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CDs
d’avui
Play it as it
lays
Patti Scialfa
La dona de Springsteen
torna a demostrar que és
més que la dona del Boss.
Country, rock i blues a foc
lent són els condiments ex-
pressius d’un disc en què la
Scialfa, que aquest cop no
ha necessitat 11 anys per
tornar, demostra que hi ha
talent i molt bones idees en
la seva carrera.
(SONY-BMG)

Absolute
Garbage
Garbage
Recopilatori completista
d’uns Garbage que mai van
saber igualar la contundèn-
cia melòdica i la inspiració
aclaparadora del seu debut,
un dels grans discos de pop
dels 90. Aquí trobarem els
seus grans hits condensats
en un únic CD, un perfecte
resum d’un currículum ple
de moments prescindibles.
(WARNER)

Graduation
Kanye West
El tercer àlbum del produc-
tor i MC Kanye West confir-
ma tot el que es podia es-
perar d’ell: és difícil trobar
un artista urbà nord-ameri-
cà tan brillant i hàbil en la
combinació de sons i melo-
dies comercials amb batecs
i picades d’ullet al públic
més exigent de carrer. De
nou, una lliçó magistral.
(ROC-A-FELLA-UNIVERSAL)

Xenakis
[A]Live
Reinhold Frield
Després de recrear el Metal
machine music de Lou
Reed, l’ensemble alemany
Zeitkratzer reviu grans mo-
ments del compositor con-
temporani Xenakis en una
proposta en viu que suposa
un gran repte per a l’oient.
Compta amb el lideratge
del pianista Reinhold Frield.
(ASPHODEL)

Happiness
Ltd.
Hot Hot Heat
Esperadíssim retorn d’una
de les bandes clau en la
regeneració estètica i ex-
pressiva del postpunk en
clau rock de fa tres anys. A
Happiness Ltd., la forma-
ció explora un vessant
més directe, accessible i
melòdic que aconsegueix
la factura de diversos sin-
gles clars i contundents.
(SIRE-WARNER)

U.F.O.S. at the
200
The Flaming
Lips
Disc en directe d’un grup
que sempre cuida l’orques-
tració dels concerts en viu.
Enregistrat a Oklahoma, és
una bona porta d’entrada al
particular univers musical i
estètic d’aquesta banda icò-
nica del rock psicodèlic i es-
pacial de finals dels 90.
(WARNER)

DavidBroc

L’autoriacatalana
haarribatal43%

Els teatres privats fan balanç positiu de la temporada
2006-07, amb més espectadors i millors expectatives

Teresa Bruna
BARCELONA

L’Associació d’Empreses de
Teatre de Catalunya (ADET-
CA) va fer públiques ahir les
dades comparatives corres-
ponents a la temporada
2006/2007, amb molta sa-
tisfacció pels resultats.
“Hem sortit de l’estanca-
ment en què estàvem amb
un gran augment d’especta-
dors: 141.840 més que en
l’anterior temporada, cosa
que significa un increment
del 7% i 2.240.527 localitats
en total”, explicava cofoi Da-
niel Martínez, president
d’ADETCA, a l’acte de pre-
sentació de la nova tempo-
rada. “Si Madrid, que és més
gran i té tot un carrer dedi-
cat als musicals, s’acosta als
2 milions, ens podem sentir
molt orgullosos”.

Martínez va voler desta-
car especialment l’excepcio-
nal increment d’autors cata-
lans a la programació: “N’hi
ha hagut 49 més que l’any
passat, amb això arribem al
43% amb una variació del
23%. A França, potser enca-
ra, però a l’Estat espanyol, ni
ho somien de tenir una tem-
porada amb tants autors au-
tòctons”. Els autors estran-
gers es van emportar el 38%,
mentre que els de la resta de
l’Estat assolien el 17%.
Aquesta xifra significa un
augment del 7%.

Autors a banda, els espec-
tacles en català també arri-
ben al 45%, amb un aug-
ment del 17% pel que fa a la
passada temporada. La res-
posta del públic ha anat en
consonància amb aquestes
dades, amb l’assistència de
937.482 espectadors als es-

pectacles en català, 39.223
més que l’any passat i
163.303 més que els que
han vist teatre en castellà.
Les dades d’ADETCA estan
detallades per diversos con-
ceptes, incloent-hi curiosi-
tats com ara que l’espectacle
que ha tingut més públic ha
estat Grease, amb 311.000
espectadors, i que el novem-
bre és el mes capdavanter
en assistència al teatre, amb
290.000 espectadors.

Noves sales
L’optimisme es confirma
amb l’obertura de tres noves
sales: la consolidació de la Bi-
blioteca de Catalunya com a
espai regular de teatre, les
Sales Gaudí, que va presen-
tar recentment el Versus, i
la reobertura del Goya. La
Cubana recuperarà provisi-
onalment el Coliseum.

Pel que fa a les Sales Al-
ternatives, també han anat
endavant, encara que Julio
Álvarez, del teatre Tanta-
rantana, és més pragmàtic:
“Hem tingut un augment de
1.600 espectadors, ha estat
una temporada bona, la mi-
llor, però cal tenir en comp-
te que la Sala Muntaner s’ha
reincorporat després d’un
any i mig d’obres de remo-
delació. Aquests, l’any pas-
sat no els comptàvem”.

Daniel Martínez, en el
seu estil de “si les coses van
bé, poden anar millor”, es
va comprometre a fer algu-
na cosa de cara a l’agost.
“No pot ser que una ciutat
com aquesta només tingui
dos teatres funcionant.
Hem iniciat converses amb
responsables municipals
per aconseguir que hi hagi
més teatre”, va dir. ■
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