, coordinant activitats, intercanviant la informació i 

recursos per fer arribar així,  la informació de manera més directe i per tothom. 

Tot aquest màrqueting cultural actual té una gran importància. Només cal analitzar 

el nostre voltant i adonar-nos compte que pràcticament, tots els aspectes de la 

cultura són comercialitzables. Fins i tot, els moviments culturals.  

Actualment existeixen moviments socials generats a partir del màrqueting, els 

hipsters. Aquesta és la demostració més gran de cultura que hem vist en els darrers 

anys. 

El moviment dels hipsters, subcultura creada per Harry Gibson (1940),  paraula 

utilitzada durant l’any 1944 dins l’àlbum de Boogie Woogie in Blue del pianista 

Harry Gibson. Ara els hipsters són la gent jove que mostra afició per l’era 

tecnològica, addictes al seu Iphone i a les xarxes socials com Instagram o Twitter, 
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però que a la vegada gaudeixen de coses senzilles com roba de segona mà o 

assistir a inauguracions culturals gratuïtes.  

Observem doncs que l’era digital interessa de manera directa a tots aquests nous 

moviments socials.  

Aquests elements, segons Marinis (1998), les persones, el màrqueting i la cultura, 

generen un triagle equilibrat entre si que aconsegueixen com a resultat un benefici 

mutu: augment del consum cultural a partir d’influències socials i eines de 

màrqueting. 

!19



ELS JOVES I LA TECNOLOGIA 

La relació entre joves i cultura és un tema de debat persistent en tots els gabinets 

de comunicació de teatres i festivals teatrals i culturals arreu del país.   

Les empreses donen importància a la involucració econòmica a l’hora d’atraure 

aquest públic tan sol·licitat, en format de màrqueting comercial i comunicatiu per 

aconseguir així l’augment del consum cultural entre aquest target (14-29 anys). 

L’objectiu de les indústries culturals és convertir i la cultura en un hàbit. 

Gràfic 2: Elaboració pròpia departament de Cultura any 2013.*2 

Segons el departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, de Gencat, 

trobem tres públics diferents entre els joves: 

El desconnectat, és a dir anticultural. El digital, interessat per la cultura audiovisual i 

multimèdia com el cinema. I el clàssic, interessat per les arts escèniques i plàstiques. 

Lluny dels estereotips que pot suscitar, que els joves no consumeixen cultura 

perquè dediquen temps a estar-se a casa, a l’ordinador o veure partits de futbol al 

bar, existeix una fal·làcia.  La mancança real que es descobreix sobre el poc públic 

jove, és el factor econòmic i educatiu.  La cultura no està encara al 100% integrada 

a l’onada de les xarxes socials i les tecnologies revolucionàries que arriben però sí 

que intenta acostar’s-hi de manera ràpida i continuada.  

___________________________________________________________________________ 
*2 Font gràfic: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/detalls/Participacio-00009 
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La cultura encara utilitza eines molt tradicionals a l’hora de difondre un producte, és 

per això que el màrqueting cultural ofereix noves vies perquè les empreses arrisquin 

a comunicar de manera diferent per captivar així aquest públic que necessiten, però 

la mancança real és el factor principal com esmentàvem, l’educació dels joves. 

Dani Chicano*3, periodista gironí esmenta que la tecnologia ajuda a fer difusió de la 

cultura però que els plans de formació actuals ja des de primària i secundària no 

inclouen formació artística. I una vegada els joves són a la universitat, és molt 

complicat introduir elements que els interessin i que facin que s’apropin al teatre.  

Segons Chicano (2017), la feina s’ha de fer molt temps abans. La reforma dels plans 

d’educació hauria de ser la solució. Chicano, esmenta que cal organitzar 

espectacles que toquin temàtiques que siguin comunes entre aquest segment de la 

població i que la visibilitat d’espectacles i cultura a xarxes no es pot deixar a l’atzar, 

s’ha de apostar per una comunicació concreta per aquest target.  

Un altre punt de vista és el de l’Anna Murgada*4, publicista del teatre Versus de 

Barcelona i el Teatre Gaudí. Ella defensa que la mancança de públic jove a les sales 

de teatre és per manca també d’interès propi dels joves i/o actitud. 

Cal esmentar que els dos, comparteixen que s’hauria de potenciar espectacles 

adreçats als joves de manera dinàmica, per fer créixer la cultura. 

Observem doncs que la mancança no es produeix únicament per falta d’interessos, 

sinó per temes educatius segons professionals del sector. 

____________________________________________________________________________________________________ 

*3 Entrevista amb l’autora , Dani Chicano, 23 de març.   

*4 Entrevista amb l’autora Anna Murgades 28 de març.
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LA CRISI I INTERESSOS

La crisi econòmica que pateix el país des del 2008, afecta i genera una reducció 

asimètrica del consum cultural arreu del país.  

Actualment, les arts escèniques pateixen una forta davallada a causa dels esforços 

econòmics que suposava mantenir el nivell l’IVA del 21% més alt d’Europa dins els 

espectacles musicals i teatrals del país. 

La cultura va allà on la persona està connectada, l’ordinador serveix per accedir i 

comunicar, escoltar música i mirar pel·lícules, per tant la personalització de cultura i 

societat digital està en pràctica constantment als telèfons intel·ligents de tots els 

joves. 

La revista Enderrock (núm. 22, 2012), esmenta que el target de gent adulta, 

entenent que és la gent que oscil·la els trenta anys fins als seixanta, són aquells que 

comuniquen i treballen en empreses culturals, productores i agències en l’actualitat: 

directors, productors, periodistes i les pràctiques són ben diferents.  

Les desavinences generacionals canvien i l'univers digital avança imparablement, 

dia rere dia. Per tant la crisi no és l’únic factor que perjudica la cultura sinó els canvis 

tecnològics variants i constants. 

Una altra diferència generacional és que els adults relacionen la cultura amb el 

coneixement, la ciència, l’educació i la socialització familiar. En canvi, els joves, 

relaciona la cultura amb l’entreteniment i la tradició. 
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Segons l’Agència Catalana de Consum (2017)*5, els interessos dels joves 

universitaris durant el seu temps lliure realitzen,  la gran majoria,  activitats 

relacionades amb l’exercici físic i a les aficions virtuals i informàtiques. 

Cal esmentar que més de la meitat dels joves manifesten que combinen activitats 

que comporten despesa econòmica i activitats que no en comporten (53,8%), 

mentre que molt pocs joves diuen que només fan activitats sense cap despesa 

econòmica (8,8%). Per tant, s’evidencia que els joves vinculen el seu temps lliure al 

consum.  

Els mitjans de comunicació han d’aconseguir dins la mancança econòmica i 

d’interessos, que la cultura sigui un vehicle d’integració en les seves hores de lleure. 

S’observen diferències entre els nois i les noies.  

Les noies relacionen amb més freqüència el temps lliure amb serveis comercials, 

d’oci, cultura i espectacles, d’educació i ensenyament. Mentre que els nois 

relacionen el temps lliure amb serveis de salut i esport més que no pas les noies. *5 

La cultura per tant, s’han d’adaptar als formats multimèdia i ha de ser interactiva. 

Les xarxes socials culturals han de ser el principal ecosistema dels joves i s’ha de 

vendre com un hàbit social i essencial. 

LES XARXES SOCIALS CULTURALS: EL PRINCIPAL 

ECOSISTEMA DELS JOVES 

___________________________________________________________________________ 

* 5 Dades extretes de l’Agència catalana de consum* (Cultura i joves. Hàbits culturals i polítiques públiques. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut): http://consum.gencat.cat/documentacio/
14181.pdf. útlima visita 28 de Març del 2017.  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EL TEATRE CATALÀ 

El panorama de l'escena teatral a Catalunya sempre ha anat agafat de la mà del 

teatre de l’estat espanyol i té en compte les tendències i els conceptes del teatre 

europeu més innovador del moment. Analitzarem la història i evolució de l’escena 

teatral a Catalunya a partir del llibre Història del Teatre de Catalunya de Maria Sala 

Valldaura (2006). 

Catalunya després de la dictadura franquista, va voler recuperar les tradicions 

territorials, i per això dins l’àmbit de l’espectacle teatral es van generar grans canvis. 

Els autors, entenent que són els creadors d’una peça escènica, maldaven per 

canviar la situació que vivia Catalunya després del franquisme i veien en el teatre 

una eina de dinamització i conscienciació social com a element comercial per 

generar diàlegs entre públics, i poder mostrar a la vegada què sentien a través d’un 

personatge, la recuperació de la llengua catalana, la cultura i les tradicions més 

nostres, ja que la censura i els entrebancs van ser una constant en la història.  

Els artistes reclamaven la llibertat de creació i d'exhibició i duien a terme una 

renovació del llenguatge escènic fent ús de la imaginació i incorporant les idees 

que extreien dels models artístics d'altres països, com el teatre de carrer. (Valldaura, 

2006). 

La majoria dels nous dramaturgs en aquell moment estaven vinculats al teatre 

independent. A partir d’aquí, van aparèixer companyies teatrals: 

Els Joglars neixen el 1962, gràcies a Carlota Soldevila, Antoni Font i Albert 

Boadella a partir del grup Arlequí de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona.  
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Aquesta companyia ha dut a terme obres de creació col·lectiva, inicialment 

fonamentades en la mímica, que sempre s'han construït a partir d'una comicitat 

sarcàstica i provocativa. 

El grup Comediants manté un caràcter col·lectiu molt més evident que Els Joglars. 

Fundat l'any 1971, té la seu a les instal·lacions: La Vinya de Canet de Mar.  Els seus 

espectacles que majoritàriament són de carrer, reivindiquen el teatre com a joc i fan 

un desplegament d'elements populars i tradicionals: màscares, titelles, pirotècnia, 

iconografia pagana i religiosa, cançons populars, etc.  

Una de les companyies actuals que emplenen escenaris a partir de textos 

d'escriptors com Rafael Alberti, Pere Calders o dramaturgs com Àngel Guimerà, de 

qui l'any 1988 van adaptar ‘Mar i cel’ i que es va representar per últim cop l’any 

2015( celebrant els seus 40 anys) és la companyia Dagoll Dagom, un camí entre el 

teatre literari i el treball de creació total. Aquesta temporada 2016-2017, han 

presentat Scaramouche. 

La Fura dels Baus, fundada l'any 1979 per Marcel·lí Antúnez, Carles Padrisa i Pere 

Tantinyà es va decantar per un teatre encaminat a la ‘performance’ artística. 

Companyia que practica des dels seus inicis l’element tecnològic en els seus 

espectacles. 

La Cubana va ser fundada l'any 1980 per Jordi Milán i Vicky Plana. La primera 

actuació la van realitzar a la plaça de la seva ciutat natal, Sitges. Són nòmades, no 

tenen un local permanent encara que acostumen a interpretar les seves obres al 

teatre Coliseum i les necessitats dels espectacles que munten són les que els 

ajuden a triar el lloc adequat per a cada representació. Aquest any presenten Gente 

Bien. 

!25



Amb els anys, però, el teatre independent es va estancar i va sorgir la necessitat de 

professionalitzar el teatre.  

Els dos problemes principals d'aquests anys de lluita van ser la dificultat de sortir de 

la marginalitat i arribar a un públic ampli i la impossibilitat de professionalització, ja 

que estava vist com un ofici de carrer sense valoració. Avui en dia cal esmentar, que 

la vida d’actor és un ofici imprevisible i dur. 

Més tard, al professionalitzar l’art dramàtic, van néixer escoles i creacions de teatres 

municipals com el de Barcelona i Catalunya, i s’imposà la llei del teatre, l’any 1976.  

Aquest any es va aconseguir la gestió, la primera, del festival El Grec. A partir del 

Grec, diversos professionals formats a les escoles teatrals innovadores van decidir 

buscar un espai i fundar el Teatre Lliure. Amb la creació del Teatre Lliure, l'escena 

barcelonina inaugurava un nou espai amb la consciència de construir alguna cosa 

de pes i relleu dins la història del teatre català. La capital va estrenar també el 

primer projecte dedicat a les arts escèniques: el Mercat de les Flors. Aquest espai 

artístic és obert tant a la producció privada nacional com a la internacional.  

La percepció de la cultura sempre és un element primordial per construir una bona 

imatge de la ciutat, per això Barcelona, va agafar una bona embranzida en àmbits 

teatrals, creant centres d’alt prestigi i iniciatives teatrals independents amb suport 

de diners públics. La ciutat i capital catalana sempre ha estat un referent. 
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EL TEATRE CATALÀ, ARA 

La situació del teatre català actual no concita la unanimitat: la nostra dramatúrgia 

passa per un bon moment des de punts de vista quantitatiu i qualitatiu.  

En temes quantitatius, actualment a Catalunya s’observa un augment 

d’inauguracions i posades en marxa de teatres, noves sales alternatives i festivals 

culturals de tota mena.  

Dins el rànquing de la fundació contemporània de cultura espanyola que ha 

analitzat els resultats del 2016, s’observa que a Catalunya, El Mercat de les flors 

(festival de dansa de Barcelona) i Temporada Alta, són els esdeveniments culturals 

més destacats de l'any dins el territori català. 

Gràfic 3: Elaboració pròpia del rànquing cultural Observatori Espanyol de Cultura 2016. *7 

________________________________________________________________________________________________________________ 

*7 Font:https://www.sansebastianfestival.com/admin_img/documentos/ANALISIS_RESULTADOS_OBS_DICIEMBRE_2016.pdf 

Pàgina 16. Recuperat Febrer 2017. 
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Cada vegada més companyies espanyoles s'endinsen en l’intricat camí de la 

creació, cada vegada més directors de teatre programen en els seus espais 

espectacles que responen sempre amb entusiasme i agrada al públic. Avui en dia la 

ciutat disposa de diferents entitats i espais de creació d’àmbit privat, que 

contribueixen a posicionar les ciutats catalanes com a territoris potencials creatius.  

Tot i que cada vegada és més difícil parlar de disciplines o de gèneres, perquè hi ha 

una clara i sana tendència cap a la transversalitat artística, aquests espais anomenats 

sales alternatives es mouen en els àmbits del teatre, la dansa i les arts del 

moviment, el circ, les arts visuals i la música. Aquestes, ajuden a proporcionar la 

programació artística del teatre contemporani, amb elements digitals i audiovisuals. 

Els espais o sales alternatives, tenen la capacitat d'adaptació a la crisi d’estructures i 

a l’estar tan habituats a la precarietat, punt important a favor seu durant aquest 

darrers anys de crisi econòmica i disminució del consum cultural.  

Segons l’Arnau Amadó*8 (2017), entrevistat pel càrrec de gerent cultural de la sala 

alternativa Antic Teatre, comenta que les sales alternatives “sorgeixen com a 

resposta d’una necessitat latent dels ciutadans. El buit que ocupa l’Antic Teatre és 

molt difícil que el pugui ocupar per exemple un teatre públic, ja que aquí hi tenen 

cabudes propostes més arriscades que difícilment des d’un consistori es voldrien 

assumir. “ 

El fet de tenir aquesta independència fa que siguin espais de lliure creació on els 

creadors poden desenvolupar la seva activitat artística amb plena llibertat, i el 

públic pot gaudir de propostes artístiques que no es programen a cap altra sala de 

la ciutat. Entenem per tant que aquests espais tenen un valor propi i únic i satisfan 

unes necessitats pròpies en vers el seu públic. 

____________________________________________________________________________________________________ 

*8 Entrevista amb l’autora el dia 7 de febrer del 2017. 
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Un altre element a favor d’aquests espais, és l’incansable talent artístic que s’hi 

produeix i la proximitat incomparable que s’obté com a públic o actor en aquests 

nius petits de creació emergent, de petit format i diferent.  

L’essència d’aquests espais alternatius, és impulsar i reforçar la feina de les joves 

companyies i intèrprets del teatre català, que no disposen de grans recursos 

econòmics i que no poden accedir als cercles professionals ni a les sales de teatre 

comercials. Un exemple d’aquestes sales són: Porta 4, Sala Beckett, Sala Muntaner, 

Versus Teatre, el Nou Tantarantana, Sala Hiroshima , Sala la Planeta de Girona entre 

d’altres. 

Altres elements a parlar són la proliferació de molts festivals reconeguts de teatre, 

música i dansa de Catalunya. És per això, que gràcies a aquest format escènic el 

públic pot gaudir de programació cultural diferent i en espais diferents durant tot 

l’any.  

El que no ens agafa per sorpresa però és la mancança com esmentàvem abans que 

hi ha de públic jove als teatres, la poca aproximació i importància educativa que té 

el teatre en el nostre país i la forma en com el comuniquem. En aquest sentit estem 

molt per sota del nostre país veí, França. Aquest territori aposta amb el festival 

d’Avignon, festival teatral més important del món, que acosta l’escena teatral a les 

escoles i al públic jove des de sempre.  
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ELS FESTIVALS TEATRALS A 
CATALUNYA 

La capital catalana, Barcelona, és la ciutat espanyola que ha apostat per la creació 

contemporània i té la paleta de creadors i companyies molt àmplia. 

El format de festival teatral s'ha multiplicat en els darrers anys i la seva proliferació 

fa que la comunicació entre el públic i l'artista estigui condemnada a trobades 

puntuals que al final funcionen com un update orientat al públic professional, 

entenen com a públic professional aquell que acostuma a consumir teatre un cop 

cada setmana i/o acostuma a treballar en àmbits culturals/artístics. 

Malgrat la multiplicació de participacions i creacions de festivals a Catalunya, 

existeix una lluita del teatre català i la d’una programació estable, constant. Això és 

tangible perquè hi ha certa hegemonia del públic en l'escena contemporània d’avui 

en dia. L’usuari no només té temps per consumir i difondre cultura sinó que ha de 

trobar temps per criar una família, treballar, quedar amb els amics, viatjar, etc. 

Cada vegada més les companyies espanyoles i catalanes s'endinsen en aquest 

intricat camí de creació i difusió. Alhora, més directors de teatre programen festivals 

en petit format, per temporades i a diferents localitzacions, de caràcter personalitzat 

dins espais públics com el carrer on el públic respon sempre amb entusiasme.  

Actualment en el portal de www.gencat.cat dins l’àmbit de temes culturals de teatre 

i circ, trobem una llista amplia dels diferents festivals teatrals descrits de manera 

extensa, i artístics de Catalunya. Aquí en fem una resumida menció: 
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Trapezi, fira del circ de Catalunya (maig): Cada primavera a Reus es celebra aquesta 

fira que aposta per un circ contemporani no només es pot gaudir d’espectacles sinó 

de, tallers i cursos de circ. 

Inund'ART – Trobada i Mostra d'Art Multidisciplinar a Girona: Mostra de treballs 

artístics de diverses disciplines que se celebra cada mes de maig a Girona (arts 

escèniques, música i art sonor, arts plàstiques, audiovisual i art literari), i una trobada 

perquè els artistes comparteixen un espai de networking entre ells. 

Fira de titelles de Lleida (maig): Els millors titellaires es troben cada primavera a la 

capital del Segrià. Es pot gaudir d’espectacles amb les darreres tendències i obres 

més tradicionals. 

  

Dies de dansa (juny-juliol): Festival internacional de dansa contemporània en 

paisatges urbans. Es programa cada estiu amb actuacions a diverses ciutats 

catalanes, principalment a Barcelona, on forma part de la programació del festival 

Grec. Dura quatre dies i l'organitza l'Associació Marató de l'Espectacle. 

Festival Grec (juny-agost): Festival de teatre, música i dansa que omple els 

escenaris de Barcelona cada estiu de propostes artístiques de tot el món. 

Festival de la Porta Ferrada (juliol-agost): El festival de música, teatre i dansa més 

antic de Catalunya aplega cada estiu a Sant Feliu de Guíxols obres i artistes de 

prestigi internacional que omplen els escenaris més especials de la vila. 

Perejils Festival, Festival Multi-creatiu de Reus: Plataforma d’exposició i exploració 

cada Juliol a Reus sobre les iniciatives frontereres a l’art i la cultura contemporània 

(música, arquitectura, dansa, moda, curtmetratges, videoart, etc). 
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Ple de Riure (juliol): Festival internacional de teatre còmic que es fa des del 1996 al 

Masnou (Maresme). La cita aplega espectacles de molts indrets del món. 

Fira de circ al carrer (juliol): Festival de circ i teatre de carrer que es fa a final de 

juliol a la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà). Durant un cap de setmana pots gaudir 

d'una programació ben variada amb artistes i companyies de tot el món. 

Fira de teatre al carrer de Tàrrega (setembre): Portal ben complet d'aquesta fira 

de teatre que se celebra a final d'estiu a Tàrrega (Urgell). Conté una gran diversitat 

d'espectacles, és un aparador de les noves tendències del teatre europeu i de les 

propostes de la temporada. 

Temporada Alta (octubre-desembre): Girona i Salt són les seus d'aquest festival 

de tardor de Catalunya que durant dos mesos presenta espectacles del millor teatre 

europeu. S'hi apleguen algunes estrenes, i esdevenen un tast de les tendències que 

arriben els mesos següents. 

Guant, Festival Internacional de Teatre de Titelles de Valls (novembre): Amb la 

presència de companyies catalanes, estatals i d'arreu del món aquest festival ofereix 

espectacles, tallers i exposicions adreçats a tots els públics. 

Ciutats que dansen (tot l'any): Xarxa de dansa a paisatges urbans de diverses 

ciutats del món. A la pàgina, hi trobaràs l'agenda de festivals i actes vinculats a 

aquest projecte, i també més informació sobre aquesta iniciativa adreçada als 

amants de la dansa. 

  

I aquí s’hi sumen els innombrables festivals de música de les terres catalanes que es 

realitzen, la gran majoria d’ells, durant a la temporada primavera-estiu. 
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SITUACIÓ FESTIVALS 

Si parlem dels dos festivals referents a Catalunya, per àmbits d’aproximació local, 

nombre d’espectacles i assistència de públics durant les temporades 2015-2016 són el 

Festival El Grec i Temporada Alta.  



EL GREC, BARCELONA 

El Festival el Grec de teatre de Barcelona és l’acte cultural principal de la ciutat 

amb: teatre, dansa, música i circ. 

El Grec és promogut per l’Ajuntament de Barcelona, que implica un bon nombre 

d’empresaris, promotors privats de la ciutat.  

Aquests en gran part organitzen els espectacles de cada any i n'assumeixen les 

tasques de producció, direcció, comunicació i promoció. El festival es finança amb 

diners públics, gràcies a les aportacions dels patrocinadors i la venda d’entrades de 

cada temporada.  

La seva missió com a festival, és donar suport a la producció local i mostrar les 

millors creacions dels col·lectius i artistes catalans, ja siguin produccions i 

companyies de diferents espais teatrals de la ciutat de Barcelona. 

D’altra banda, vol ser una porta oberta al món internacional que presenti propostes 

interessants i que aquestes aconsegueixin arribar a altres països. Actualment és de 

fet, el principal aparador de la ciutat per mostrar espectacles produïts a l’estranger.  

El nom del festival s’adopta a allà on invariablement s’organitzen les sessions 

inaugurals: el Teatre Grec de Montjuïc, un teatre a l’aire lliure construït per a 

l'Exposició Universal del 1929. Construït en una antiga pedrera, l'arquitecte francès 

J.C Nicolas Forestier, va ser qui va tenir la idea de construir-lo. Finalment el 

projecte, es va encarregar a Ramon Reventós i Ferrerons i Nicolau Maria Rubió i 

Tudurí.  
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OBJECTIUS 

L'Assemblea d'Actors i Directors de Catalunya (AADC), va programar i decidir en els 

anys previs al retorn de la democràcia que l’escena teatral a la ciutat de Barcelona 

evolucionés amb un teatre innovador. Amb prop de quaranta-set anys d'història, el  

Grec, era aquell espai que estava infrautilitzat i en un estat de semiabandonament.   

Al ser a l’aire lliure, el manteniment de l’espai ha de ser més elevat, per això els de 

l’assemblea van decidir fer néixer el festival, un esdeveniment que trencava 

radicalment amb les propostes més habituals a la cartellera del moment. A partir 

d'aquí, aquest va anar creixent i consolidant-se.  

El 1980 es va obrir a les propostes escèniques procedents d'altres països, una 

aposta que s'ha reforçat en els últims anys i que, juntament amb el suport a la 

creació local, és una de les característiques essencials del festival. 

Durant la seva història, el nombre d’espais on es representen espectacles del Grec, 

s'ha estès per diferents zones de la ciutat, com el teatre lliure de Barcelona entre 

d’altres. 

L'última etapa del festival ha estat marcada tant per un clar interès per les propostes 

més renovadores i emergents, com l’ús de les tecnologies i elements audiovisuals, 

com la recerca de nous públics, la internacionalització del festival, etc.
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L’ERA DIGITAL 

Les tecnologies de la imatge i de la comunicació dins el marc del Grec, es van 

aplicar de manera exitosa l’any 2012, amb l’espectacle “Viatges!“ de José Sanchis , 

basat amb textos d’Eduard Punset. Van utilitzar les noves tecnologies 2.0 i les 

xarxes socials per fer la creació de la peça de manera col·lectiva. Altres espectacles 

jugaven amb la realitat augmentada i la creació d’un espectacle amb suport 

audiovisual.  

Les xarxes socials tenen un punt molt important també dins el festival, ja que 

portals com www.recomana.cat, estan al dia sempre dels espectacles oferint 

comentaris i recomanacions a usuaris sobre el festival. 

La dansa contemporània del festival, acostuma a ser la peça que participa de 

manera constant amb aquesta mena de festa tecnològica: els ballarins, juguen amb 

el so de la música i la imatge-vídeo per jugar així amb llums i colors i fer de 

l’espectacle una cosa especial, una màgia. 

Alhora el festival ofereix entrades gratuïtes als espectadors amb concursos del 

Facebook.   El quiz,  joc per guanyar les entrades, consistia a realitzar un trivial. 

Entre tots els participants que havien completat el joc amb la màxima puntuació, es 

realitzava un sorteig, a través de l’aplicació Easypromos i trobaven així el guanyador 

de les entrades de l’obra inaugural del Festival Grec 2016.  

El Grec, des de l’any 2012, presenta conjuntament uns mesos abans (febrer) de la 

inauguració del festival la programació i un espot de suport audiovisual. Els darrers 

anys 2014, l’anunci del Grec va adoptar un paper hipnotitzador mostrant així un 

anunci amb jocs òptics als espectadors. 
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El Grec durant aquest darrer any, 2016, treballa amb persones que han complert o 

compleixen algun tipus de condemna, amb les dificultats pròpies de la persona, 

se'ls uneix amb una societat que, en molts casos, no els facilita el seu procés de 

reinserció.   Per això, i amb la finalitat de canviar la manera en què la societat veu a 

la població penitenciària es va iniciar aquest 2016, una campanya de sensibilització 

fonamentada en la creació d'un espot solidari.   

L'equip que va formar part de l'anunci: actors, equip tècnic i direcció artística van 

participar de manera totalment voluntària i altruista per donar suport a aquest 

col·lectiu marginat.  

Aquest anunci estava compost per un joc de cares i paraules, creant així una 

simbiosi diferenciadora sobre els anteriors espots del mateix festival.  Cal esmentar, 

que el Grec no té web pròpia com a festival, ofereix la programació i un blog a la 

web de la meva Barcelona (Ajuntament de Barcelona).  

L’element diferenciador del festival és la seva geolocalització, un espai històric i a 

l’aire lliure. 
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TEMPORADA ALTA, GIRONA 

Temporada Alta és el festival d’arts escèniques que es celebra a les ciutats de 

Girona i Salt durant els mesos d’octubre, novembre i desembre des de l’any 1992.  

Al llarg de la història, ha guanyat el reconeixement del sector teatral espanyol, del 

públic i dels mitjans de comunicació especialitzats. Es defineix a dia avui en dia 

com: “el millor festival de tardor de l’Estat espanyol”. 

Temporada Alta és un espai d’exhibició per a artistes nacionals i internacionals que 

també programa diverses estrenes absolutes al món. El festival s’ha convertit en un 

espai de creació i aventura, tant per a artistes que presenten i estrenen projectes 

com pel seu públic.  

Al llarg de la seva història Temporada Alta, ha rebut diverses distincions entre els 

quals destaca el Premi Max de noves tendències 2012. Salvador Sunyer, el seu 

director, ha estat també guardonat amb el Premi Butaca i el Premi Nacional de 

Teatre el mateix any.  

Actualment Temporada Alta és un festival en constant canvi en àmbits comunicatius 

i tecnològics com l’ús de les xarxes socials, pioners amb el programa de control i 

gestió de públics i la participació en el festival de curtmetratges notodofilmefestival, 

festival de cine que serveix de taulell pels joves creadors de contingut audiovisual a 

través del medi, Internet, trencant les barreres de producció i distribució d’aquesta 

eina. 
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BREU HISTÒRIA 

La primera edició va ser l’any 1992, Temporada Alta que va programar quatre 

espectacles que es van representar al Centre Cultural La Mercè de Girona. Ja durant 

el primer any, el festival va posar en marxa el Club de Mecenatge Teatral, una 

fórmula creada per Bitò produccions, productora del festival, per aportar més diners 

a l’oferta teatral. 

L’obertura a produccions estrangeres va començar un any més tard varis muntatges, 

un d’ells amb Philippe Genty al capdavant a partir d’aquest espectacle, i s’inicià el 

camí que ha dut a Temporada Alta a esdevenir un festival internacional de primera 

línia. 

El 1996, el festival va créixer fins als divuit espectacles, amb una oferta on ja van 

començar a aparèixer artistes de primer nivell: La Fura dels Baus, Adolfo Marsillach, 

Víctor Ullate, Mauro Gioia i Footsbarn Travelling Theatre. De fet, l’edició de 1996 va 

ser una de les més importants dels primers anys aconseguint reunir grans 

companyies i actors del moment. La llista de grans noms dins el món teatral no 

deixa de créixer des d’aleshores.  

El festival va arribar a la maduresa l’any 1999 i va esdevenir una veritable cita 

internacional de teatre tant pel nombre d’espectacles i estrenes com per la 

presència de companyies estrangeres. El 2000, va ser un any que va suposar el 

debut a Temporada Alta del director de teatre anglès Peter Brook, algunes de les 

representacions més importants es van fer al Teatre Municipal de Girona.   

El 2002, el festival va arribar gairebé als 18.000 espectadors, amb una mitjana 

d’ocupació superior al 90% segons les estadístiques aportades pel mateix festival 

durant la roda de premsa del tancament del festival d’aquell any. Després d’onze 

anys, el 2003, Temporada Alta va rebre el suport de la Generalitat.  
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El govern català va reconèixer el paper que jugava el festival dins del marc del 

teatre català com a punt d’entrada de muntatges internacionals i per la seva feina 

en la producció d’espectacles i va voler donar suport al festival. 

Tres anys més tard, l’any 2005, Temporada Alta i la Generalitat van arribar a un 

acord per signar un conveni de quatre anys que va permetre que Bitò produccions 

pogués dissenyar una nova fita: L’objectiu és i era que convertís en el Festival de 

Tardor referent de Catalunya. La nova denominació va coincidir amb la reobertura 

del Teatre Municipal de Girona remodelat, important punt d’inflexió per la ciutat. 

Coincidint amb la clausura del festival del 2007, El Canal (Centre d’Arts Escèniques 

de Salt/Girona) va estrenar el seu primer espectacle, per tant el festival es va moure 

del centre de Girona i va passar a celebrar-se a Salt, població veïna.  

El festival no va deixar de créixer fins que el 2013 va guanyar el Premi Max de noves 

tendències.  Aquest és un viatge d’anada i tornada perquè Temporada Alta és des 

de fa anys la gran porta d’entrada dels millors espectacles del país. 
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III. FASE ANÀLISI



TEMPORADA ALTA, ARA 

El festival de tardor i teatre és Temporada Alta. Aquest és un dels principals motors 

de creació escènica del país i una plataforma pels artistes d’arreu del món. 

El triangle que formen les tres T: tardor, teatre i temporada, fan que Temporada 

Alta, sigui una plataforma d’exhibició de les noves tendències teatrals i les 

produccions més innovadores de caràcter nacional i internacional. 

Actualment el festival, té una línia pròpia de produccions, és a dir, peces escèniques 

creades durant el festival: In Memoriam en aquesta darrera edició 2016.  

El festival, també participa en diverses coproduccions fent costat a projectes de 

teatres públics i privats, festivals nacionals i internacionals, companyies i 

productores d’arts escèniques. 

A part del caràcter creatiu i innovador, Temporada Alta ha impulsat altres iniciatives 

com el Torneig de Dramatúrgia, una idea de Jordi Casanovas en la qual cada any 

vuit dramaturgs, a la sala independent la Planeta de Girona, competeixen entre ells 

i el públic. Competeixen dos autors, i el seu equip d’actors, un contra l’altre. I és el 

públic qui decideix sempre, l’absolut guanyador després de cada lectura de guió.  

De fet, el festival també té una secció pròpia per donar a conèixer la realitat més 

trencadora de l’escena l’anomenada Setmana de Creació Contemporània: jornades 

dedicades al teatre, circ i dansa, nous llenguatges i sobretot el risc i 

l’experimentació d’aquells espectacles més trencadors que no s’observen a totes 

les sales del país. 
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Temporada Alta a més, organitza un seguit d’activitats com la trobada de 

programadors amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi de projectes, obrir vies de 

diàleg entre creadors i programadors i facilitar la producció, circulació i projecció 

d’espectacles.  

La Setmana de la Dramatúrgia no queda enrere. Aquesta complementa el festival 

amb unes jornades per a dramaturgs de diferents punts de Catalunya, per a 

potenciar i enfortir el creixement de l’autoria catalana i incentivar l’escriptura teatral 

del país. 
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L’EQUIP: BITÓ PRODUCCIONS 

Temporada Alta, amb la societat de Bitó Produccions, organitzen íntegrament totes 

les àrees de treball del festival i assumeixen el risc econòmic que comporta 

organitzar i planificar la totalitat del festival.  

L’equip de Temporada Alta, s’organitza en nou àrees de treball: direcció artística; 

producció; comunicació; màrqueting; “tiqueting”; tècnica; patrocini i mecenatge; 

administració; i gerència, que és qui té la responsabilitat de la coordinació global 

del projecte.  

Cadascuna de les àrees té un responsable, que és qui coordina tant els que hi 

treballen com els voluntaris o persones en pràctiques. Setmanalment, els cap de 

totes les àrees, es reuneixen amb la direcció per coordinar la totalitat del festival i 

aconseguir així una millor afectivitat. 

Imatge 1: Salvador Sunyer, director de Temporada Alta. Fotògrafa: Élia Bakar, Teatre de Salt, Girona.*9 

____________________________________________________________________________________________________ 

*9 Font: http://ariet.cat/una-empresa-controlada-pel-director-de-temporada-alta-ha-cobrat-gairebe-100-000-
euros-del-festival/. Recuperació: 14 d’Abril del 2017 
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EL PÚBLIC 

El públic de Temporada Alta s’ha convertit segons les estadístiques compartides en 

els dossiers de premsa, 2015 , en els tancaments de les darreres temporades del 

festival, en el principal aliat del festival. El teatre no existeix si no hi ha un públic, 

interessat a educar-se. 

El target de Temporada Alta, segons el director de cinema Salvador Sunyer Vidal, i 

creador de les peces artístiques conegudes com a espot del festival, conflueix que 

els espectadors del festival acostumen a ser dones de quaranta-cinc a seixanta anys.  

Carles Turon*10, encarregat de gestionar el màrqueting i les RRSS esmenta que el 

públic de Temporada Alta és aquell que oscil·la entre trenta-cinc fins a seixanta 

anys. 

Temporada Alta per desgràcia no acostuma a proposar espectacles de caràcter 

juvenil, és per això que hi ha una mancança d’aquest públic en els espectacles que 

produeix, i és per això que any rere any, s’intenta buscar alternatives per aconseguir 

acostar el festival a les escoles i universitats de la ciutat. La idea del 2017, és 

introduir el públic jove i immigrant en el marc del festival com a públic potencial.  

El públic de Temporada Alta participa activament en la programació i en propostes 

com els tallers d’espectadors, unes trobades entre públic i artistes per descobrir 

què s’amaga darrere el teló, i activitats complementàries com els col·loquis amb 

artistes i les post-funcions organitzades per El Club de la Ciutat Invisible. 

____________________________________________________________________________________________________ 

* 10 Informacions de Sunyer i Turon a partir de les entrevistes realitzades per l’autora. 
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Alhora el festival ha aconseguit que el públic tingui la capacitat d’identificar 

espectacles segons directors i actors, és per això que moltes entrades s’esgoten 

amb facilitat. 

El festival també aposta pels ciutadans i per Girona i la seva àrea d'influència: 

Temporada Alta vol aconseguir que la Girona, es converteixi en una capital escènica 

nacional i internacional i, alhora, en un pol potent d'atracció del turisme cultural del 

país petit, Catalunya. 

El festival vol fer entendre que no és necessari anar a Barcelona o a Madrid, per 

veure grans espectacles de teatre. 

!46



MODEL PROPI DE GESTIÓ 

“Temporada Alta és un projecte innovador pel que fa a la gestió, les fórmules de 

captació de recursos i la incorporació de nous públics.  

El Festival compta amb un model únic d’organització: és un certamen amb voluntat 

de programació pública però té una gestió totalment privada ja que, la producció, i 

la direcció artística són responsabilitat de l’empresa Bitò Produccions. “ *11 

Dossier Temporada Alta 2016 

Els recursos econòmics i la gestió pròpia es regeix bàsicament per la venda 

d’entrades, les aportacions de patrocinadors o mecenes i les de les administracions 

públiques.  

Des de fa anys, Temporada Alta treballa amb l’objectiu d’arribar a un model de 

finançament inèdit a l’Estat espanyol, segons els seus informes públics: un 33% 

provinent de diners públic, un 33% del taquillatge i un 33% del mecenatge. 

Es tracta d’una fórmula única de gestió que hi ha contribuït a fer que el festival hagi 

rebut guardons i distincions. 

________________________________________________________________ 
* 11 Dossier Temporada Alta 2016: http://www.temporada-alta.net/downloads/ta16_dossier25anys2.pdf. 

Recuperat el 24 de maig del 2017. 
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L’ERA DIGITAL 

El festival tardorenc informa i comunica en tot moment mitjançant les seves xarxes 

socials. Aquestes són: Twitter, Facebook, Instagram, Web, Issu, Flickr, i canal de 

Youtube. I no només això, sinó que utilitza l’era tecnològica com a eina per 

interaccionar entre públics. 

Albert Oliveras, cap de comunicació de Temporada Alta esmenta: “El festival, ha 

generat plataformes on s’exhibeixen les tendències teatrals i propostes 

innovadores. “ 

Les RRSS donen a conèixer gràcies a l’era digital la realitat de Temporada Alta i això 

garanteix l’èxit. 

L’oasi de Temporada Alta té la capacitat d’innovar any a any, creant xarxes 

d’intercanvi entre creadors i usuaris. Conscients que Internet és la via per arribar a 

maximitzar el públic, l’equip, ofereix diferents vies per fer participar els usuaris i 

públics. 

!48



VIES D’INTERACCIÓ 

Concursos Instagram: Des de l’any 2014, Temporada Alta ofereix Marchandising i 

sortejos d’entrades a partir d’un concurs de selfies des de la plataforma Instagram. 

L’objectiu és trobar la millor fotografia i premiar-la. Demanaven que interaccionessin 

amb diferents hashtags les seves fotografies, #fotosTA16 #oasisTA. 

Òrbita TA: Un recull de l'entorn digital que orbita al voltant del festival:  blogs, 

pàgines web o mitjans de comunicació que parlen de les arts escèniques, amb 

crítiques, notícies, opinions i articles sobre Temporada Alta. 

Apadrinament de butaques: El Festival va incorporar l’apadrinament de butaques 

via la web de Ciutat Invisible, per acostar el teatre a tothom, sobretot aquells que 

no poden pagar-se una entrada. En l’edició del 2015, a través del mecenatge o d’El 

Cercle de la Ciutat Invisible, més de cinc-cents joves i infants van assistir a alguna 

funció.  

One Project: Periòdicament Temporada Alta escull un creador com a artista 

convidat. Posteriorment presentarà un dels seus espectacles al festival i l’animarà a 

fer un curtmetratge. 

Mecenatge ciutat invisible: El mecenatge és el patrocini econòmic de la tasca 

d'una persona o entitat a fi de permetre'ls de desenvolupar la seva obra sense 

exigir en contrapartida crèdits monetaris immediats. 

La Fundació La Ciutat Invisible, creada per Bitò Produccions i Temporada Alta, és 

una entitat que vol promoure la cultura i crear un àmbit de reflexió al servei de la 

societat. També pretén exercir de centre d’idees i suport del festival tenen com a 

objectiu definir el futur, construir la utopia i explorar nous camins.  
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Notodofilmfestival: Innovació 2017, Temporada Alta i el festival de cinema 

internacional JamesonNotodofilmfest han arribat a un acord de col·laboració, que 

connecta escenaris i cinema, per posar en marxa el premi Temporada Alta: cine i 

escena. Un guardó que premiarà peces que explorin el diàleg entre el cinema i les 

arts escèniques. 

El nou premi d’enguany, de Temporada Alta i el JamesonNotodofilmfest, vol 

facilitar l'accés de nous talents del panorama audiovisual. Es valorarà la capacitat de 

la peça guanyadora d'aportar punts de trobada entre aquestes dues disciplines i 

que el director – creador hi tingui un vincle reconeixible. 

Àlbum de records: Portal fotogràfic on espectadors i professionals del món 

cultural, projecten amb una sola frase i una fotografia seva, el que per ells és el 

festival. 
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L’ESPOT 

Nanouk Films ofereix al festival els mitjans tècnics i els professionals qualificats, per 

realitzar la peça audiovisual de Temporada Alta. El resultat de l’anunci, element 

diferenciador del festival, s’acostuma a comercialitzar a diferents festivals de cinema 

i curtmetratges d’arreu del món. 

L’obra cinematogràfica, dirigida per Salvador Sunyer Vidal, s’estrena cada any a 

l’espai Arts Santa Mònica en el marc de Temporada Alta. L’any 2016 en celebració 

dels vint-i-cinc anys del festival, es va celebrar a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de 

Barcelona. 

“La peça audiovisual és peça d’autor, l’objectiu no és vendre 

entrades com altres festivals o teatres; punt diferenciador. El 

que vol mostrar el curtmetratge, és la filosofia del festival, 

l’esperit i l’essència. Una obra d’art més.” 

 Sunyer Vidal, Febrer 2017. Entrevista amb l’autora. 

L’espot és una peça artística més del festival, com si fos una obra, un musical, un 

espectacle de circ o una projecció. L’espot es pot considerar una peça de publicitat 

artística no convencional. 

El realitzador, és també un dels productors executius de The ONE project, que 

condensa una de les seves grans passions: projectes que uneixen el món de les arts 

escèniques i el del cinema dins TA.  
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Els anuncis del festival es comparteixen sempre per la plataforma Youtube, el dia de 

la presentació del festival i s’acostuma a gravar un mes abans de la seva presentació 

amb una producció impactant.  

“Les peces audiovisuals presentades sempre tenen contingut crític. L’espot del 

2012 amb què va patrocinar el festival no va explicar la programació en si, sinó el 

marc en què vivia la societat en aquell any immers dins la crisi: un país cansat i 

econòmicament exhaust que forma part d’una vella Europa que corre el risc de 

pensar en el passat en lloc de dibuixar el seu futur.” Sunyer Vidal. Febrer 2017. 
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IV. TEMPORADA 
ALTA 2015



Un total de 78.922 espectadors van assistir als espectacles de pagament i a altres 

activitats paral·leles i professionals organitzades pel festival Temporada Alta l’any 

2015. Aquesta 24a edició del festival, va programar cent vuit espectacles, al territori 

gironí: Girona i Salt. 

El festival de Tardor de Catalunya va arribar amb un projecte cultural centrat en la 

internacionalitat i en establir noves fórmules de relació amb l’espectador. 

Aconseguint interacció i moviment en les xarxes socials i plataformes digitals del 

mateix festival. 

La Cerimònia del foc, espectacle inaugural de la Cie Carabosse, va ser aclapador i 

va esdevenir èxit absolut segons esmenta el mateix festival en el dossier de premsa 

del 2015.  

La temporada 2015, no només va destacar per l’abundant assistència de públic i 

producció d’espectacles sinó que l’equip de Bitó produccions va apostar per 

treballar més amb el territori gironí, aconseguint que el festival es mogués a 

diferents zones com Torroella de Montgrí.  

Seguint amb la proposta del festival de treballar amb l’entorn gironí, es va estrenar 

amb col·laboració amb l’Obra Social “La Caixa” i el Mercat de les Flors de 

Barcelona, el muntatge Made in Girona, la unió d’un espectacle de dansa 

protagonitzat per seixanta-cinc ciutadans no professionals de Girona. 

Made in Girona, era l’espectacle protagonitzat per un col·lectiu local de que va ser 

l’estrena de Shechter, coreògraf que apareixia per primera vegada en el festival 

Temporada Alta. Van representar el passat sis de desembre del 2015, al teatre 

Municipal de Girona a les sis de la tarda el muntatge Political Mother. 
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Shechter presentava per primera vegada a l’Estat aquest nou format del seu 

espectacle. D’acord amb l’essència de la peça, el coreògraf tenia l’objectiu de 

plantejar nous discursos de l’art més amateur. 

L’itinerari de foc, llum i música que va inaugurar el festival va ser la cerimònia del 

Foc. Un espectacle instal·lat al Barri Vell de Girona, epicentre del centre històric de 

Girona.  

L’artista, Carabosse, va proposar un espectacle poètic i màgic, a diferència d’un 

espectacle pirotècnic o correfoc, l’artista volia omplir de llum els carrers de Girona 

des de l’Onyar fins als jardins de la Mercè. 

La 'Cerimònia del foc' va ser un espectacle obert per compartir amb la família. 

Durant les nits del dos i tres d’octubre del 2015, el barri vell de Girona es va omplir 

de centenars d’espelmes, boles de foc i músics.  

La companyia esmentava "Volem que el públic faci una passejada diferent per 

Girona, amb una il·luminació diferent que valori el patrimoni”. El muntatge que 

durava tres hores, sis en total entre divendres i dissabte, era totalment lliure. 

En total l’espectacle va comptar amb més d’una trentena de persones al seu 

darrere, els membres francesos de la companyia Carabosse, Els diables de l’Onyar 

experts en correfoc i material pirotècnic, i músics que ambientaven els espais en 

llocs estratègics, interpretant peces creades expressament per incrementar la 

poètica i adaptats als carrers de Girona. 
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OBJECTIUS GENERALS, ANY 2015 

PORTA D’ENTRADA A CATALUNYA: 

El festival presenta des de fa anys, pioner de moltes produccions internacionals i de 

noms consagrats i coneguts com a Peter Brook, per aconseguir que Temporada 

Alta, es doni a conèixer a diferents parts d’Espanya, Europa i el món. És per això 

que s’esforça perquè el festival de tardor de Catalunya, esdevingui la porta 

d’entrada de produccions i espectacles potents de caràcter internacional. 

Per exemple l’any 2015, es van programar quaranta espectacles de fora, vint-i-nou 

internacionals i onze de la resta de l’Estat. 

ESPECTACLES NOUS: 

El festival de Tardor de Catalunya vol oferir espectacles nous que agradin a tota 

mena de públics.  

ESPECTACLE INAUGURAL GIRONA i ESCENA GIRONINA:  

Sunyer, director, dóna importància a les produccions pròpies que enllacen la 

importancia entre l’art i la relació amb la ciutat.  

És per això que l’any 2015, es va voler inaugurar el festival amb una cerimònia del 

foc, que va fer acostar a gent que no acostuma a anar al teatre, generant així 

expectació a tota la població gironina i l’equip de One Project. 
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Seguint aquest objectiu de vinculació entre teatre i Girona, Temporada Alta vol 

promoure no només el feedback del públic en vers el festival sinó recolzar i 

potenciar els muntatges més vinculats a la ciutat, és a dir espectacles produïts a 

Girona, amb professionals locals. Treballar amb artistes gironins, per aconseguir un 

festival de tota i per a tota la ciutat.  

L’any 2015, es van presentar setze espectacles creats per artistes i equips artístics 

gironins. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS, ANY 2015 

Temporada Alta va obrir nous espais d’exhibició cultural i artística fora del teatre 

Municipal i el Teatre de Salt, cors centrals del festival. També va escollir espais 

públics com el Barri Vell, Espai la Marfà, El cinema Truffaut, la plaça dels Colors de 

Salt, etc per projectar i representar peces artístiques i acostar així el festival, a 

tothom. 

OBJECTIUS ENVERS EL PÚBLIC 

El festival durant aquesta edició oferia al seu públic entrades a un preu reduït 

sobretot pels joves, en les plataformes de Cultura Jove i Escena 25. Aquestes han 

esdevingut un èxit durant l’any 2015.  

Cal esmentar però que el col·lectiu real i comprador per tan usuari actiu de 

Temporada Alta, és la gent amb la voluntat d’utilitzar l’art i la cultura com a eina 

educativa i activitat social, gent que consumeix teatre com un hàbit i activitat 

setmanal. 
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L’ERA DIGITAL DEL 2015 

L’era digital avança de manera constant, la cultura i l’art s’endinsen en el món dels 

avenços tecnològics analitzant la relació entre l’oferta existent envers la demanda 

actual dels públics i usuaris de Temporada Alta. 

Durant l’any 2015, el festival de Tardor de Catalunya va oferir plataformes amb 

l’objectiu de difondre els concerts, espectacles, i activitats de TA.  

Concursos merchandising Instagram: Temporada Alta proporcionava regals als 

seus seguidors d’Instagram si compartien fotografies en els seus perfils públics. 

Club TR3SC: Des de l’hivern del 2015, especialment en el mes de gener, l’equip de 

Bitó produccions forma part del club TR3SC.  

El Club Català de Cultura SL, ofereix descomptes i altres ofertes especials teatre, 

concerts, cinema, espais i multimèdia.  

El carnet dóna dreta a beneficiar-se de la promoció i/o descompte al titular de la 

subscripció (que ha de residir a Catalunya) i a un acompanyant. 

Facebook Live: Amb l'emissió en directe de Facebook, Temporada Alta 

retransmetia les rodes de premsa i espectacles. 

#IllaTA: Hastag utilitzar per compartir moments en format vídeo, imatges, crítiques, 

textos o qualsevol element gràfic o sonor de Temporada Alta. 

Blog TA: Plataforma digital que crítics i usuaris de Temporada Alta utilitzen per 

compartir crítiques teatrals. 
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Spotify: Llista musical dels espectacles de Temporada Alta. 

Tiqueting: Compra online. El sistema de tiqueting actual ha permès, l’acte 

d’acreditar les auditories, reduir a la meitat els costos de manteniment i financers 

que es tenien amb l’anterior proveïdor: les comissions per vendre. 
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L’ESPOT,  EL CANT DE LA CABRA 

L'any 2015 la finalitat de l’espot, era fer una reflexió sobre Europa. Sunyer Vidal, va 

voler focalitzar la situació que actualment vivia el nostre país, sigui a Catalunya o 

Espanya amb el propòsit que el públic consolidat, els artistes i els altres agents 

culturals implicats amb el festival s'hi sentissin representats i poguessin arribar a 

crear una identitat pròpia i col·lectiva a través d'un mitjà, l'audiovisual, que és molt 

universal.  

A diferència d’altres països amb més tradició, a casa nostra, sobretot després de la 

crisi, fa la sensació que la cultura i el 21% imposat d’IVA a la cultura, aquesta no té 

gaire més objectiu ni justificació que ser un entreteniment. Un sector més de la 

indústria de l'oci per  desconnectar i divertir-se passant una bona estona, no 

s’utilitza la cultura com a eina d’educació i tradició. 

La tragèdia que volia vendre Sunyer Vidal era la realitat entre la societat i la cultura. 

El tema de Grècia era una excusa artística per fer entendre que el teatre es va 

consolidar allà i que avui en dia és dels països més afectats per la crisi econòmica. I 

Europa, vol expulsar-lo. 

Els elements utilitzats són: 

La tragèdia: Gènere teatral originari de l’antiga Grècia.  

Els valors del teatre comencen allà i estan en vigència fins avui. Plasmar la tragèdia 

actual que viu la població grega afectada per la crisi.  

Temporada Alta vol donar valor de nou amb el Cant de la Cabra els valors i 

tradicions que té el país. 
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Grècia: Antiga Grècia, mare de totes les cultures europees, i la Grècia actual, que 

Europa castiga. 

La cabra: Metàfora visual sobre la vida i la mort que es repeteix al llarg del relat.  
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V. TEMPORADA 
ALTA 2016



La programació de l’any 2016, l’última fins ara, ha sigut àmplia i amb un públic 

divers. El festival ha aconseguit programar espectacles al gust de qualsevol ciutadà. 

Durant aquest 25è aniversari, any 2016, Bitó Produccions ha volgut centrar el 

festival 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 espanyol, aconseguint que el consum cultural a l’escola augmenti 

com a aprenentatge pels nens i nenes. 

Temporada Alta vol connectar la creació internacional al seu públic, però també vol 

connectar amb els artistes del nostre país i aconseguir que Catalunya i Girona, entri 

al mapa teatral internacional. 

A més, el festival s’ha convertit en un pont de connexió entre el teatre europeu i 

l’iberoamericà, fet que ha permès que el Festival gaudeixi d’una gran repercussió i 

sigui referent a Espanya en els mitjans de comunicació i d’arreu del món.   

Aquest any 2016, a part d’oferir variades ofertes d’espectacles i situar el festival dins 

el marc artístic europeu i mundial com esmentaven, es pot diferenciar d’altres 

edicions com l’any social i educatiu.  

Temporada Alta aquest any ha volgut actuar amb dos projectes que permeten que 

les entitats i persones sense recursos puguin formar part del festival, coneixent el 

llenguatge teatral i escènic con a nova forma d’expressió.  

Aquests són ConArte i Apropa Cultura. Recordem que TA, també té l’eina 

d’Apadrinament de Butaques que ajuda que els joves puguin aconseguir una 

entrada de teatre de forma totalment gratuïta. 
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ConArte: Aquest projecte de la càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i 

Cooperació de la UdG treballa amb diverses escoles gironines per trencar les 

barreres entre l'educació reglada i la creació artística. 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 instituts, xerrades, representacions teatrals, 

assistència a espectacles, etc. 

Apropa cultura: És el programa socioeducatiu dels esdeveniments culturals adreçat 

al sector social. Treballen amb persones en risc d’exclusió social, que no poden 

assistir a la programació habitual dels seus espectacles.  El preu social és de tres 

euros. 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OBJECTIUS GENERALS, ANY 2016 

Temporada Alta, defineix els objectius com a generals i específics cada any. Tots 

aquests, proporcionats gràcies a un document intern del festival, pel cap de 

comunicació del festival Albert Olivas, ens fan entendre el perquè de l’èxit i 

renovació constant que té TA. 

LA INTERNACIONALITZACIÓ: 

Gestió diària de l’oferta d’espectacles i una clara aposta per la internacionalització, 

amb l’objectiu de ser un festival de referència a Europa. 

LA RELACIÓ AMB PÚBLICS I CLIENTS:  

Interacció constant i feedback entre els que compren el producte i aquells que 

l’ofereixen. Relació públic-espectacle. 

ELS OBJECTIUS COMERCIALS per la captació i fidelització:  

Temporada Alta vol consolidar la línia de produccions i molt especialment de 

coproduccions del festival, aconseguint acostar-lo a artistes més joves, noves veus 

emergents, buscant noves fórmules per impulsar l’autoria catalana i el seu 

coneixement fora del país, incrementant-ne així la seva programació a l’estranger, 

mantenint un exercici de transparència creixent i constant.  

Volen cercar noves maneres de relació amb els ciutadans, els veritables 

protagonistes del festival. Per aconseguir així augmentar el públic any rere any.  
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El festival aposta per les eines de vendre les entrades anticipades de manera 

presencial a l’oficina del teatre municipal o online, per facilitar la compra a l’usuari o 

usuària.  

Aquest any hi havia l’opció del Last Minute, on tu com usuaris podies afegir i 

reservar la teva entrada amb un sol clic: VULL ASSISTIR-HI, en el cas que les 

entrades d’aquesta representació o peça teatral, estigués amb anterioritat com 

entrades exhaurides. 

Finalment, un clar objectiu comercial era incrementar la cistella de l’usuari amb una 

segona venda, fent recomanacions al final de cada compra. Aquestes estaven 

relacionades amb la tipologia o àmbit de l’entrada comprada, així doncs hi ha 

possibilitats que l’usuari compri l’entrada segona, perquè la recomanació es regeix 

pels seus interessos. 

La bona salut del festival respon a una programació d’alt nivell, polítiques de 

promoció i proximitat amb l’espectador aconseguint pel festival, la captació i 

fidelització dels seus usuaris. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS, ANY 2016 

L’Amèrica llatina: Temporada Alta reforça els vincles amb l’escena iberoamericana 

amb aquesta quarta edició d’un cicle que converteix el festival en una important 

porta d’entrada de les produccions llatinoamericanes més interessants a Europa. 
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OBJECTIUS DEL PÚBLIC, 2016 

El públic, aliat del festival s’ha convertit amb un dels objectius generals de 

Temporada Alta, captant la seva fidelització i participació sobretot en aquest darrer 

any 2016.  

L’usuari i consumidor del festival durant aquest 2016, ha participat activament en la 

programació i en propostes com els tallers d’espectadors: Aquestes, són unes 

trobades que consisteixen a reunir el públic i artistes per descobrir què s’amaga 

darrere el teló, apropant la ficció amb la mateixa realitat, i activitats 

complementàries com els col·loquis amb artistes i les post-funcions organitzades 

per El Club de la Ciutat Invisible pels mecenes i socis de l’associació. 

Fomentar fidelització (pujar de segment): aconseguir que els espectadors cada 

vegada vegin més espectacles. Temporada alta tenen dividits els usuaris en diversos 

segments (des dels que venen per primer cop, als més habituals).  

Augmentar base de dades (subseus) i qualificar l’actual: fer créixer la base de 

dades, és a dir agrupar les adreces de correu amb les quals contactem amb la 

comunitat segons interessos, edat, sexe, etc.  Per poder així enviar informació i 

promocions del festival de manera personalitzada. 

Escolta Públics: fer un seguiment dia a dia de les xarxes socials. 

Baixar edat, principiants/actius/fidels: Poder aconseguir diferents públics. Ens 

trobem que encara hi ha una mancança en el públic jove, els immigrants i els 

principiants. Volen intentar captar tot aquest nou públic del festival, per arribar així 

a tota la població gironina. 
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Temporada alta planteja cada any diferents objectius esmentats, sempre mantenint 

la personalització i oferta d’espectacles per arribar al públic gironí, i aconseguir així 

educar a la població de Girona i Salt, aportant valors socials i educatius.  

A part del públic, aquest any gràcies al pioner programa de gestions de públics s’ha 

pogut identificar i segmentar de manera específica com són els usuaris a partir de 

com compren les entrades pels espectacles. 

Clients Email: Newsletter, públic que compra directament amb l’enllaç que s’envio 

per correu electrònic i els butlletins informatius. 

Mecenes: Ciutat Invisible i empreses que compren espectacles amb descomptes a 

partir del seu compte de mecenes. 

Usuaris Web: Aquells que compren les entrades directament des de la web. 

Compradors físics: Compra d’entrades físiques a la taquilla del teatre Municipal de 

Girona. 
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L’ERA DIGITAL DEL 2016 

Durant l’any 2016, es manté l’ús de les RRSS i plataformes digitals per fomentar la 

difusió i promoció del festival. I s’afegeix maneres de fomentar la venda d’entrades i 

participació amb eines com: 

Botó web “Vull assistir-hi”: tres setmanes abans per protocol, s’atorguen seients a 

la companyia, premsa, i institucions. Les entrades per aquest públic queden 

bloquejades, per tant, el comprador no pot accedir-hi ni comprar-les, acostumen a 

ser a les primeres files i/o butaques presidencials.  

Temporada Alta oferia durant aquesta temporada, fer clic el botó vull assistir-hi. 

Omplint un formulari amb tres camps. L’usuari/interessat a comprar una entrada ja 

exhaurida podia assabantar-se del lliurament d’entrades disponibles al Last minute.  

L’equip de Tiqueting amb en Carles Turon, cap del món digital i RRSS de 

Temporada Alta, realitzaven la llista de gent interessada i s’encarregaven de 

comunicar via mail o whatsapp, el lliurament d’aquestes entrades disponibles. 

Informar per diferents canals: Temporada Alta va apostar per informar els seus 

usuaris per diferents plataformes.  

Els canals on els usuaris online de Temporada Alta compraven les seves entrades en 

opció de:  vull assistir-hi va ser un èxit. Sobretot per mailing i whatsapp, amb trenta-

tres compres via correu electrònic i set per dispositiu mòbil amb l’aplicació de 

whatsapp. Enguany el canal del sms, no va funcionar i va obtenir una transacció de 

zero compres. 
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Gràfic 4: Adaptació pròpia gràfica de l’informe digital intern final Temporada Alta 2016 de Carles Turon sobre : 

Vull assistir-hi. 

Aquests formularis i publicacions a diferents canals van aconseguir l’augment d’un 

40% d’usuaris registrats a la base de dades i quaranta-sis espectacles exhaurits dels 

cent presentats durant les primeres setmanes de compra d’entrades del festival. 

Butlletí Segmentat: Business Inteligence de l’empresa Tecnicultura. Dades de 

tiqueting. Segmentació fàcil que ajudava a Temporada a enviar butlletins 

personalitzats i dividits per usuaris. 
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L’ESPOT, THE PLEASURE ISLAND 

La peça creativa, artística i audiovisual, referida com: anunci, espot, meme, o 

creació lírica de la darrere edició de Temporada Alta és titulada: The Pleasure 

Island.  

A partir d’aquí es desglossen elements interessants i importants a l’hora d’executar 

l’anunci del festival. Per tal de tenir una visió més completa d’aquests s’ha analitzat 

a fons amb ajuda de Salvador Sunyer Vidal la idea creativa i referències de la peça 

artística durant el col·loqui del passat febrer del 2017. 

Salvador Sunyer Vidal (2017), defensa que els anuncis/peces artístiques que 

produeix, i dirigeix amb el seu equip per Temporada Alta, sempre tenen un 

subcontext educatiu.  

La peça artística de Pleasure Island, és un regal al públic que fa el mateix Sunyer 

Vidal, en forma de peça lírica. Aquest regal està destinat a gent inteligent, amb un 

alt interès per l’art i la cultura.  Sobretot perquè aquest curtmetratge té un alt valor 

artístic i crític: entendre que la cultura no és pur entreteniment. El vincle entre 

realitat i ficció, per això, és mínim.  

Pleasure Island, rodat a la costa de Benidorm, critica que Espanya a diferència 

d’altres països amb més tradició, sobretot després de la crisi, existeix la sensació 

que la cultura no té gaire més objectiu ni justificació que ser un entreteniment. Un 

sector més de la indústria de l'oci per desconnectar i divertir-se. 

Sunyer Vidal compara aquest entreteniment amb què s’ha convertit Benidorm, una 

ciutat que durant els anys seixanta, era rica en cultura perquè la gent d’Europa 

venia a passar les seves vacances aquí. Era una població educada i de nivell 

intel·lectual i econòmic alt que influïa a la mateixa població espanyola.  
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La visió crítica que té aquest anunci és poder reflexionar sobre com Espanya ha 

deixat que la cultura del país serveixi per distreure’s i per passar-ho bé una estona. 

Convertint Benidorm de nou, en una ciutat plena de joves i gent de la tercera edat 

disposada a treballar poc i que li agrada poder gaudir de la vida nocturna en accés. 

La visió crítica vol fer entendre el director i creador és que si alguna cosa té l'art i la 

cultura és que empodera a la gent i ens atorga les eines necessàries per  construir el 

que som i el que serem com a societat. 

TARGET 

Salvador Sunyer Vidal (2017), remarca que les seves peces audiovisuals estan 

dedicades a gent de classe alta, entenent que aquest adjectiu està aplicat a 

persones cultes, que van al teatre amb objectivita. Persones que podran interpretar 

i entendre la peça com a una constància crítica a la societat. 

Especificant, aquest target serien, dones d’uns trenta a seixanta anys, que 

acostumen a anar al teatre amb les seves respectives parelles. Intentant acostar la 

cultura sempre a la gent que les envolta. 

ELEMENTS 

Els elements a remarcar de l’any 2016 són els plans amb referències directes de 

Marin Parr, fotògraf que va plasmar Benidorm i les seves platges de manera realista, 

interpretant el que es trobava.  

Salvador Sunyer Vidal (2017), ha calcat doncs fotografies de Parr, en plans del 

curtmetratge i escenes com inspiració base de la peça artística. Cal esmentar que 

Sunyer Vidal grava sense pla de rodatge previ, simplement l’equip porta a sobre un 
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document anomenat “La Bíblia” on hi ha les referències i les idees del que volen 

aconseguir.  

Els actors i la gent que apareixen, no són contractats, treballen sobre la marxa. El 

repte que té l’equip és aconseguir amb un baix pressupost la participació de la 

població i visitants de Benidorm, amb un acord previ de drets d’imatge. És a dir, 

Pleasure Island està rodat en format documental, sense molta planificació i amb 

acció directa.  

Un altre element a esmentar és el de Pinnochio, aquell que busca la diversió eterna. 

Sunyer compara aquest mite amb Espanya i la seva societat i ho representa en el 

curtmetratge. 

OBJECTIUS 

The pleasure island vol aconseguir fer reflexionar als usuaris de Temporada Alta, o 

interessat (públic que visualitzarà l’anunci), sobre l’estat actual de la cultura i del 

país. Vol simplement ensenyar que existeix una línia molt fina entre la realitat que 

viu el país i la ficció que representa la peça audiovisual d’aquest darrer any. 

EQUIP 

Salvador Sunyer Vidal treballa amb Victor Santacana, director d’art i mà dreta. 

Treballen de manera simultània en tot moment. També hi forma part en Sergi 

Cameron, soci, creador i muntador de les peces artístiques.  

La productora de Nanouk film la formen molts més professionals, però l’equip de 

creació de l’anunci de Temporada Alta és molt petit. 
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DIFUSIÓ 

Temporada Alta va difondre el seu particular anunci a diferents xarxes socials, 

especialment a Youtube. Aquest any com a novetat han volgut difondre la peça de 

Sunyer Vidal, a la revista digital Playground, portal online de format senzill, llegit 

per la generació dels millenials. La revista es definieix com: “Revista en línea de 

reseñas, críticas y entrevistas de cine, literatura, cómics y música entre otros”.   

Playground ha començat a treballar amb el festival per donar visibilitat, aconseguint 

que fins al dia d’avui hi hagin reproduït 485.548 vegades. * 12 

El repte d’ara és arribar al públic jove i als immigrants, és per això que es decanta 

per promocionar i difondre el festival directament a portals enfocats a informar 

aquest públic. 

___________________________________________________________________________ 
* 12 Informació primària extreta del col·loqui amb Salvador Sunyer, cineasta i director, creador i guionista dels 

espots de Temporada Alta el passat disset de febrer a la productora Nanouk films.) 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VI. FASE PRÀCTICA



IDEA CREATIVA 

L’art pot tenir moltes facetes, les quals no sempre són les més convencionals.  

Partint de la idea creativa i artística que utilitza Sunyer Vidal durant la creació i 

producció de les seves peces audiovisuals, l’artista sempre té un pensament crític 

sobre la societat actual, ja que reflecteix com aquesta societat actua i com aquesta 

valora la cultura.  

La creació de l’espot del 2017, ens centrarem únicament al col·lectiu joves 

universitaris de manera crítica i artística, no criticant com actuen sinó intentant 

captar la seva atenció. Aquest, serà l’objectiu principal de la peça.  

La idea de fer un espot com a peça artística i no com un curtmetratge més 

documental és per voler simplificar la idea gràfica de Temporada Alta reduïda a 

cinquanta segons. A més, a diferència dels que s’han fet fins ara, aquest no tindrà 

text, només música. 

Captivar als joves perquè consumeixin cultura i comprin un producte cultural 

sempre ha esdevingut una feina difícil, les generacions canvien cada cop més ràpid.  

És per això que les indústries culturals, companyies teatrals i actors sempre intenten 

captar l’atenció d’aquest target. Un altre objectiu de més, és acostumar als joves a 

consumir cultura. 

La idea creativa d’aquesta peça audiovisual que plantejo Le Petit Mort, és un 

experiment que pretén explorar la dualitat entre ment-imaginació dels joves 

universitaris i el contrast entre cultura i sensualitat. 
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La peça és la història interpretada simultàniament entre una companyia teatral dalt 

d’un escenari i una parella de joves universitaris (noi i noia) que estan observant la 

mateixa obra representada per aquesta. 

La història en si, comença amb l’encesa d’una llum sobre l’escenari buit, i el perfil 

d’uns joves observant-lo. La resta de la trama és el conjunt de plans curts i al detall 

d’objectes com: unes sabates de taló, roba interior, i part del cos com els llavis, el 

coll, la mà, l’esquena, etc. 

El conjunt d’aquests components claus, són el conjunt de plans gràfics intercalats 

de color blanc i negres. Aquests aniran acompanyats de sons que interpretaran el 

joc de seducció entre l’usuari que observa l’anunci i la seva pròpia imaginació. 

El target de Temporada Alta (universitari) 2017, o altres usuaris interessats, pot 

interpretar mitjançant la seva mateixa imaginació i observant les imatges en un 

primer moment, una parella de joves mantenint una relació sensual (en cap moment 

s’interpreta, s’observa o s’adopten actituds sexuals).  

Altres usuaris identificaran que els elements sensuals que hi apareixen, formen part 

de les escenes teatrals que interpreta una companyia (entenent que el focus que 

s’encenia al principi de l’anunci, dona entrada a un espectacle) i entenent alhora 

que totes aquestes, segueixen una línia artística i equilibrada. És a dir que tots 

aquests primers plans en blanc i negre interpreten una realitat fictícia representada 

per uns actors i actrius.  

El fil literari entre els protagonistes: la companyia teatral i la parella és mínim. La 

imaginació del mateix usuari universitari de Temporada Alta o l’interessat que 

observa l’anunci serà qui decidirà cap a on va la peça audiovisual de Le Petit Mort. 
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El final de l’espot s’observarà que la parella jove, s’aixeca a aplaudir l’espectacle 

que acaba de veure, però en cap moment sabrem si realment el plaer sensual era 

entre la mateixa parella o de la companyia teatral.  

La idea de l’anunci és poder identificar que el teatre, et dóna via lliure per imaginar 

i per gaudir d’un plaer: l’espectacle.   

JUSTIFICACIÓ 

A diferència de les peces audiovisuals que fa Sunyer Vidal, en format més 

documental aquesta és en format espot, curt i concís, però sí que té una part 

mínimament crítica. 

La crítica social que ofereix aquesta peça és fer entendre que avui en dia la 

sexualitat i sensualitat atrau a tothom, especialment al públic més jove. És per això 

que a les escoles s’ensenya educació sexual.  

En canvi, avui en dia, el sistema educatiu espanyol encara no aposta per introduir i 

educar els joves amb cultura i especialment en fer i ensenyar teatre. 

En resum, aquesta trama i idea vol vendre un eslògan: TEMPORADA ALTA ET 

DONA PLAER IMAGINATIU I CREATIU. 
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REFERÈNCIES 

Tota idea creativa neix d’unes referències o inspiracions. Petit Mort es va influenciar 

de la directora de cinema per adults Erika Lust, pionera en la pornografia i 

l’erotisme més feminista. En les seves pel·lícules la directora ven la sexualitat com a 

element líric i artístic cosa comú en le Petit Mort. 

Una altra referència és la directora catalana Isabel Coixet, amb el curtmetratge de 

Gas Natural, presentat al festival de Màlaga l’any 2016 va inspirar d’aquesta 

directora l´ús de l’amor de manera còmica entre els personatges de la seva obra i la 

utilització de primers plans dels seus actors/actrius. La idea és proporcionar durant 

aquest 2017, l’abús de plans curts i el protagonisme entre les parelles. 

Els primers plans volen representar sense text una bonica història, és per això que  

neix la idea de representar le Petit Mort. Plans curts, al detall i només amb música, 

ja que ells mateixos un rere l’altre segueixen els fils argumentals  d’una història, 

aquesta, amb el joc de la imaginació diferent de cada usuari que visiona Le Petit 

Mort.  

Imatge 2: Frames vídeo experimental Clayton Cubit *13 

__________________________________________________________________________________________
*13 Font: http://claytoncubitt.com/. ( Recuperació, 17 de maig del 2017)
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Altres referències artístiques és la peça Audi A3 Orgasmo- 1998*14 amb l’anunci que 

van fer servir per presentar el seu nou model de cotxes, amb primers plans d’una 

dona mentre tenia un orgasme i Clayton Cubit*15, fotògraf, director i escriptor que 

va realitzar un clip de dones que llegien literatura eròtica en veu alta mentre tenien 

posat un vibrador.  

Aquesta idea de barrejar la sensualitat amb la cultura, ha esdevingut la peça clau 

inspiradora per vendre Temporada Alta de manera diferent i que alhora captivés al 

target seleccionat per aquesta pràctica: els joves universitaris. 

__________________________________________________________________________________________
*14 Audi A3 ( 2010) : https://www.youtube.com/watch?v=iN1y1AQI6WY (Recuperat el 4 de febrer del 2017) 

*15 Clayton Cubit (2010) : http://claytoncubitt.com/ (Recuperat el 12 de gener del 2017) 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ELEMENTS ANUNCI I JUSTIFICACIÓ

Sensualitat: Sentit que atrau en el públic jove i no tan jove. La idea és captar 

l’atenció del nostre públic objectiu de la peça d’aquesta manera, proporcionant 

imaginació sensual i potenciar el joc entre cos i ment. 

Imaginació: Llegir, veure teatre i escoltar música ens fa somiar i imaginar. És per 

això que juguem amb la imaginació de l’usuari. Aquest element va molt relacionat 

amb la sensualitat. 

Parella jove: Protagonista A de la història que explica la peça. La idea és que els 

usuaris universitaris es vegin identificats amb la parella principal del curtmetratge.  

Companyia teatral: Protagonista B de la història. Són els actors i actrius que 

interpreten un espectacle, no sabem si fictici, real o imaginari. 

Le Petit Mort: Terme que s’utilitza a la petita mort que té una dona quan gaudeix 

d’un orgasme absolut. Utilitzem aquest terme perquè fa referència a la part més 

sensual de l’obra, la d’imaginar que la parella està practicant aquest acte o 

sensualitat. Els plans mostrats generen controvèrsia entre la realitat i la ficció. 

Blanc i negre: Connotació artística i lírica de la peça, aquests colors, ajuden que 

existeixi una línia mínima entre els elements, actors i la música adient per explicar la 

història. S’utilitzarà el blanc i el negre només a l’inici i final de la història. 

La música: La música serà el fil argumental que donarà importància a la història, 

ajudarà a unir cada pla i li donarà sentit a la història. 
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El color vermell: El color vermell s’utilitza per interpretar la passió. El vermell és un 

color que significa amor, passió de la forma més eròtica. És per això que la parella i 

la companyia comparteixen aquest color, en les sabates dels protagonistes. 

Sabates de taló: Element de seducció que s’ha utilitzat sempre per la figura 

femenina. La idea és intercalar plans de diferents actors però que representin el 

mateix, aconseguint que l’espectador no sàpiga identificar la diferència entre ells.  

Les sabates doncs són l’element que ajuda a fer que els plans dels actors i de la 

parella jove universitària s’intercalin. 
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SINOPSIS  

L’anunci que està a punt de veure,  porta en si el desplegament  súbtil i senzill de la 

preparació paral·lela d'una actriu i actor a escena interpretant un espectacle i la 

interacció que té una parella que fa de públic durant l’acte. Tot desenvolupat en un 

ambient elegant per contextualitzar l’espectador i el joc entre ment i cos. 

TÍTOL 

 “ Le petit Mort”  

ESLÒGAN 

Temporada Alta et dóna plaer creatiu i imaginatiu.  

Temporada Alta gives you creative and imaginative pleasure 

GÈNERE 

Experimental, eròtic, romàntic. 

ACTORS 

 Dos nois, dues noies. 

IDIOMA I DURADA 

 Anglès. Cinquanta-cinc segons. 

EQUIP ARTÍSTIC 

Director i guionista. Script. Dos operadors de càmera. Operador steady cam i slider. 

Vestuari. Maquillatge. Director d’art. RRSS manager. Microfonistes. Editor de so. 

Coloritzador. Muntador. Gaffer. 
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LOCALITZACIÓ 

Teatre la Mercè, Girona. (Escenari).  

Pati Butaques ( Teatre Municipal, Girona). Es busca amb aquests espais potenciar les 

zones on es celebra Temporada Alta, com identitat física del festival.  

A continuació es presenta el guió literari i tècnic de la idea creativa: Le Petit Mort  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LE PETIT MORT 
Peça artística i creativa escrita per Clara Ortega Bosch 

JUNY 2017 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ESCENA 1, DIA. INTERIOR TEATRE 

Una parella de joves universitaris està asseguda a una butaca 

a l’última fila del teatre. 

Ell vesteix una camisa blava i uns texans negres.  

Ella una faldilla negra de cuir i una camisa blanca. De 

conjunt hi porta les sabates de taló, vermell fosc. 

ESCENA 2. DIA. INTERIOR TEATRE, PATI BUTAQUES 

La parella asseguda s’abraça i es besa. A continuació, ells 

dos s’agafen de les mans amb força.  

La noia duu un anell al dit gros de la mà. Porta les ungles 

pintades de color vermell. 

Ella sospira, ell somriu.  

ESCENA 3. DIA. INTERIOR TEATRE. ESCENARI 

Encès focus de l’escenari. Escenari buit, ple de partícules de 

pols que sobrevolen.  

La llum il·lumina el plafó de fusta de l’escenari. 
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ESCENA 4. DIA. INTERIOR TEATRE. PATI DE BUTAQUES.  

La parella s’observa tímidament, tenen els ulls brillants. 

Estan il·luminats amb la llum de l’escenari. Es tornen a besar 

i la mà del noi acaricia de manera suau la cama de la noia per 

sobre les mitges.  

La faldilla de la noia amb l’acaricia “del puja i baixa” de la 

cama, s’aixeca. 

La noia, nerviosa, es treu les sabates de taló que porta, les 

arracona al seient del costat, buit i estira les cames sobre 

el noi, de manera còmoda. 

ESCENA 5. DIA. INTERIOR TEATRE. ESCENARI 

La companyia comença a actuar. Dos actors.  

L’actriu porta un vestit negre estret, amb detalls a la zona 

de les mànigues, un collar blanc de perles, mitges negres i 

unes sabates de taló vermelles com les de la noia.  

L’actor acaricia les seves cames, ell vesteix una camisa i 

americana de color blau.  

Ell, treu les sabates de taló de la noia amb cura, les mitges 

i besa els genolls de la noia i acaricia les seves cames. 

L’actriu, es recolza sobre l’actor.  

Ell està assegut en una butaca. Intercalen les seves cames i 

es besen.  
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Ella sospira i es mossega el llavi superior. 

ESCENA 6. DIA. INTERIOR TEATRE. PATI DE BUTAQUES. 

La parella es besa. Estan il·luminats només les seves boques.  

Ell es mossega el llavi. Es descorda el primer botó de la 

camisa. 

ESCENA 7. DIA. INTERIOR TEATRE. ESCENARI 

Els actors riuen i es besen.  

S’abraçen. S’aixequen i saluden el públic.  

Agafen la roba i marxen. Deixen de nou l’escenari buit.  

ESCENA 8. DIA. INTERIOR TEATRE. PATI BUTAQUES.  

La parella de joves universitaris s’aixeca i aplaudeix.  

La noia es posa ràpidament bé la faldilla, les sabates i ajuda 

a cordar la camisa al noi.  

Estan il·luminats amb el focus encara de l’escenari. 

S’apaguen els llums. I marxen creuant el passadís de tot el 

teatre. La sortida es troba al fons de la sala. 
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GUIÓ TÈCNIC 

ESCENA PLA  PUNT DE VISTA I 
CÀMARA

AUDIO TEMPS

ESCENA 1 PLA 1 Pla sencer.  Frontal. Es 

grava els dos joves 

universitaris asseguts amb 

una actitud alegre.  

Lleuger zoom que 

s’aproxima a la cara dels 

personatges

Música de 

fons, que 

disminueix 

suaument

3’’

ESCENA 2 PLA 2 Pla mig, picat. La parella 

es besa.

Música de fons 

suau

2’’

PLA 3 Primer pla mans. Frontal. 

Càmera fixa.

Música de fons 

suau

2’’

PLA 4 Pla 3/4 parella. Somriuen. 

Zoom que s’allunya de la 

parella.  

S’oberva el teatre i les 

butaques.

Música de fons 

suau

3’’

ESCENA 3 PLA 5 Pla sencer escenari. 

Frontal. Càmera fixa.

Encesa focus, 

música de fons

3’’

ESCENA 4 PLA 6 Pla tancat mirada nois. 

Frontal. Càmera fixa.

Música de fons 

suau

2’’

ESCENA 4 PLA 7 Pla 3/4 parella. Frontal. 

Zoom

Música de fons 

suau

2’’

ESCENA 4 PLA 8 Steady cam gravant 

moviment cames noies. 

Música de fons 

suau

2’’
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ESCENA 4 PLA 9 Pla fix. Mà i talons noia, 

deixant les sabates en un 

costat de la butaca.  

Frontal. Càmera fixa. 

Música de fons 

suau

4’’

ESCENA 4 PLA 10 Pla sencer. Frontal. Zoom Música de fons 

suau

2’’:

ESCENA 5 PLA 11 Primer pla, passos actors 

entrant a escena.  

Zoom fins a pla general 

escenari.

Silenci 2’’

ESCENA 5 PLA 12 Pla 3/4, actors i cames. 

Càmera fixa. 

Música de fons 

suau

3’’

ESCENA 5 PLA 13 Pla fix. Mà i talons actriu, 

deixant les sabates en un 

costat de l’escenari. 

Música de fons 

suau

2’’

ESCENA 5 PLA 14 Pla mig, contra picat. 

Parella actors asseguda. 

Música de fons 

suau

2’’

ESCENA 6 PLA 15 Pla mig, universitaris 

besant-se. Càmera fixa. 

Zoom

Música de fons 

suau

2’’

ESCENA 6 PLA 16 Pla detall, botó camisa. 

Càmera fixa. Frontal.

Música de fons 

suau

3’’: 38

ESCENA 7 PLA 17 Pla detall boca actors rient 

i fent-se un petó. 

 Zoom exterior, pla 3/4 

actors.

Música de fons 

suau

4’’

ESCENA 7 PLA 18 Pla 3/4. Picat. Actors 

abraçant-se. Càmera fixa. 

Frontal

Aplaudiments 2’’

ESCENA PLA  PUNT DE VISTA I 
CÀMARA

AUDIO TEMPS
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ESCENA 7 PLA 19 Steady Cam. Actors 

s’aixequen, saluden i 

marxen.  

Seguiment actors pla 

sencer. 

Aplaudiments i 

xiulets

5’’

ESCENA 7 PLA 20 Escenari buit, pla fixa. 

Càmera en mà, gir 180 

graus, enfocant la parella 

universitària dreta 

aplaudint.

Aplaudiments i 

música de 

fons.

3’’

ESCENA 8 PLA 21 Pla 3/4 nois joves 

aplaudint. Acció noia 

camisa i faldilla. Zoom 

botó camisa i zoom 

exterior. Steady Cam.

Aplaudiments i 

música de 

fons.

2’’

ESCENA 8 PLA 22 Slider. Nois sortint de 

l’escenari.  

Pla sencer, esquena 

protagonistes. Picat. 

Transició a fosc.

Música de 

fons.

2’’

ESCENA PLA  PUNT DE VISTA I 
CÀMARA

AUDIO TEMPS
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PROPOSTA CÀSTING 

Noi 

Prim, 1’80 cm. Cabell llarg i recollit amb un monyo. Ros, ulls marrons. No porta 

tatuatges. Duu un pírcing a l’orella esquerra.  

Complexió física prima i pell morena. Aparença edat entre 21-22 anys. 

Noia 

1’55-1’60 cm. Cabell arrissat-ondulat. Pèl roig. Ulls verds.  

Complexitat prima i blanca de pell. Llavis petits i peques a les galtes.  

Aparença edat 19-22 anys. 

Actor 

Home 30-35 anys. Barba d’un parell de dies, castany. Cabell curt. Altura 1.85 cm, 

musculat.  

Mans grans i robustes. 

Actriu 

Cabell curt.Castanya. 1.60 cm d’altura. Llavis petits i ulls verds.  

Constitució prima, amb poc pit i mans petites.  

Aparença edat 35 anys.
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PROPOSTA DESPESA ECONÒMICA I MATERIAL RODATGE 

  
MATERIAL PREU ( lloguer*, 

compra)
TEMPS ( dies 
rodatge/hores)

CANTITA
T

TOTAL

Càmera rèflex 
( making off)

37,50 ( 70D) / 
total

2 1 37,5

Steady Cam 30 / dos dies 2 1 30

Slider 90 / dos dies 2 1 90

Càmera VG20 105 / dos dies 2 1 105

Fresnel 650W 18 2 3 32

Filtre llum 9 2 3 18

Reflector 9 2 3 18

Trípode 69 / dos dies 2 2 69

Grips - 2 2 -

Claqueta - 2 1 -

Material perruqueria; 
planxes, assecador etc

100/ dos dies 2 - 100

Perruquera 60/dia 6h total 1 120

Maquilladora 60/dia 6h total 1 120

Taula planxar - 2 1 -

Burros - 2 2 -

Cadires - 2 4 -

Biombo - 2 2 -

Funda vestuari - 2 4 -

Vestuari vari 250 2 - 250

Sabates varies 120 2 - 150

Fixador roba 2 2 2 4

Planxa - 2 1 -

Taula suport - 2 2 -

MATERIAL
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El permís de l’ajuntament s’atorga online al portal a https://seu.girona.cat/portal/

girona_ca/serveis/e-registre/Sol.licitud/. El material sense preu, es facilitarà pel 

mateix equip, ja que és material que tots tenim a casa, així reduïm costos. La resta 

de preus són aproximats i estan extrets de dues empreses de lloguer de material de 

Barcelona: 16nou i AvisualPro * 16. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

*16 
http://www.16nou.com/  i  http://visual-pro.es/ Recuperat el 24 de maig del 2017.

 

Allargadors - 2 4-5 -

Escala - 2 2 -

Bateries càmera 7,5 / dos dies 2 2 7,5

Cinta Aïllant 1 2 1 1

Targeta SD 29 / dos dies 2 2 29

Micròfons 80 / dos dies 2 2 80

Pantalla 40 / dos dies 2 1 40

Càtering: servei i 
menjar

200 / dos dies 2 - 200

Actors 300 / dos dies 18h 4 1200

Equip producció i 
tècnic

15 euros/ hora 18h 12 3240

Permisos: Ajuntament 0 2 - 0

Difusió i promoció - Mes abans TA - 500

TOTAL: 6.477 
EURO

S

PREU ( lloguer*, 
compra)

TEMPS ( dies 
rodatge/hores)

CANTITA
T

TOTALMATERIAL
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Altres materials no tècnics com la cinta aïllant, material perruqueria, maquillatge, 

càtering els preus també són aproximats. 

El preu referent del càtering és de Ginjoler SL, empresa col·laboradora amb molts 

esdeveniments de la ciutat de Girona, Diputació i Ajuntament. Els altres productes 

serien atorgats per patrocinadors de Temporada Alta com Estrella Damm entre 

d’altres. 

El preu de l’equip tècnic i artístic està valorat de manera personal observant el que 

avui en dia es paga per produccions lowcost a la ciutat de Girona. La idea és formar 

un equip d’universitaris, interessats a ajudar i gravar l’anunci i actors joves de 

centres com l’ERAM, El Galliner etc. 

Enllaços preus adjuntats a la bibliografia. 
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PROMOCIÓ I DIFUSIÓ

Promocionar i fer visible de manera artística i creativa Temporada Alta ha de ser un 

objectiu vital per seguir donant a conèixer el festival dins del país i fora d’ell. 

Le Petit Mort, vol enfocar la seva visibilitat a les xarxes socials i també en actes de 

presència i interacció amb la Universitat de Girona i diferents espais públics de la 

ciutat, freqüentats per aquest públic. 

PROPOSTES 

1. Interacció xarxes socials amb Facebook i Instagram 

Facebook i Instagram són dues xarxes socials molt potents entre joves. La idea 

d’aquesta proposta, és que en un radi de 40km, abraçant Girona i les poblacions 

més pròximes, Facebook i Instagram notifiqui ofertes i descomptes als perfils de la 

gent jove universitària dins d’aquest espai.  

Aquestes aplicacions ja ofereixen un servei molt segmentat que et dóna la 

possibilitat d’escollir target, distància i interessos, per arribar així a l’objectiu. 

2. App de Temporada Alta 

L’objectiu és oferir que els joves es descarreguin l’app mòbil i a la vegada, de 

manera simultània hagin de realitzar una enquesta d’interessos. Així aconseguirem 

fer augmentar la base de dades del mateix festival i podrem saber opinions vàlides 

d’aquest públic que ens interessa de manera ràpida i eficaç.  
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Per fomentar la descarrega, es col·locarien punts a diferents facultats de Girona 

informant sobre el festival i l’aplicació en si, i oferint a canvi merchandising gratuït 

del festival, descomptes i informacions diverses. 

Possibles preguntes enquesta: 

Ofereix la cultura catalana espectacles i programacions teatrals per joves?  

Consumeixes espectacles culturals a la ciutat de Girona? Quins? ( si no, per què?) 

Saps que és Temporada Alta. En cas d’afirmatiu a la pregunta anterior, has anat a 

veure espectacles del festival de Temporada Alta?  

Quins espectacles t’agradaria veure a les diferents sales i espais de Girona? 

L’objectiu d’aquestes preguntes és poder detectar si el conjunt de joves 

universitaris coneixen què és Temporada Alta i alhora, quins interessos i necessitats 

tenen dins l’àmbit cultural i teatral, sobretot dins l’àrea geogràfica de Girona. 

3. Escena 25 i portals 

Temporada Alta en aquest cas, “Le petit mort”, l’equip de comunicació i promoció 

del festival, seguirà treballant amb comunicats i publicacions a diferents plataformes 

com Escena 25, Playground i portals digitals com D-Vice o Time Out.  

Portals online, on el target/lectors són millenials, estudiants universitaris i d’edats 

pròximes que acostumen a estar interessats per l’art, la cultura, la fotografia, el dia a 

dia de la societat i l’era tecnològica. 
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4. Actes a la Universitat 

Una altra opció molt diferent del món online, seria la interacció amb el públic 

proporcionant actes de presentació i la projecció del festival i l’espot dins les 

diferents facultats de la UdG.  

La idea seria organitzar actes gratuïts entre hores de classe, on els estudiants 

podrien accedir a diferents punts de les facultats, per exemple el claustre de 

Turisme, oferint informacions, responent dubtes i penjant la programació a diferents 

plafons de la Universitat. 

5. Foodtrucks 

Un concepte diferent seria vendre el festival com una activitat rutinària que fas amb 

els amics. És per això que la presentació del festival dalt d’una foodtruck pot ser 

una manera original per atraure els joves.  

La iniciativa de posar una foodtruck a diferents campus de la Universitat de Girona 

principalment és perquè està de moda a molts festivals d’arreu. A més la foodtruck 

en canvi de vendre productes gastronòmics, oferiria productes culturals, 

descomptes teatrals, informació de Temporada Alta, productes del mateix festival 

com bosses, samarretes, etc.  

A més com a valor afegir es podria fer una sinergia amb Estrella Damm 

patrocinador del festival. És a dir que la gent que s’apropés a rebre informacions i 

ofertes de Temporada Alta i també a més, rebés una cervesa de manera gratuïta. 
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CONCLUSIONS

En aquest apartat final es presenten les conclusions que s’han obtingut del projecte 

d’anàlisi i investigació sobre el màrqueting cultural i el teatre català.  

La influència de l’era digital dins el teatre català ha estat un estudi que pretenia 

donar a conèixer les eines del màrqueting cultural i la seva funció. Alhora també 

com aquestes es desenvolupen en diferents àmbits teatrals com són el festival El 

Grec de Barcelona i especialment el festival tardorenc de Girona, Temporada Alta.  

Punt de partida i objectius:  

El projecte sobre la influència de l’era digital dins la cultura catalana especialment 

en la disciplina del teatre i els festivals teatrals, ens ha fet conèixer i descobrir 

gràcies a la recerca en diferents llibres, autors catalans i Bitó Produccions com 

identificar i demostrar les diferents eines que ajuden a promocionar i ha de difondre 

un projecte cultural i també a descobrir que existeix una mancança real del públic 

jove en les diferents sales teatrals del país, malgrat l’avenç de les noves tecnologies 

i l’ús d’elles. 

Gràcies a la recerca d’aquest treball, també s’ha pogut identificar i posicionar el 

teatre català actual de manera sintetitzada i conèixer l’element diferenciador, com 

treballar i promociona els espectacles el festival, Temporada Alta durant les últimes 

dues edicions.  

Aquesta anàlisi ha ajudat a enfocar la part pràctica d’aquest treball: la creació d’una 

peça audiovisual enfocada a captar l’atenció del públic jove universitari.   
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Aquest guió i idea, té un objectiu únic: poder ajudar a Bitó Produccions des d’una 

visió juvenil i dinàmica, a generar contingut per joves i alhora a proporcionar noves 

idees de difusió pel festival com: la interacció amb la Universitat de Girona, 

esmentat a l’apartat de difusió i promoció de Le Petit Mort. 

Els objectius, assolits satisfactòriament, ens han fet entendre i conèixer el 

màrqueting i l’era digital cultural i també, que la mancança de públic jove a les sales 

de teatre del país, és deu de tres factors: La crisi, les ofertes segons els interessos 

dels joves i el sistema educatiu actual.  

La mancança real d’aquest públic existeix perquè com a societat no som capaços 

d’identificar que la cultura no té valor únicament d’entreteniment sinó que també té 

un valor educatiu. La cultura i el teatre ensenya a escoltar i observar. 

Amb Temporada Alta s’ha descobert en aquest intricat pel camí d’anàlisis, ja que 

tota la informació de dades ha sigut proporcionada a partir de col·loquis durant 

diversos mesos, per l’equip intern de comunicació de Bitó Produccions i Salvador 

Sunyer Vidal, què el festival vol oferir i apropar-se actualment dins l’entorn d’aquells 

que no poden pagar les seves entrades, però volen formar part del festival.  

Temporada Alta vol ser un festival social i educatiu que obre les portes a la 

internacionalització.  

Temporada Alta, resumint, es vol convertir en un festival pioner diferent.  

El festival, vol ser l’element fonamental en les societats, ja que aquestes, s’han 

convertit en indicadors de nivell de vida, tenint en compte que la cultura és un 

element relacional, democratitzador i integrador. 
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ARRIBEM AL FINAL… 

Tal com es presenta a l'inici d'aquest projecte, la idea final a part de fer una anàlisis 

del que esmentàvem amb anterioritat i alhora proporcionar informacions sobre 

Temporada Alta de manera primària amb documents interns, era la mateixa 

realització d’un guió literari i tècnic per Temporada Alta 2017-2018, amb l‘objectiu 

de poder fusionar els coneixements tècnics de la carrera de Publicitat i Relacions 

Públiques i la meva afició pel teatre.  

A més, amb l’anàlisi de les diferents eines del màrqueting cultural l’objectiu de més 

era proporcionar una classificació que pogués servir de guia als professionals de 

comunicació cultural a visualitzar amb més facilitat les tècniques que tenen al seu 

abast en relació a la difusió i promoció de la cultura, un projecte o espectacle 

artístic.  

Aquest projecte d’estudi vol permetre als professionals del sector a obtenir una 

informació més ordenada i concreta del panorama teatral i català, actual. Es vol fer 

entendre doncs que existeix un context de relació entre l’era digital, el màrqueting, 

els joves i la cultura. 

Tot i això cal aclarir que la classificació de les diferents eines del màrqueting cultural 

i les eines que utilitza Temporada Alta per difondre i interactuar amb el seu públic 

s’hagin d’anar actualitzant amb el temps, perquè l’era digital està en constant canvi 

i les estratègies i les societats cada cop canvien també de manera més ràpida.  

A causa d’això en moments d’anàlisis s’han trobat mancances informatives, ja que 

existeixen pocs estudis destinats a les eines del màrqueting cultural i com aquestes 

generen contingut i ajuden a les companyies, actors i empreses a difondre una idea 

o producte artístic.  
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A diferència de Temporada Alta s’ha pogut analitzar amb eficàcia les seves darreres 

edicions gràcies als informes i informacions internes de l’equip, malgrat que 

algunes no es poguessin representar en aquest projecte, moltes d’altres són de 

domini públic i es poden obtenir al portal web del mateix festival i també dins 

d’aquestes anàlisis com la part pràctica. 

Per tant, tenint en compte que el món tecnològic avança cada segon, s’espera que 

aquest projecte sigui d’utilitat real en el cultural més professional.  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VIII. ANNEXOS



GLOSSARI

MASS MEDIA: Un mitjà de comunicació de massa (en anglès: Mass media) és un 

terme utilitzat per anomenar el sector dels mitjans de comunicació específicament 

concebuts i dissenyats per a tenir una audiència possible, normalment la més 

nombrosa. 

HASTAG: Paraula anglesa, anomenada coixinet. És, per tant, una etiqueta de 

metadades precedida d'un caràcter especial per tal que tant el sistema com l'usuari 

l'identifiquin de forma ràpida.  

S'utilitza en serveis web per assenyalar un tema sobre el qual gira certa conversa. 

Les plataformes on utiliza el caràcter es centralitza a Twitter i Instagram. 

SPOILEJAR: S'anomena spoiler o filtració el fet d'explicar totalment o parcial 

d’elements claus d'un llibre, una pel·lícula, una sèrie televisiva, etc.  

Té certa connotació pejorativa, ja que la filtració se sol fer servir per exposar la 

trama final d'una obra, normalment dins un ambient on la resta de membres no la 

coneixen, trencant així la màgia de la història de la novel·la o l’estrena d’una 

pel·lícula, on poc usuaris l’han pogut visionar. 

ESCENA 25: Campanya social per afavorir l'accés dels joves que tenen entre 18 i 

25 anys a espectacles de teatre, circ, dansa i concerts.  

TIME OUT: Portal d’Internet que fa de guia d’art, teatre, restauració, concerts i oci 

de les capitals mundials.  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CODI QR:  és un sistema per emmagatzemar informació en una matriu quadrada 

de punts dissenyada per ser llegida amb la càmera d'un telèfon intel·ligent o tauleta 

tàctil entre d’altres. 

GEOLOCALITZACIÓ: és la capacitat per obtenir la ubicació geogràfica real d'un 

objecte, com un radar, un telèfon mòbil o un ordinador connectat a Internet. Un 

exemple és la app ICart, postals de Barcelona que interactuen amb el teu dispositiu 

mòbil. 

La geolocalització pot referir-se a la consulta de la ubicació, o bé per a la consulta 

real de la ubicació. El terme geolocalització està estretament relacionat amb l'ús de 

sistemes de posicionament, però pot distingir-se d'aquests per una major èmfasi en 

la determinació d'una posició significativa (per exemple, una adreça d'un carrer) i no 

només per un conjunt de coordenades geogràfiques.  

Aquest procés és generalment emprat pels sistemes d'informació geogràfica, un 

conjunt organitzat de maquinari i programari, més dades geogràfiques, que es 

troba dissenyat especialment per capturar, emmagatzemar, manipular i analitzar en 

totes les seves possibles formes la informació geogràfica referenciada. 

GAMIFICACIÓ: La ludificació o gamificació (adaptació del terme anglès 

gamification) és l'ús dels elements i de la mecànica del joc en contextos aliens a 

aquest, amb l'objectiu d'orientar el comportament de les persones i aconseguir 

determinades fites. 

CROWFOUNDING: Forma per finançar idees, projectes i empreses. 

VERKAMI: Plataforma per finançar projectes originals i creatius. 
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MICROSITE: Pàgina o Pàginas web que amplien informacions d’altres webs 

principals.  

BLOG: Continguts d’interès, actualitzats i comentats pels lectors. 

TIKETEA: Portal online per adquirir entrades de qualsevol espectacle d’Espanya. 

PEÇA ESCÈNICA: Taller de creació escènica de noves dramatúrgies 

HIPSTER: Modernet, és un terme que popularment s’ha utilitzat amb anglès, per fer 

referència a una subcultura internacional contemporània que està formada 

principalment per membres de la generació i que viuen a zones urbanes. 

PLATEA: Pati de butaques. 
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AUTORS I ENTITATS 

ESMENTADES 

Mercè Saumell: Doctora de la universitat de Barcelona amb la tesis teatre 

contemporani de la dramatúrgia visual a Catalunya 1960-1992 amb: Els Joglars, Els 

Comediants i La Fura dels Baus.  Mercè, és professora titular de l’Institut del Teatre 

de Barcelona i, des de 2009, secretaria de Serveis Culturals de la mateixa institució. 

Àngel Llàtzer: actor, director teatral i presentador de televisió. 

Consell Nacional de la Cultura i les Arts: El Consell Nacional de la Cultura i de les 

Arts (CoNCA) és un òrgan de la Generalitat de Catalunya dedicat a assessorar el 

Govern en el conjunt de la política cultural i organitzar la política de suport i de 

promoció de la creació artística, així com, concedir els premis nacionals de Cultura i 

emetre un informe anual de l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya. 

Salvador Sunyer: Salvador Sunyer i Bover (Salt, 1957) és un gestor i productor 

teatral català.  

És director del festival Temporada Alta, de Girona i Salt, director del Centre d'Arts 

Escèniques de Salt-Girona i fill de l'escriptor i polític Salvador Sunyer i Aimeric. 

Salvador Sunyer fill: cineasta (Girona 1987), director de Nanouk Films 

Nanouk Films:  productora independent. El seu equip humà combina el 

coneixement de l'art, efervescència creativa i una gestió rigorosa i eficaç. 
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Daniel Gómez: Director general de Diciendi, escriptor d’articles sobre el 

màrqueting cultural a les empreses. 

Antonio Fernández Morales: Professor del departament d’economia aplicada de 

la Universidad de Málaga. Estudia el màrqueting cultural i les noves tendències. 

Antic Teatre: Espai referent de l’escena independent i les arts en viu. Centre 

d’experimentació, creació, producció, exhibició i promoció d’artistes professionals 

en l’àmbit local, nacional i internacional. El projecte es defineix a partir diferents 

propostes amb l’objectiu d’aportar experiències diverses i positives als usuaris com 

també donar suport als creadors.
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ENTREVISTES 

TEATRE GAUDÍ - VERSUS 

Nom: Anna Murga  

Edat: 39 

Professió: Publicista 

C.O: - Definiu el… Teatre Gaudí Bercelona: 

A.M: - El Teatre Gaudí Barcelona, situat entre l’Eixample i Gràcia, proposa cultura, 

frescor, talent, ofici, divertiment, oci, reflexió i risc, amb una particularitat que el fa 

diferent, té quatre grades amb l’escenari al mig i a baix, fent que les actuacions 

siguin properes i que es facin a quatre bandes i no a l’italiana. 

C.O: -Versus Teatre: 

A.M: - El  Versus Teatre programa, crea i produeix espectacles amb dramatúrgia i 

directors emergents, cercant i ponderant l’excel·lència i l’originalitat. 

C.O: - Com programa el Teatre Gaudí i Versus la seva oferta cultural? 

A.M: - La programació ens ve donada per la Direcció de l’Ever Blanchet que estudia 

propostes i les programa per ambdós teatres, tant amb companyies externes com 

amb `produccions pròpies. 
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C.O: Utilitzeu les noves tecnologies per consumir i generar contingut cultural 

(per la sala)?  

A . M : - S e m p r e . D e s d e l a u t i l i t z a c i ó d e l s w e b s d e l t e a t r e 

(www.teatregaudibarcelona.com) (www.versusteatre.com), Xarxes Socials (facebook, 

twitter i Instagram), portals especialitzats en cultura i teatre (Teatre Barcelona, 

Tr3sC…), i plataformes de venda d’entrades i promoció d’espectacles (Atrápalo, 

Let’s Bonus, Ticketmaster...) 

C.O: Creieu que es fa un bon ús de les noves tecnologies dins l’àmbit cultural 

català? 

A.M: - Cada vegada més, sí. 

C.O: Creieu que les RRSS ajuden a donar visibilitat als espectacles actuals? Per 

què? 

A.M: - I tant! Podem penjar-hi imatges, videos, promocionar posts (facebook) a 

públics concrets… veiem que els seguidors pugen i tenim feedback de les seves 

sensacions. 
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C.O: Com doneu vosaltres visibilitat als vostres espectacles? 

A.M:  

- Webs teatres > programació 

- Notes i Rodes de Premsa als Mitjans de Comunicació per aconseguir 

visibilitat, entrevistes, estar a les agendes culturals etc 

- Portals de cultura 

- Plataformes de venda d’entrades 

- Publicitat: flyers, vartells, banderoles, busos (publicitat exterior) 

- Acords amb entitats per oferir descomptes i sortejar entrades 

C.O: - Quin públic s’observa avui en dia a les sales teatrals? I quin públic 

s’observa al teatre Gaudí?? 

A.M: - Depèn més del tipus d’espectacle que del recinte. 

C.O: -Perquè neixen durant els últims anys sales alternatives de teatre? Quina 

funció creus que tenen? 

A.M: - Fa molts anys que hi són (el Versus Teatre ha fet 21 anys). Fan de plataforma 

per companyies, actors, tècnics… i programen espectacles que en altres teatres 

seria molt difícil. Aquests espais com els nostres són molt necessaris per fer créixer 

la cultura. 

C.O: -Creus que hi ha una mancança de consum jove? 

A.M: - No ho crec. Nosaltres tenim molt públic jove als dos teatres. 
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C.O: -Quina creus que seria la solució per fer créixer el consum cultural entre 

els joves universitaris? 

A.M: - Les eines hi són, la gent jove que vol venir ve. Si hi ha menys consum del que 

hi hauria d’haver és més un tema d’interès o actitud que no d’accés. 

C.O: - Coneixes plataformes amb descomptes per gent jove? Quines? 

A.M: - Sí, escena25, per exemple, n’és un bon cas: www.escena25.cat  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ESCENA 25 

Nom: Silvia Duran; Gencat Escena 25 

Edat: - 

Professió: Coordinadora de l’Àrea de Públics de l’Institut Català d’Indústries 

Culturals. Departament de Cultura. 

C.O: - Definiu Escena 25:  

S.D: -Escena 25 és una campanya social impulsada pel Departament de Cultura que 

vol afavorir l’accés a espectacles de teatre, circ, dansa i concerts. 

C.O: - Que ofereix Escena 25?  

S.D: - Permet donar a conèixer les programacions estables destinades als joves dels 

equipaments públics i privats de Catalunya. 

C.O: - Com programa les seves ofertes a la web?  

S.D: - Són els mateixos equipaments qui seleccionen els seus espectacles i els 

ofereixen als joves.  
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C.O: - Creieu que es fa un bon ús de les noves tecnologies dins l’àmbit cultural 

català?  

S.D: - Les noves tecnologies estant implementant i en general no es pot fer encara 

una valoració. 

C.O: - Creieu que les RRSS ajuden a donar visibilitat als espectacles actuals? Si 

Per què?  

S.D: - Sempre que es dosifiqui la informació i sigui el mateix usuari qui sol·liciti allò 

que vol veure. 

C.O: - Quin públic s’observa avui en dia a les sales teatrals?  

S.D: - Públic adult majoritàriament gran  

C.O: - Quin públic consumeix Escena 25?  

S.D: - Joves entre 18 i 25 anys. 

C.O: - Creus que hi ha una mancança de consum jove? 

S.D: - D’arts escèniques i música en general és la mateixa tendència que la gent 

gran, el que passa és que tenen altres tendències (còmic, vídeo joc, etc…) 
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C.O: - Quina creus que seria la solució per fer créixer el consum cultural entre 

els joves universitaris?  

S.D: - La prescripció entre ells, hi ha un post grau de prescripció de llibres creat 

aquest any, si es fes el mateix amb les arts escèniques i música també ajudaria.  
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DANI CHICANO (ENTREVISTA, joves, consum cultura, NT): 

Nom: Dani Chicano 

Edat: 47 

Professió: Periodista 

C.O: - Cada quant consumeixes teatre? 

D.C: - Cada setmana. 

C.O: - Utilitzes les noves tecnologies per consumir i generar contingut 

cultural?  

D.C: - Efectivament, per a totes dues coses. Per consumir bàsicament música i 

productes audiovisuals i per generar, una revista d’arts escèniques. 

C.O: - Creus que es fa un bon ús de les noves tecnologies dins l’àmbit cultural? 

D.C: - Tot just estem a les beceroles en molts sentits pel que fa a l’ús de les noves 

tecnologies en l’àmbit de les arts escèniques en particular, i Cultural, en general. 

Les indústries musical i de l’audiovisual, que és la que ha aprofitat més els avenços 

tecnològics (efectes especials, producció, distribució…), hi treballen des de fa força 

anys i, de fet, fan evolucionar aquesta tecnologia. Tot just fa uns anys les arts 

escèniques han incorporat de manera generalitzada aquestes noves tecnologies i hi 

ha molt poques companyies al món que hi treballin de manera continuada i, fins i 

tot, n’hi ha que basen el seu fet creatiu en aquesta mena de tecnologia. 
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C.O: - Creus que les RRSS ajuden a donar visibilitat als espectacles actuals? Per 

què? 

D.C: - Les xarxes  poden ajudar a donar visibilitat als espectacles actuals, només si 

al darrera hi ha una bona estratègia de comunicació, de segmentació de públics i 

una aplicació d’un pla per tal que la presència a les xarxes sigui significativa. La 

visibilitat a xarxes no es pot deixar a l’atzar, perquè aleshores l’impacte és 

insignificant i no serveix pel propòsit final, que és la promoció d’una proposta 

cultural concreta. 

C.O: - Quin públic s’observa avui en dia a les sales teatrals? 

D.C: - Hi ha molta diversitat i depèn també de la proposta. Cada proposta té el seu 

públic, de manera que no es pot generalitzar. El perfil comú ni tan sols observaria 

un cert interès pel teatre, perquè n’hi ha que van al teatre a veure una proposta 

concreta, però aquest art els és indiferent. És a dir, hi ha públic que consumeix un 

teatre molt comercial i al qual el preocupa relativament poc la qualitat artística de la 

proposta, la funció última del teatre que és transformar l’espectador, que aquest no 

sigui el mateix en sortir de la sala que quan hi va entrar.  

C.O: - Creus que hi ha una mancança de consum jove? 

D.C: - Hi ha un consum jove -entenem jove de 13 o 14 anys a 25 anys- molt 

deficient, perquè no hi ha estratègies que promoguin la presencia d’aquest 

segment de públic a les sales. No hi ha estratègies, com tampoc hi ha massa 

espectacles adreçats a aquest tipus de públic, malgrat que tampoc existeix un 

esforç o interès per part d’aquesta mena de públic per entrar-hi.  
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C.O: - Quina creus que seria la solució per fer créixer el consum cultural entre 

els joves universitaris? 

D.C: - Que els plans de formació, ja des de primària i secundària, incloguin 

formació artística. Una vegada els joves són a la universitat, ja tenen format el 

criteri, els gustos, i és molt complicat introduir elements que els interessin i que 

facin que s’apropin al teatre. La feina s’ha de fer molt temps abans. La reforma dels 

plans d’educació hauria de ser la solució. També caldria muntar espectacles que 

toquin temàtiques que siguin comunes entre aquest segment de la població. 

C.O: - Coneixes plataformes amb descomptes per gent jove? Quines? 

D.C: - Doncs poques. Conec iniciatives com l’Escena 25 de la Generalitat o el 

Carnet Jove, però no massa més. Per raons òbvies, no n’utilitzo. 

C.O: - Consumeixes Temporada Alta? 

D.C: - Intensivament i compulsivament. 

C.O: - Què ofereix aquest festival? Hi ha elements diferenciadors claus que 

altres festivals teatrals del país no tenen? 

D.C: - Sobretot dos elements importants: el primer, que és un motor de la creació 

contemporània catalana i, per tant, s’hi estrenen molts espectacles de producció 

catalana. El segon, que és la porta d’entrada a Europa, a l’Estat i al país de moltes 

propostes internacionals d’una gran qualitat. Propostes algunes de les quals ni tan 

sols és possible veure a Barcelona o Madrid. 
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C.O: - Què en penses sobre la peça audiovisual (spot) que fa temporada alta 

cada any? 

D.C: - És un dels atractius del festival, perquè aquest entén que és important el 

missatge que s’hi dóna i, per tant, en té molta cura. Aquests curtmetratges, 

realitzats per Nanouk Films els darrers anys, són creacions d’un nivell artístic 

indiscutible i esdevenen “l’editorial” de cada edició de Temporada Alta. 

C.O: - A quin públic creus que va dirigit el festival TA? 

D.C: - No hi ha distincions. És un festival amb vocació d’arribar a tota mena de 

públic, és per això que la seva programació és eclèctica, però hi ha un criteri que se 

segueix, un fil conductor. 

C.O: - Com incentivaries el consum de teatre entre els joves? I entre els adults? 

D.C: - Entre els joves ja he apuntat algunes de les coses que seria interessant fer. 

Entre els adults, crec que cal explicar millor els espectacles, fer-los més atractius, fer 

una gran tasca de promoció i pedagogia. Però tot, en joves i adults, comença en 

l’educació, és a dir, no es pot esperar a l’edat adulta per establir uns hàbits, aquests 

s’han d’aprendre a l’escola. 
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ENTREVISTA ANTIC TEATRE 

Nom: Arnau Amadó 

Edat: 26 

Professió: Gestor cultural 

C.O: - Definiu Antic Teatre:  

A.M: - Espai referent de l’escena independent i les arts en viu. Centre 

d’experimentació, creació, producció, exhibició i promoció d’artistes professionals a 

nivell local, nacional i internacional. 

C.O: - Com programa Antic Teatre la seva oferta cultural?  

A.M: - El projecte es defineix a partir diferents propostes amb l’objectiu d’aportar 

experiències diverses i positives als usuaris com també donar suport als creadors. 

Les diferenciem en les següents: 

- Produccions: Txalo Toloza: Pacífico#3: Extraños mares ardent i Col·lectiu 

Mos Maiorum (2016). Abast Elàstic A.U.R.A., Carla Rovia: Most of all you’ve 

got to hIde from the chicks i Colectivo N340: Carretera N340 (2015) 

- Coproduccions: amb el  Festival Grec, Festival Escena Poble Nou, La Central 

del Circ i El Graner – Mercat de les Flors 

- Festivals i Cicles: Festival Grec, Festival Antic Horror Picture Show, Antic 

Teatre For Kids, Antic Cabaret El Desplume! 

- Activitats en col·laboració: La central del circ, Habitual Vídeo Team, La 

Poderosa, Habitual Vídeo Team – Cicle Flux Club, Film2. Media Workds –

Antic Cinema. 
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C.O: - Utilitzeu les noves tecnologies per consumir i generar contingut cultural 

(per la sala)?  

A.M : - S’utilitza les següents plataformes: 

Facebook (16.934 followers) 

Twitter (5.058 followers) 

C.O: - Creieu que es fa un bon ús de les noves tecnologies dins l’àmbit cultural 

català? 

A.M : - Sí, tot i que les agències de comunicació tenen elements a favor en els 

projectes de petit format com l’Antic Teatre. Això es veu de retruc en la incidència 

en diferents mitjans, ja sigui a les xarxes socials, premsa tradicional o web 

especialitzada. De totes maneres, des de l’Antic Teatre utilitzem les xarxes socials 

per publicitar les propostes teatrals però també per generar contingut envers 

problemàtiques socials i culturals properes a la gent del barri.  

C.O: - Creieu que les RRSS ajuden a donar visibilitat als espectacles actuals? 

Per què? 

A.M : - Avui dia són el mitjà amb el qual tenim un contacte més directa amb l’usuari. 

El fet que puguis mantenir una relació horitzontal envers el client genera una 

comunicació directe i transversal molt positiva. Són quelcom positiu tant pels 

consumidors com pels agents culturals (creadors, productors, programadors, etc).  

C.O: - Com doneu vosaltres visibilitat als vostres espectacles? 

A.M : - Utilitzem diferents canals. Intentem tenir una gran varietat de mecanismes 

per arribar a diferents públics que s’informen de les propostes a través de mitjans 

diferents. 
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- Xarxes socials (FB; TW) 

- Programació a les agendes de mitjans especialitzats en cultura (Butxaca, 

Atrapalo, TimeOut, etc.) 

- Contacte amb crítica teatrals perquè publiquin al diari/revista 

- Newsletter a més de 10.000 subscrits 

- Cartellera en format paper al bar de l’Antic Teatre 

- Llibret en format paper amb tota la programació anual de l’Antic Teatre. 

C.O: - Quin públic s’observa avui en dia a les sales teatrals? I quin públic 

s’observa a Antic Teatre? 

A.M : - A les sales de teatre el prototip o la sensació meva com a espectador és el 

de dones d’uns quaranta anys i de classe mitjana-alta. 

A l’Antic Teatre aquesta dinàmica es repeteix però amb alguns matisos. Ja que la 

programació no té res a veure amb un Teatre Lliure o  Teatre Romea ,i per tant, els 

gustos del públic son lleugerament diferents. De totes maneres, la majoria són 

dones d’una mitjana edat, potser amb un estatus socials menys elevat que en la 

resta  de públics d’altres teatres.  

C.O: - Perquè neixen durant els últims anys sales alternatives de teatre? Quina 

funció creus que tenen? 

A.M : - Sorgeixen com a resposta d’una necessitat latent dels ciutadans. El buit que 

ocupa l’Antic Teatre és molt difícil que el pugui ocupar per exemple un teatre 

públic, ja que aquí hi tenen cabuda propostes més arriscades que difícilment des 

d’un consistori es voldrien assumir. 

El fet de tenir aquesta independència fa que sigui un espai de lliure creació on els 

creadors puguin desenvolupar la seva activitat artística amb plena llibertat, i el 
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públic pugui gaudir de propostes artístiques que no es programen a cap altra sala 

de la ciutat. 

C.O: - Creus que hi ha una mancança de consum jove? 

A.M : - Sí. Els joves els costa assistir al teatre, i més encara a un lloc com l’Antic 

Teatre, amb una programació més eclèctica i trencadora a la resta de teatres.. Ens 

trobem amb un perfil de públic jove que ve a l’Antic Teatre perquè té una terrassa 

acollidora i és un espai on estar tranquil·lament prenent algun refrigeri. Tanmateix, 

aquest mateix target de públic no s’apropa a les propostes de l’Antic Teatre. No 

crec que la barrera sigui econòmica, sinó que és per una manca d’interès o per 

prioritzar el consum en altres manifestacions culturals o artístiques, per exemple 

sales de concerts o festivals de música. 

C.O: - Quina creus que seria la solució per fer créixer el consum cultural entre 

els joves universitaris? 

A.M : - Malauradament no tenim una vareta màgica per conèixer com satisfer el 

consum cultural dels més joves, però se’ns dubte és una tasca pendent per part de 

tots els agents culturals de Barcelona, i Catalunya en general. Els joves veuen el 

teatre quelcom lluny dels seus interessos, però de ben segur que molt d’ells és 

perquè no han trobat un gènere teatral que els entusiasmi.  

El que està comprovat estadísticament és que, quan aconsegueixes que un jove 

vingui una vegada al teatre i ha gaudit d’una experiència positiva, que aquest 

repeteixi una segona vegada serà més fàcil. El que és complicat és apropar al públic 

més jove una primera vegada al teatre, aconseguir fidelitzar-lo és un altre pas, però 

no més difícil que el primer. 
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Per exemple, des de l’Antic Teatre estem iniciant contacte amb l’Aula d’Escena de 

la Pompeu Fabra per posar facilitats en l’accés dels estudiants, oferint descomptes i 

promocions. Tanmateix, estem valorant la possibilitat d’engegar un projecte de 

teatre per estudiants de batxillerat i universitaris, amb el qual apropar la creació 

teatral i la feina de l’actor i actriu siguin els objectius.   

C.O: - Coneixes plataformes amb descomptes per gent jove? Quines? 

A.M : - Des de l’Antic Teatre estem adherits a la campanya Escena25. La veritat és 

que desconeixem la repercussió directa d’aquest tipus de campanyes. Però potser 

és una bona manera de fomentar el consum cultural dels més joves.
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