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BARCELONA AIXECA EL TELÓ

� Daniel Martínez, presi-
dent d’Adetca i màxim ex-
ponent de la potent casa
Focus, ha fet memòria i no
recorda cap temporada
igual. L’exercici l’han fet
altres empresaris i tots co-
incideixen que la qualitat
del cartell és immillorable.
Borja Sitjà es lamentava,
el 2004, que tot i el poc cas
dels espectadors als mun-
tatge del Fòrum Ciutat,
s’havia aconseguit un ni-
vell que no se superaria, en
anys. En poc més de cinc
anys, ningú dubta a tenir la
cartellera més atractiva i
variada. Aquest és un petit
tast que no vol empatxar:

� Musicals
Mamma mia!, Cabaret,

la reposició de Grease i
l’estrena de Boscos endins
de Dagoll Dagom són els
caps de cartell. També
promet la proposta de Ri-
card Reguant d’un musical
a partir de les cançons
d’Els Pets. Serà al Poliora-
ma a principis d’any. Sta-
ge Entertainment, la pro-
ductora europea dels mu-
sicals, desembarca a Bar-
celona amb dos títols que
van triomfar a Madrid. Ho
faran al BTM i a l’Apolo.

Pel que fa a Grease, se-
gueix al Victòria fins al ge-
ner, abans de començar gi-
ra per tot l’Estat. Dagoll
Dagom els pren el relleu
amb un clàssic de Stephen
Sondheim. Bollywood the
show serà la incursió al gè-
nere a Barcelona. El Tívoli
té dos títols asiàtics: Kung
Fu, amb els monjos Shao-
lin, i un títol que ja ha re-
corregut mig món a partir
de l’univers Bollywood.

� Comèdia
Torna Pels pèls al Bor-

ràs, un dels èxits de la tem-
porada passada. També
torna Pepe Rubianes al
Capitol. Però no ho fa amb
el seu clàssic monòleg, si-
nó que hi incorpora cinc
ballarines etíops a La son-
risa etíope. També Joan
Pera repeteix al Condal:
Òscar, una maleta, dues
maletes, tres maletes. Ra-
mon Madaula i Laura Co-

nejero lideren el reparti-
ment d’El llibertí, un text
còmic sobre la moral.

� Drama
És probablement el gè-

nere amb més propostes.
Des de La plaça del dia-
mant, al TNC, a Le mani
forti (ara, al Capitol).
També destaquen les dra-
matúrgies de Tirant lo
Blanc i Los persas amb Bi-
eito al cartell i el 2666 de
Bolaño rellegit per Pablo
Ley i Àlex Rigola. També
promet Després de mi, el
diluvi de Cunillé.

� Retorns
Flotats. Deu anys des-

prés de la sonora sortida de
Josep Maria Flotats del
TNC, l’actor i director es
planta al Tívoli amb una
obra de teatre que és estre-
na mundial, Stalin. Un re-
torn que també és èxit de
públic segur és el de La
Cubana amb la reposició
de Cómeme el coco negro.
Després de vuit anys, Rosa
Maria Sardà actua en cata-
là, aquests dies, al Romea
amb Tres dramolette, un
exquisit treball d’un text
de circumstàncies que de-
fineix les obsessions de
Bernhard.

El millor cartell que es recorda
Els empresaris teatrals de Catalunya auguren, eufòrics, un curs encara amb millors resultats,

vist l’avanç de temporada a la cartellera de Barcelona
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� Josep Maria Pou, Andreu Benito, Pere Arqui-
llué, Jordi Bosch, Francesc Orella i David Selvas.
Aquests són els sis actors que presenten des d’avui
fins al 23 de setembre La nit just abans dels boscos,
un monòleg sobre la immigració de Bernard-Marie
Koltès que Àlex Rigola va triar per inaugurar el
Teatre Municipal de Girona. El resultat d’aquella
producció (amb Lluís Homar en comptes de Sel-
vas) va ser màgic, insisteixen els actors. Rigola, veí
del carrer Hospital i de pisos sobreocupats («on vi-
vim tres, se n’hi apleguen trenta»), considera que la
peça, escrita fa trenta anys, va ser visionària i que
avui és de plena actualitat a Barcelona. La peça
poètica mostra un estranger en una gran metròpoli
que es confessa tenir por de tot i de tothom i que im-
plora un company per trencar la seva solitud. En
vista d’aquest panorama, pot optar per deixar-se
morir o per esclatar. Francesc Orella explica que
aquest és un dels textos necessaris per «remoure
consciències».

Un instant de Grease, que es reposa des de finals d’agost fins passades les festes de Nadal al Victòria. / EFE / TONI AL BIR

Sis actors i un Koltès

Un 3% més de
capacitat que el
curs anterior
� Barcelona. La tempora-
da 2005/2006 va regis-
trar una davallada sen-
sible del nombre d’es-
pectadors respecte de la
temporada anterior, fet
que es va justificar indi-
cant el tancament del
Novedades a meitat de
la temporada. Aquest
any, a més del Noveda-
des, s’hi ha afegit el
Principal i L’Espai. Pel
que fa a les altes, cal
destacar el retorn de la
Sala Muntaner, on van
fer obres de reforma
durant un any i mig, ai-
xí com la recuperació
de la sala Adrià Gual, al
Mercat de les Flors. A
més, hi ha hagut incor-
poracions noves, que
són la tercera sala del
Teatreneu i l’habilita-
ció dels jardins del
TNC com a espai per a
teatre de carrer. Comp-
tat i debatut, la caiguda
de tres sales del cartell i
l’entrada d’aquests
quatre espais ha impli-
cat un creixement de la
capacitat d’un 3%. Ai-
xí, s’han posat 100.000
entrades a la venda del
2005/2006 al 2006/07,
que ara just ha acabat.
La temporada vinent,
s’esperen més entrades
escèniques, com és el
cas del Teatre Gaudí
Barcelona (TGB) i el
Coliseum. / J.B.

El novembre, el
mes amb major
assistència
� Barcelona. Segons da-
des que comparen el
nombre d’espectadors
de pagament a Barcelo-
na els últims quatre
anys, el novembre ha
estat el mes de major
assistència de la darrera
temporada, amb
264.839 espectadors.
Sumant-hi les entrades
per a professionals, la
xifra puja a 288.230 es-
pectadors. La gràfica
confeccionada amb da-
des dels socis de l’As-
sociació d’Espectadors
de Teatre de Catalunya
(Adetca) demostra que,
històricament, el millor
mes quant a recaptació i
assistència és el gener
(probablement, a causa
de l’hàbit familiar d’a-
nar al teatre per les va-
cances de Nadal). En
cap cas, però, s’havien
superat les 260.000 en-
trades. / J.B.

La Cubana
recupera el
Coliseum
� Barcelona. Com ja ha-
via anunciat aquest dia-
ri abans de l’estiu, el
Coliseum tornarà a ser
teatre aquesta tempora-
da. Finalment, l’expec-
tativa de La Cubana de
fer temporada amb Có-
meme el coco negro ha
resultat encertada. El
director Jordi Milán ja
va manifestar en aquest
diari les ganes de ser a
Barcelona aquest prin-
cipi de temporada per la
competència que hi
haurà en la cartellera.
Productores de musi-
cals també han mostrat
interès d’establir-se a
l’històric teatre de la
Gran Via, tot i que ara
per ara resulta inviable
cap acord a causa de la
poca capacitat de la cai-
xa escènica. / J.B.

La Biblioteca de
Catalunya es
converteix en nou
espai estable
� Barcelona. El director
Oriol Broggi va acostar
la Biblioteca de Catalu-
nya a la cartellera tea-
tral amb El misantrop,
gràcies a un projecte
puntual a la nau de
llevant de la biblioteca,
que estava buida per
encabir-hi dues expo-
sicions. Casualment, va
trobar un soterrani que
també va convertir en
un espai íntim (Antígo-
na). La remodelació de
la plaça Gardunya, que
afectarà forçosament
l’espai de la biblioteca,
permetrà que, com a
mínim durant els prò-
xims anys, es pugui
comptar amb la biblio-
teca com a espai escè-
nic estable. / J.B.

L’SGAE prepara la
inauguració del
Paral·lel, el curs
vinent
� Barcelona. El Teatre
Paral·lel, el projecte
que va guanyar el con-
curs d’idees de l’Ajun-
tament de Barcelona,
encara haurà d’esperar
un any més. Responsa-
bles de la Societat Ge-
neral d’Autors i Editors
(SGAE), que avala el
futur teatre, ja han co-
mençat a contactar amb
creadors per als primers
espectacles. / J.B.


