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Cicle teatral a la baixa

El sector privat reconeix que les xifres no són "meravelloses", encara que en fa una lectura
"positiva i no preocupant"

El Fòrum, l'11-M i la política catalana són les causes de la pèrdua d'un 5 per cent del públic

Marta Monedero

La producció autòctona de gran format és una de les assignatures pendents del teatre privat

La sobredosi d'oferta del Fòrum Ciutat, l'atenció cap a la intensa situació política de finals de
l'any passat i la ressaca de l'atemptat de l'11-M han marcat una convulsa temporada teatral a
Barcelona, que tanca l'exercici amb una pèrdua de gairebé 115.000 espectadors.
Tres factors externs a la producció escènica, que encaixen temporalment amb la davallada de la corba
de seguiment d'assistència, són els motius que argumenten la pèrdua de públic, d'un 5 per cent, en la
temporada 2003-04. "Al desembre la intensa situació política catalana va captar l'atenció dels
espectadors, i la reacció a l'atemptat de l'11-M va provocar una pèrdua del 50 per cent del públic al
març, una disminució que a Madrid va ser del 70 per cent", justifica Daniel Martínez, el president
d'Adetca, l'associació professional que empara el sector privat i que cada any presenta un exhaustiu
informe de com ha anat la collita de les arts escèniques a la capital catalana.

D'entre tots els motius, el sotrac ocasionat per l'estat de desencís arran de l'atemptat de l'11-M ha estat
el més difícil de recuperar, atès que març és un dels mesos més forts per als teatres i, quan les coses
es torcen, la recuperació va, en el millor dels casos, a poc a poquet.

Esgotament general
Però segurament ha estat l'efecte Fòrum, que d'entrada havia d'atreure els seguidors teatrals amb una
programació "especial" i llaminera, el que ha acabat jugant, de manera inesperada, en contra dels
mateixos interessos teatrals. "No crec que hi hagi hagut un rebuig, sinó una mena d'ofec i cansament
generals" que han provocat que la gent hagi anat menys al teatre. "Hi havia un excés d'oferta que
complica les decisions", continua Martínez. I és que aquest és un art que necessita, "des de
l'espectador, un especial estat d'ànim". Ell mateix es posava com a exemple. "Estava cansat de veure
espectacles justament l'estiu que n'he vist menys i crec que la meva experiència es pot traspassar a
més gent".

Llei del pèndol
Sigui com sigui, una de les conclusions de la temporada passa per subratllar la pèrdua del 5 per cent
dels espectadors (concretament, 114.782 menys que l'any passat) i que donen ara una assistència
global de 2.119.533 persones que han trepitjat algun teatre de la capital catalana durant la temporada
passada. Tot i el retrocés, si es miren les xifres dels últims anys, es detecta una llei del pèndol, que
indica que després d'un avanç acostuma a haver-hi un petit retrocés com el que s'ha patit aquest any.
Amb tot, val a dir que sembla estar ben falcat el sostre dels dos milions d'espectadors per temporada,
una xifra impensable no fa pas gaires anys. Així doncs, la lectura que en fa Adetca d'aquesta temporada
atípica per causes ben diferents és "positiva, no meravellosa, però tampoc preocupant", argumenta
Daniel Martínez.

Curiosament, i malgrat la davallada de públic, els teatres han estat més plens. El percentatge
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d'ocupació ha pujat d'un 50,75 per cent durant el curs 2002-03 a un 54,89. Les raons, en aquest cas,
són molt clares. Ha baixat l'aforament global en un 12 per cent perquè el Barcelona Teatre Musical, el
Condal i el Mercat de les Flors han estat fent obres de remodelació que els han obligat a estar tancats
alguns mesos. Cal no oblidar que el Principal també va tancar temporalment per motius de programació.
A més petita escala, i en l'àmbit de les sales alternatives, cal apuntar el tancament definitiu d'un espai
històric com el Malic.

Canvi de tendència
Intentant treure conclusions de l'allau del Fòrum, superades les vacances i aprofitant l'inici de curs per
mirar cap al futur, la pregunta és inevitable. ¿S'ha invertit la tendència aquesta temporada? "Doncs sí,
amb una certa perplexitat -admet el president d'Adetca- hem pogut constatar que al setembre hi ha
hagut 20.000 espectadors més que al setembre de l'any anterior".

El gran cavall de batalla per al sector privat, però, continua sent la producció local. Toni Albadalejo, de
3xtres (que gestiona el Victòria i el Poliorama) sentencia que "si hi ha alguna cosa que ens fa treure el
son és la producció autòctona, no trobem la fórmula per crear espectacles, no només musicals a
l'americana, de gran format". Per això, tots plegats esperen amb candeletes les noves línies d'actuació
escènica de la conselleria de Cultura, que com a promesa electoral va apuntar que doblaria els
pressupostos d'aquest department. "Estem esperançats i el Teatre Nacional està dialogant", conclou
Martínez.

El català perd presència
Encara que l'etern discurs d'Adetca es manté en la idea que el públic no tria els espectacles que vol
veure per criteris de llengua sinó segons la seva qualitat, no es pot amagar la clatellada que ha patit
l'estadística, si ens cenyim a les qüestions de l'idioma. En català, s'han perdut 133.463 assistents (un 16
per cent menys), mentre que en castellà la baixada tan sols és del 6 per cent (43.816 assistents). Les
produccions catalanes, i aquí fa mal, també han patit un descens. De 425 a 400, un 6 per cent menys,
mentre que, per contra, les produccions de la resta de l'Estat s'han enlairat amb força. Creixen un 74 per
cent, passant de 53 a 92.
Però anem per alguna bonança, que també n'hi ha. Les dades d'Adetca indiquen que puja l'autoria en
català en un 11 per cent. De 186 obres escrites per autors d'aquí la temporada anterior, en aquest
exercici s'ha passat a 207. Pel que fa al gràfic de l'idioma dels espectacles, en català se n'han estrenat
228 (deu menys que al 2002-03) i en castellà 121, cinc més que fa dues temporades. Amb tot, l'idioma
dels espectacles continua sent d'un 40 per cent en català, 21 per cent en castellà, un 1 per cent l'ocupen
els espectacles bilingües, un 10 per cent en altres llengües i un 26 per cent recau en els muntatges
sense text. 
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