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El BTM remodela
la programació
i anuncia
més concerts

c

LA DANSA I ELS
MUSICALS SEGUIRAN
TENINT-HI CABUDA

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

ARTS ESCÈNIQUES

Pere Pinyol, nomenat
recentment director

artístic del Barcelona Teatre Musi-
cal, demana, per començar, que
el nom de la sala quedi reduït a
les seves tres sigles: BTM. Perquè
tres són les potes que vol que sos-
tinguin la seva nova etapa: «La
música, la dansa i els musicals».
Sota l’auspici de la SGAE i l’em-
presa privada Focus, la sala busca
trobar el seu lloc en el món artís-
tic de Barcelona. «I la millor apos-
ta és una programació musical
regular, entre 40 i 50 concerts a
l’any», avança.

El remodelat Palau d’Esports
ha aconseguit que la seva nefasta
acústica sigui ara «alabada pels
crítics». I que a pesar de les 3.000
localitats de l’aforament, «sigui
un escenari íntim, que permet
apreciar les emocions». El pro-
grama d’aquest mes va arrencar
amb Pat Metheny (el dia 1), Joe
Jackson i Todd Rundgren (dia 4) i,
aquesta mateixa nit, Philip Glass
i la projecció de la pel.lícula Na-
qoyqaytsi. Després, el torn serà
per a Yann Tiersen (dia 12), Dave
Holland, (dia 23) i Los Lobos (dia
25). A l’agost, acollirà Don Quijote,

del Ballet Nacional de Cuba (del 3
al 7), El llac dels cignes i El corsari,
del Ballet Grigorovich (del 23 al
25) i el flamenc de cambra de la
cantaora Mayte Martin i la bailao-
ra Belén Maya (dia 26).

En el futur, la dansa «seguirà
tenint-hi un paper important, així
com els musicals», com el que
prepara El Musical més Petit per
al Nadal, sobre El llibre de la selva
de Disney. També s’estan movent
peces perquè sigui la seu barcelo-
nina de la sarsuela i de les com-
panyies madrilenyes de dansa. I
s’estudia establir col.laboracions
amb el Liceu.

Jordi González, director artís-
tic de Focus, va recordar l’èxit
que van aconseguir amb l’últim
musical de producció pròpia, Ta-
rantos, que es presentarà al Festi-
val d’Atenes i que ja té bolos pre-
vistos a Madrid (un mes sencer) i
Europa. I va avançar, sense dir
títols, que la màquina de produir
«segueix en marxa». Això sí, en
col.laboració i coordinant-se amb
«altres operadors mitjans», va
apuntar Daniel Martínez, direc-
tor de Focus, «que tenen els ma-
teixos problemes» que ells i amb
qui compartiran costos.<

BALANÇ I PROJECTES DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

El recinte públic manté l’ocupació en el 73% gràcies al musical ‘Mar i cel’

El TNC obrirà la temporada que
ve amb un clàssic en castellà

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Lope per Lope. El Teatre
Nacional de Catalunya

(TNC) obrirà la seva pròxima tempo-
rada amb El castigo sin venganza, un
muntatge de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico, que al seu torn
inaugurarà amb el recent Fuente Ove-
juna, de Ramon Simó. El canvi
d’obres de Lope de Vega respon a
una política d’intercanvi dels dos
teatres públics. No serà aquest cop el
primer que el TNC obre les represen-
tacions amb una peça en castellà; ja
ho va fer amb El alcalde Zalamea de
Sergi Belbel el 2000.

Tot i no haver augmentat els úl-
tims anys el pressupost per a pro-
duccions, les xifres que ahir va fer
públiques el TNC són acceptable-
ment favorables. Les tres sales del
teatre han mantingut l’índex d’ocu-
pació, 73 % d’espectadors, sis punts
menys que l’any passat perquè, se-
gons Joan Francesc Marco, conseller
delegat del teatre, durant aquesta
temporada s’ha augmentat el nom-
bre de sessions. De totes maneres, si
es compta l’ocupació total dels es-
pectacles en gira i els cedits al sector
privat, aquesta augmenta fins a un
81%. També admeten que la inclusió
del popular muntatge Mar i cel, que
va obtenir gairebé un 100% d’ocupa-
ció, ha ajudat a millorar aquestes xi-
fres. A la zona més baixa de la recep-
tivitat hi ha produccions del T6
com El plan B (37%), Temptació (30%)
i Raccord (27%).

Pel que fa a la programació, el di-
rector artístic Domènec Reixach va
avançar una cinquena part del total
de 18 obres que pujaran als dife-
rents escenaris la temporada que ve.
A més a més del clàssic de Lope, la
Sala Petita acollirà Salamandra, últi-
ma obra de Benet i Jornet, dirigida
per un dels nous assessors del teatre,
Toni Casares.

q ÈXIT PARISENC
Reixach també va confirmar la in-
clusió d’un dels grans èxits de la pas-
sada temporada parisenca, La rose et
la hache (La rosa i la destral), la versió
que Carmelo Bene va fer del Ricard
III de Shakespeare amb Ariel García
Valdés com a titular i direcció de
Georges Lavaudant, que també in-
tervé com a actor.

Uuuuh!, és a dir la cèlebre onoma-
topeia de l’universal pallasso Charlie
Rivel, és el títol d’un dels projectes
del T6 firmat per Gerard Vàzquez.
També s’ha confirmat que la tempo-
rada que ve Belbel dirigirà una obra
de Marivaux<

33 Una imatge d’El castigo sin venganza, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

EL PERIÓDICO

El públic abonat al Nacional és de classe mitjana alta, segons un estudi

El 70% dels catalans no van trepitjar
un teatre durant l’any passat

c

E. H.
BARCELONA

Un estudi encarregat
pel Teatre Nacional de

Catalunya (TNC) a la consultora
n-hamilton xifra el públic actual
de les arts escèniques a Catalunya
en un 29,9%, xifra generosa que
no indica que poc menys de la
tercera part dels catalans siguin
públic habitual al teatre, sinó
només que aquest percentatge va
trepitjar la platea d’un escenari
l’any passat almenys en una oca-
sió. D’aquesta quantitat també es
desprèn que el 70% dels catalans
no van anar ni una sola vegada al
teatre l’any passat.

El mateix estudi contempla
que la freqüència d’assistència
augmenta amb l’edat, i que el
55% de la població va al teatre
amb la parella, mentre que un

23% dels joves ho fan com a activitat
extraescolar. La gent de menys edat
és la que utilitza internet, un mitjà
en alça, per accedir a la informació
de les obres. Amb tot, les notícies als
diaris –i no la publicitat o la cartelle-
ra– segueixen sent, de moment, el
mitjà principal per assabentar-se de
les estrenes i, a continuació, el tradi-
cional sistema de la recomanació
d’amics i coneguts.

q L’IDIOMA NO IMPORTA
Anar a una representació teatral és
per l’espectador mitjà una activitat
que requereix previsió, ja que la ma-
joria (un 68%) compra les entrades
amb més d’una setmana d’antelació.
Els més joves ho fan mitjançant ope-
radors i els més grans, a les taquilles
del centre i, pel que sembla, molt
pocs (29%) es fixen si l’obra es repre-
senta en català o castellà a l’hora de
triar espectacle.

Les xifres que afecten el TNC en
aquest estudi anuncien que el 52%
de les persones que van assistir al
teatre l’any passat han anat al Teatre
Nacional alguna vegada. Es tracta
d’un públic que coneix l’existència
d’altres sales (93%), encara que són
molt pocs els que poden enumerar-
les. Entre els punts negres del teatre
hi ha la fama d’opció «elitista», en
l’opinió de part del públic, així com
la dificultat de trobar aparcament,
l’escassetat de transport públic i el
preu de les localitats, que es conside-
ra car. Respecte a aquest últim punt,
Marco va especificar que quan es
pregunta als espectadors el preu
concret de les entrades, moltes per-
sones suggereixen xifres molt més
altes que el cost real.

El públic abonat al TNC se situa
en un franja social molt per sobre de
la mitjana, ja que un 70% és de clas-
se alta o mitjana alta.<


