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ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E
ls teatres de
Barcelona han
tancat la tempora-
da 2010-2011 amb
un tres per cent
més d’especta-

dors –s’han venut 64.036 entra-
des més que la temporada ante-
rior–, fet que ahir va portar el
president de l’Associació d’Em-
preses de Teatre a Catalunya
(Adetca), DanielMartínez, a qua-
lificar la temporada d’“enveja-
ble” per a altres sectorsmés afec-
tats per la crisi.
En total, la temporada pas-

sada va comptabilitzar als te-
atres públics i privats de la
ciutat de Barcelona l’assistència
de 2.675.687 espectadors –“una
quantitat que cada vegada s’a-
propa més al nostre objectiu
dels tres milions de persones”,
va reconèixer l’empresari tea-
tral–; s’han venut més entrades;
s’han exhibit un tretze per cent
més d’espectacles (de 836 a 948)
i un quatre per centmés de funci-
ons. Finalment, l’índex d’ocupa-
ció de les sales s’ha mantingut
en el 54,48 per cent, i s’han
obert tres nous teatres: El Moli-
no, la Sala Atrium i el Teatre
Lliure de Gràcia, als quals s’hi

podrien afegir quatre nous es-
pais dins del complex del Mer-
cat de les Flors.
En aquest panorama encorat-

jador en termes generals, la gran
nota discordant la posa la re-
captació, que ha baixat un qua-
tre per cent, i passa de 65,9 a
63,3 milions d’euros. Segons l’o-
pinió del màxim responsable de
Focus i president d’Adetca, la
raó d’aquest descens és la cai-
guda del preu mitjà de les entra-
des –ha baixat de 27,79 a 25,99
euros aquesta temporada– i per-
què les grans produccions musi-
cals amb preus més alts, com el
musicalHoy no me puedo levan-
tar, que vanmarcar d’algunama-
nera la temporada 2009-2010,
no van fer acte de presència en
l’oferta barcelonina.
L’altra dada negativa ha estat

la caiguda d’espectadors de dan-

C
au la nit i, a l’ex-
terior del Teatre
Nacional de
Catalunya
(TNC), hi ha com

un ambient de festa major
sofisticada. Es presenta la
temporada teatral, amb la
gala Catalunya aixeca el teló!,
a l’aire lliure, als pomposa-
ment anomenats “jardins del
teatre” (unes quantes palme-
res, una mica de gespa). Una
brisa agradable acaricia les
cares populars, com si l’ha-
guessin portat els organitza-
dors. Un grapat de curiosos

–alguns d’ells, xinesos–
s’amunteguen somrients a les
tanques que envolten el recin-
te, seguint les evolucions d’ac-
tors, autoritats, públic i convi-
dats diversos. Hi ha unes tau-
les portàtils amb coses per
picar, disposades davant el
frontispici neoclàssic, cobert
per unes lones enormes sobre
les quals es projecten imatges
pregravades. Mentre els con-
vidats es mengen les patates
–a la nostra zona, n’hi ha de
mediterrànies, i amb gust de
formatge– i beuen una mique-
ta, se sent una musiqueta ama-
ble (“Nem al teatre, la la la
la”). En comptes de fanalets,
uns focus enormes ajuden les
televisions en el seu ímpetu
retransmissor. Abans que la

gent entrés, havíem aconse-
guit colar-nos i vam veure
com els actors assajaven un
gag sobre la steady cam –“és
la càmera que porta un noi
que es diu Teddy”, dit així, a
pèl, sense rialles del públic– i
intentaven compassar les se-
ves accions a les dels vídeos.
Quan s’obren portes, cap a les
nou, s’omple tot de sobte i
cada vegada és més difícil
apropar-se a les patates. En
general, la gent del teatre està
contenta encara que en veu
baixa alguns expliquen que
les produccions es fan amb
menys actors...
La gala en si mateixa és

curteta, d’una mitja hora, i la
condueix l’elegant Mag Lari,
acompanyat per diversos ac-

tors i donant pas a esquetxos
projectats. En el públic, el
president Artur Mas; l’alcal-
de, Xavier Trias; el conseller
Ferran Mascarell; el presi-
dent de Focus Daniel Mar-
tínez... La cordialitat entre la
gent del teatre i els polítics
sembla òptima. Però un no
se’n pot refiar. Se sap que res
no repel·leix tant el poder
com els bufons. Una de les
obres més esperades de la
programació del TNC és, per
exemple, El mercader de Venè-
cia, ambientat en el tiburònic
Wall Street. Que és que no
sagnem si ens punxen?, es
preguntava Shylock. Ahir a la
nit, el que va quedar clar és
que, si ens fan pessigolles,
riem.

EL L ICEU, PRIMER

El Liceu és, amb
diferència, el que
més espectadors
ha rebut (273. 590)

Si ens fanpessigolles, riem

Un moment de la gala d’ahir a la nit als jardins del TNC

EL MIRADOR

SALES PRIVADES

Poliorama i Borràs
van ser els privats amb
més assistència, molt
per darrere del Liceu
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Balanç de la temporada barcelonina 2010-2011
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El teatreresisteix la tempesta
Més espectadors i tres noves sales en un sector que exhibeix salut
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Segons l’opinió d’Adetca, els bons resultats
es deuen a què es va produir una inespera-
da pujada d’espectadors entre març i juny,
que va esvair els dubtes

sa, un espectacular descens del
25 per cent, a causa de “l’ab-
sència d’espectacles de dansa de
gran format”. Tanmateix, i tal
com va recalcar Julio Álvarez,
vicepresident d’Adetca, a les
sales amb un aforament inferior
a les 200 localitats –i que a l’in-
forme presentat ahir es compta-
bilitzen a part per les especials
característiques que tenen– l’as-
sistència als espectacles de
dansa va augmentar de manera
espectacular, en gairebé un 77
per cent.
40. El Musical, que es va po-

der veure al Teatre Victòria, ha
estat, amb 125.210 espectadors,
elmuntatgemés vist de l’any pas-
sat a Barcelona, seguit des de
bastant lluny per Pel davant i pel
darrera (Teatre Borràs) i El mè-
tode Gronholm (Teatre Poliora-
ma), que van atreure 93.398 i
75.607 aficionats respectiva-
ment. Per espais, el Gran Teatre
del Liceu és, amb diferència, el
que més espectadors ha rebut
(287.738), seguit pel Teatre Po-
liorama (180.944) i el Teatre
Borràs (157.865), i el primer tea-
tre (en sentit estricte) públic que
apareix a la llista és la Sala Gran
del Teatre Nacional de Ca-
talunya, en onzena posició
(90.055 espectadors). En la cate-
goria de les sales de petit format,

és a dir, les d’un aforament in-
ferior a les 200 localitats, el que
té més èxit és el Teatreneu.
Aquests tipus de sala, dels quals
a Barcelona n’hi ha 22, també
han vist reduït el nivell d’afluèn-
cia de públic perquè “mantenir
l’aposta per nous creadors és
més difícil en temps de crisi,
encara que continuem amb el
nostre compromís amb aquest
públic”.
La crisi va ser una paraula que

va aparèixer reiteradament a la
presentació d’ahir, i serveix per
explicar –almenys parcialment–
la caiguda en la contractació
d’espectacles estrangers i, pa-
ral·lelament, un augment nota-
ble de les produccions catalanes,
que ja són el 76% de les que van
poder veure’s a la cartellera; i
també dels muntatges d’autors
catalans, que creixen un 34% i es
van situar en el 57% del total.

S’han representat 423 obres en
català i 257 en castellà (44 i 34%
del total, respectivament), però
els espectadors que s’han de-
cantat per una obra en català
han crescut un 16%, mentre que
els que han anat a veure teatre
de text en castellà han baixat
fins al 4%.
Coma conclusió a totes les da-

des presentades, Daniel Martí-
nez va tornar a insistir en l’opti-
misme. Després d’insistir que
“el teatre de Barcelona és un
dels pocs sectors que manté el
consum i fins i tot l’augmenta”,
el sector “està plantant cara a la
crisi amb eficàcia” i d’algunama-
nera “els espectadors estan res-
ponent a l’esforç del sector”. Va
ser aquí on Martínez va recor-
dar que els exhibidors teatrals
han incrementat les ofertes i les
rebaixes, de manera que el preu
de l’entrada ha baixat una mitja-
na del 5%.
En resum, l’augment d’espec-

tadors no s’ha traduït en un crei-
xement de la recaptació, encara

que els representants del sector
es van mostrar satisfets amb les
xifres perquè signifiquen que
“esmanté la tendència creixent”
d’abans de la crisi i “es confirma
que les indústries culturals són
les indústries del futur i un dels
motors que ens permetran sortir
de la crisi”. Tanmateix, Daniel
Martínez també va expressar la
seva preocupació per les conse-
qüències que les retallades pres-
supostàries de les administraci-
ons puguin tenir en les empre-
ses teatrals. “Les retallades a les
arques municipals poden supo-
sar un desastre per a les gires”,
segons el president d’Adetca,
que preveu un “canvi de model”
en les contractacions dels ajunta-
ments que passaran “de pagar a
preu fix” a “pagar en funció del
que es pugui rascar de les butxa-
ques dels espectadors”.
El tret de sortida d’aquesta no-

va temporada es va donar ahir a
la nit als jardins del Teatre Naci-
onal de Catalunya (TNC) amb la
galaCatalunya aixeca el teló, pro-
duïda per Toni Albadalejo.c

Segons Martínez, “a diferència d’altres

sectors, la xarxa només ens ha donat
avantatges com a mitjà de difusió”
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SEGUIU L’ACTUALITAT TEATRAL

BARCELONINA AL WEB

OBRES MÉS SEGUIDES

‘40. El Musical’, ‘El
mètode Gronholm’
i ‘Pel davant i pel
darrera’, les preferides

SALES PETITES

El Teatreneu és la
sala que té més èxit
entre les de menys
de 200 localitats

Les altres
retallades

P
aul Wolfowitz, subsecretari de De-
fensa dels EE.UU. durant els
atemptats, ha volgut commemorar
el desè aniversari del 11-S a les pàgi-

nes del neoconservador The Weekly Stan-
dard, dirigit tant aleshores com ara per
William Kristol, ferm partidari, com ell ma-
teix, del recurs estratègic a les denominades
“guerres preventives”. El títol de la seva con-
tribució porta un títol emfàticament èpic: A
Time of Heroes (Un temps d'herois). Els he-
rois a què es refereix aquest títol no són no-
més aquells (bombers, policies i passatgers)
que aquell dia haurien arriscat o perdut la vi-
da per salvar la d'altres, sinó també els “ameri-
cans valents” (i els seus aliats d'altres nacio-
ns, inclosos afganesos i iraquians) que, a Iraq
i a Afganistan, haurien lluitat des de llavors
en la “guerra contra el terror”.
Un cop subratllades les raons pel dol i per

l'agraïment, l'ex president del Banc Mundial
assenyala que aquest desè aniversari també
és un bona ocasió per enumerar i celebrar els
èxits d'aquesta peculiar lluita. El segon dels
èxits que enumera i celebra no fa referència a
cap canvi de règim en un “Estat canalla”, sinó
al canvi en l'enfocament jurídic del terroris-
me. En l'explicació d'aquest èxit contrasta la
situació prèvia al 11-S, en què al terrorisme es
tractava en el marc de l'aplicació de la llei, i la
situació posterior, en què els terroristes ja no
són tractats com a acusats amb determinats
drets i garanties, sinó únicament com a fonts
d'intel·ligència útils per a la prevenció de fu-
turs complots. SegonsWolfowitz, és impossi-
ble d'argumentar que els bons resultats acon-
seguits en la “guerra contra el terror” podrien
haver arribat “tan lluny” si els terroristes no
haguessin deixat de ser tractats com a crimi-
nals per passar a ser-ho com a mers enemics.
Des de fa anys, els neoconservadors s'han

complagut en l'ús de la distinció entre crimi-
nals i enemics per erosionar els ciments de
l'Estat de dret i retallar els drets i les llibertats

civils. En un article publicat el 2006 també al
TheWeekly Standard, el profesor de Harvard
Harvey Mansfield ja hi havia recorregut per
legitimar el recurs per part de l'executiu a ac-
cions al·legals de tota mena sota el pretext de
la lluita contra aquells que, amb proves o sen-
se, podien ser considerats, en tant que pre-
sumptes enemics de l'Estat, com a extrale-
gals. Un any abans dels atemptats, els neocon-
servadors del Projecte per al Nou Segle Ame-
ricà, entre els quals es comptaven tant Wol-
fowitz com Kristol, havien constatat que els
canvis revolucionaris que defensaven triga-
rien a fer-se efectius si no es donava un “esde-
veniment catastròfic i catalitzador” que ac-
tués com un “nou Pearl Harbor”. El 11-S va
ser aquest nou Pearl Harbor. I la ràpida reta-
llada de les garanties jurídiques i dels drets i
llibertats civils que el va seguir, serveix, deu
anys després, per mesurar l'èxit d'un projecte
neoconservador que molts van enterrar
abans d'hora.

MÉS CLAUS
D’UNS RESULTATS
SATISFACTORIS

PETITES POPULARS

‘Luces de Bohemia’
i ‘El club de la màgia’
van triomfar a les
sales de petit format

CAIGUDA DE LA DANSA

L’assistència a la
dansa ha disminuït
per l’absència de
grans muntatges

El suport de la xarxa
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Rànquing per espectacles

40 El Musical (Teatre Victòria)

Pel davant i pel darrera (Teatre Borràs)

El mètode Gronholm (Teatre Poliorama)

Hair (Teatre Apolo)

Hoy no me puedo levantar (Teatre Tivoli)

125.210 espectadors

287.738 espectadors

93.398

180.944

157.865

143.965

143.679

75.607

54.873

54.157

Gran Teatre del Liceu

Teatre Poliorama

Teatre Borràs

Teatre Tívoli

Teatre Victòria

Rànquing per teatres

Total d'espectadors i variació respecte
a la temporada anterior

Total recaptació

OBRES
Total per idioma i variació
respecte a la temporada anterior

ESPECTADORS

Castellà
899.829

-4%

Català
1.186.652

+16%Català
423 obres

+8%

Total espectadors

Temporada 2009-2010 +2%

Castellà
257 obres

+25%

45%
27%

D'altres
28%

Idioma

Preumig entrada

1.311.357 (+2%)

Diversos 29.067 (-13%)

Líric 201.344 (+5%)

Infantil 237.639 (+1%)

Musical 539.413 (+18%)

Dansa 217.774 (-25%)

Dramàtics

Espectadors per gèneres

25,99 euros

(-6,5%)
63.326.012 euros

(-4% respecto 2009-10)

Temporada 2010-2011

2.675.6872.675.687

2.630.372

Els neoconservadors
s’han complagut en l’ús
de la distinció entre criminals
i enemics

Final de temporada arrasador

Josep Maria
Ruiz Simon


