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Polèmica
pel so del
concert de
Coldplay

Va assistir a la
presentació d’un
documental
d’Oliver Stone
basat en ell

Hugo
Chávez
aterra a
Venècia

Gairebé un miler
d’assistents
obren una web
per reclamar una
compensació

L’ocicultural
nopunxa

Lacrisieconòmicanoafectal’afluènciaa
lesactivitatsculturals,quenotenlacaiguda
delturismei interèscreixentperlagratuïtat

Maria Teresa Coca
BARCELONA

Passar-ho bé no té preu.
Aquest vindria a ser un pos-
sible raonament per expli-
car que, malgrat la crisi eco-
nòmica, la gent segueix es-
curant-se les butxaques per
assistir a qualsevol activitat
cultural. És ben cert que al
nostre país el lleure no és
car i en un nombre impor-
tant d’ocasions té gratuïtat,
però tot i així és una despe-
sa suplementària que, en
temps de restriccions eco-
nòmiques domèstiques, es
pot tendir a suprimir.

No obstant això, organis-
mes públics i privats han co-
incidit a assegurar a l’AVUI
que al llarg d’aquest any
–pendents de saldar la tem-
porada d’estiu– l’afluència
de públic i el perfil dels visi-
tants han estat similars a
anys anteriors. Fins i tot, en
gairebé totes les instituci-
ons consultades, el nombre
de participants ha crescut
lleugerament, en general ar-
rossegat per una demanda
més gran del públic familiar.
És el cas dels actes que orga-
nitzen l’Obra Social de
Caixa Sabadell, Caixa Man-
resa i La Caixa o museus
com el de la Xocolata.

El fet que s’hagi mantin-
gut viu l’interès del visitant
per un gran nombre d’acti-
vitats ha permès als diver-
sos ens culturals mantenir
la programació “inaltera-
ble” i “coherent amb els
seus objectius”, explica
Carla Tarruella, de la Fun-
dació Suñol, i ho corroboren

xat notar la crisi ha estat
en el nombre de visitants
estrangers gairebé a tot
arreu. Ara per ara, s’ha de-
tectat un ús més reduït de
la targeta cultural de Turis-
me de Barcelona, amb l’ex-
cepció del Museu de la Xo-
colata, que “ha estat més
visitat”. Des de Turisme de
Barcelona s’adverteix que
“una disminució en el nom-
bre d’estrangers als mu-
seus i altres activitats no
vol dir que el turisme que
ens arriba no estigui atret
per la nostra cultura, sinó
que el descens s’ha donat
perquè el nombre de visi-
tants de fora ha estat infe-
rior al d’altres anys”.

Noves iniciatives
Per pal·liar situacions com
aquesta, des de Turisme de
Barcelona i un col·lectiu de
fundacions privades d’art
de la ciutat s’està treballant
de forma molt incipient per
idear un programa turísti-
co-cultural amb la possibili-
tat que inclogui un recorre-
gut multitiquet per diverses
fundacions privades d’art.

Perquè, en definitiva, el
que enganxa al públic és la
qualitat i varietat del que es
pot veure. Això no impe-
deix que, un cop davant del
museu o centre escollit, tot-
hom revisi la cartera per
veure quina targeta té d’al-
tres ens, clubs socials, de
lectura, sanitàries... que li
permeti accedir a algun
tipus de descompte o que
valori l’opció de fer la com-
pra de les entrades per in-
ternet per estalviar diners.

La gent s’hi mira, la pela és
la pela.

Si no, que els ho diguin
als centres cívics de Barce-
lona i a les associacions que
sota el seu paraigua no dei-
xen d’organitzar actes. Un
dels més recents, inaugurat
el febrer passat, l’Espai Jove
de Gràcia, ho ha palesat “en
tant que el moviment asso-
ciatiu per si sol ja mobilitza
la seva gent, l’afluència que
estem tenint a qualsevol ac-
tivitat és alta” i molt concre-
tament “entre els joves”.

A Casa Elizalde, les coses
també van vent en popa,
“sobretot perquè l’oferta
d’oci dels centres cívics és
sempre més econòmica que
d’altres opcions com escoles
de teatre, dansa, gimnasos,
acadèmies, etc”, exposa la
directoradelcentre,Miriam
Alcaraz. La Casa Elizalde,
que és un tradicional centre
que sempre ha tingut una
forta demanda en les expo-
sicions i els espectacles,

també ha vist com ha aug-
mentat el nombre d’inscrits
en els cursos de caràcter
més formatiu.

Llegir de franc
Com a la ciutat de Barcelo-
na, el consum cultural s’ha
incrementat arreu de la de-
marcació de Barcelona se-
gons la Diputació, al voltant
del 10% en arts escèniques,
patrimoni cultural i la xarxa
de biblioteques. En general,
el préstec de llibres és una
delesactivitatsqueméss’ha
despertat. Les dades del
conjunt del 2008 mostren
ques’hanrealitzatalvoltant
de 44.600 préstecs diaris, i
2,2 préstecs per cada habi-
tant de la demarcació.

Defet,enaquestcassíque
pot pesar el fet de la gratuï-
tat. A la xarxa de les Bibliote-
ques de Barcelona l’evolució
de les dades és similar, però
els seus responsables també
alerten que en les activitats
que han estat de pagament,

El nombre de
participants ha
crescut en
gairebé tots els
centres públics i
privats

Cap ens cultural
ha deixat de
banda, peró, la
millora de la
seva oferta i dels
serveis

des de la Fundació Brossa.
De tota manera, en molts
museus, centres cívics i bi-
blioteques s’ha fet un esforç
creatiu per idear ofertes
adreçades a col·lectius més
específics.

Els responsables de Món
Sant Benet (Sant Fruitós
del Bages), de la Fundació
Caixa Manresa, expliquen
que s’han fet campanyes de
promoció i “s’han creat pa-
quets més econòmics que
englobin un major nombre
de coses per resultar més
atractius o més complets”.

Perquè on sí que s’ha dei-
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per exemple l’Itinerari. La
Setmana Tràgica a peu de
carrer, l’afluència de partici-
pants ha estat tot un èxit.

Pel que fa a patrimoni
cultural, la xarxa de mu-
seus locals de la Diputació
de Barcelona ha incremen-
tat l’assistència en un
10,7%, en bona part per un
interès creixent de les esco-
les. Aquest també ha estat
el canvi més substancial
que ha detectat la renovada
Fundació Godia. Aquesta
institució ha gaudit aquest
any “d’una situació excepci-
onal perquè s’ha traslladat
a una seu molt més àmplia”,
concreta la seva directora
Sara Puig. Explica que pot-
ser aquesta novetat “ha des-
pertat la curiositat de locals
i estrangers” i ha permès
que “el públic escolar pugui
fer cap a la nostra institució
gràcies a la renovada aula
infantil que hem posat en
funcionament”.

La millora en l’oferta i en

El nivell i l’adequació
de l’oferta han
mantingut viu

l’interès dels ciutadans
pel lleure ■ X. BERTRAL

els serveis és també una de
les qüestions que cap centre
pot deixar de banda: al con-
trari, s’ha de potenciar.
Totes les fonts consultades
veurien amb bons ulls am-
pliar algunes de les iniciati-
ves de caràcter gratuït que
ara es reserven només per a
la Nit dels Museus, el Dia In-
ternacional dels Museus o la
Diada de Santa Eulàlia a
Barcelona. Sempre que
“s’hi sumi la resta d’oferta
cultural i fem créixer el
mercat”, puntualitzen.

En definitiva, es pot dir
que la demanda de contin-
guts culturals està sent
“sostinguda i dinàmica” i
està quedant al marge de la
crisi econòmica perquè,
com explica Valentí Farràs,
responsable de difusió i pú-
blics dels centres de la Fun-
dació La Caixa, “si estigués
vinculada a la crisi la corba,
tan en positiu com en nega-
tiu, seria molt més pronun-
ciada i significativa”. ■

Salutperalteatre
Barcelona celebra el Dia de les Arts Escèniques amb
una gala en què s’atorguen els premis de la Crítica

Teresa Bruna
BARCELONA

Les arts escèniques han
agafat el timó amb força i
han resistit el temporal de
la crisi. “Hem mantingut
les xifres amb molt poques
variacions. Si l’any passat
va estar marcat per l’eclo-
sió dels musicals, aquest
any han sofert una petita
baixada (104.493 especta-
dors menys), que s’ha
compensat amb una puja-
da del text dramàtic
(84.898 més) i de la dansa
(11.096). Això vol dir que,
passada l’eufòria, els mu-
sicals s’han consolidat”. És
la valoració que el presi-
dent d’Adetca, Daniel Mar-
tínez, va fer ahir en donar
a conèixer les estadísti-
ques de tots els teatres de
Barcelona durant la tem-
porada passada. Va ser el
tret de sortida de tot un
dia dedicat a les arts escè-
niques per part de les sales
públiques i privades.

La jornada va continuar
amb una conversa entre
Josep M. Pou i Yasmina
Reza, una de les autores
vives més interessants, de
qui s’estrenaran dues
obres durant la temporada,
i la gala d’Adetca, que va
ser dissenyada per Carol
López i retransmesa per
TV3. Per primera vegada,
en el transcurs de la gala es
van atorgar els Premis de
la Crítica de Barcelona.

A grans trets, Tricicle són
els vencedors absoluts pel
que fa al rànquing d’assis-
tència. El musical Spama-

lot, que han dirigit, ha estat
l’espectacle amb més espec-
tadors de pagament
(178.228). I Garrick, que
interpreten ells mateixos,
n’ha sumat 112.374, tot i
ser al tercer lloc: “El teatre
sense text ha augmentat en
377.000 espectadors. Això
passa sempre que hi ha
l’efecte Tricicle!”, diu Martí-
nez. Els muntatges en cata-
là (40%) han tingut
1.070.000 espectadors i els
parlats en castellà (36%)
951.000. El segon lloc del
rànquing se l’emporta La

Bella y la Bestia, amb
126.374 espectadors, i des-
prés de Garrick segueixen
Mamma Mia, Els nois d’his-
tòria, El joc dels idiotes, La
vida por delante, Què el mu-
sical, Fama i Cancún.

Valors amb precaució
Cal valorar aquestes dades
en funció del temps d’esta-
da al teatre. Igual de rela-
tives són les obres que han
obtingut el 100% d’ocupa-
ció, com és el cas de Paso
Doble, la performance de
Josef Nadj i Miquel Barce-

ló, que només va ser al
Lliure quatre dies. El que
és més descriptiu és el
nombre total d’assistents
en tota la temporada. Aquí
ha guanyat el Gran Teatre
del Liceu, amb 296.522 es-
pectadors (sempre de pa-
gament), seguit del BTM,
el Victòria, el Poliorama i
el Tívoli, en l’apartat que
afecta les sales amb més
de 200 localitats. Pel que
fa a les que disposen de
menys de 200, el Teatre-
neu és al capdavant amb
25.221 espectadors, se-
guit de la Sala Muntaner
–amb l’espectacle de The
Chanclettes–, el Tantaran-
tana, l’Espai Lliure i el Te-
atre Gaudí Barcelona.

En general, l’índex d’ocu-
pació ha baixat del 59,20%
al 54,78%. “El descens dels
musicals, que ocupen sales
de gran aforament, té a
veure amb aquesta baixada.
També se n’ha ressentit la
recaptació, producte de la
diferència entre el preu dels
musicals, més elevat que els
altres”, puntualitza Martí-
nez.Ambtot,s’hanrecaptat
64.977.909 milions (cinc
menys que l’any passat).

Curiosament, en total hi
ha hagut 15.589 especta-
dors menys de pagament,
però 19.419 més, si comp-
tem els convidats. Dins
d’aquestes xifres, les sales
alternatives han tingut 477
espectadors menys, una
data molt poc significativa
si tenim en compte que
entre el 2007 i el 2008 van
tenir un increment de
85.470 a 121.000. ■

Els tres membres del Tricicle durant la gala que va tenir lloc ahir ■ MARTA PÉREZ

Els que han convençut la crítica

@Rock’n’roll
Direcció Àlex Rigola. Premi
de la Crítica de Barcelona.

@Hamlet
Direcció T. Ostermeier. Premi
a l’espectacle internacional.

@Sweeney Todd
Direcció Mario Gas. Premi a
l’espectacle musical.

@Pep Tosar
Premi a la direcció per Molts
records per a Ivanov.

@Pau Miró
Premi al text dramàtic per
Búfals i Lleons.

@Mercè Arànega
Premi a la interpretació fe-
menina per Mort de dama.

@ Júlia Möller
Premi a la interpretació fe-
menina per Aloma

@Rosa Renom
Premi a la interpretació fe-
menina per Rock’n’roll

@ Jordi Boixaderes
Premi a la interpretació mas-
culina per Mort d’un viatjant.

@ Julio Manrique
Premi a la interpretació mas-
culina per Hamlet.

@Pep Cruz
Premi a la int. masculina per
La casa dels cors trencats.

@Alfons Flores
Premi a l’escenografia per La
casa dels cors trencats.

@Danier Veronese
Premi dramatúrgia pel pro-
jecte Txèkhov (T. Lliure).

@À. Vilda i . Olivar
Premi de vestuari per Mort
de dama.


