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Les arts escèniques són l’únic sec-
tor que ha sabut capejar la crisi, i
fins i tot ha augmentat el públic un
2%. La rebaixa del preu de les en-
trades i l’aposta per l’autoria cata-
lana, claus de l’èxit.

LAURA SERRA

BARCELONA. Les previsions apoca-
líptiques no s’han acomplert i el sec-
tor teatral ha tancat la temporada
2009-2010 amb un balanç positiu:
el públic ha augmentat un 2%, fins
als 2.675.000 d’espectadors, en un
any marcat per les notícies de reta-
llades a la cultura. “Som un dels
pocs sectors que manté el consum, i
fins i tot l’augmenta”, va destacar
Daniel Martínez, president d’Adet-
ca, l’associació d’empreses teatrals
que cada any fa públiques les espie-
tes. La davallada que s’augurava al
febrer es va capgirar a la meitat de la
temporada. “Els esforços que ha fet
el sector han estat recompensats
pels ciutadans”, va dir Martínez. I
aquests esforços són la rebaixa d’un
5% del preu de les entrades (equiva-
lent a 1 €) i el manteniment dels
sous dels professionals i del nivell
de produccions. De fet, s’han fet
més espectacles que l’any anterior
(en total, 948 obres) i s’ha mantin-
gut l’ocupació als teatres al 54%, to-
ta una fita tenint en compte que
s’han obert tres sales noves i, per
tant, hi ha més localitats disponi-
bles a la ciutat.

Si aquesta és la cara, la creu són la
caiguda del 4% de la recaptació –que
se situa als 63,3 milions d’euros i
que Martínez va atribuir a la poca
oferta de musicals la temporada
passada– i la davallada del 17% del
públic de les sales petites. El seu res-
ponsable, Julio Álvarez, va treure
ferro a aquestes dades perquè, d’una
banda, va relacionar-les amb el tan-
cament de l’Espai Lliure i, de l’altra,
va assegurar que “la funció de les al-
ternatives és el compromís amb els
creadors i amb una cultura que ne-
cessita trobar el seu espai i, en
aquest sentit, les alternatives han
complert objectius”. La majoria
d’obres en cartell la temporada pas-
sada van ser d’autors catalans (un
57%) i en català (un 45%), mentre
que, si es té en compte l’origen de les

CATALUNYA AIXECA EL TELÓ AMB UN ‘LIPDUB’
Als Jardins del Teatre Nacional, tota la professió es va congregar per celebrar l’inici de temporada amb un pica-pica

i un lipdub, emès per TV3, que recollia bona part de les estrenes d’aquesta temporada. CRISTINA CALDERER

ARTS ESCÈNIQUES

El teatre guanya públic en plena crisi
El sector respira optimisme, amb un 2% més d’espectadors, tot i una caiguda dels beneficis d’un 4%
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OBITUARI

Mor Manel Vallès, l’entranyable pallasso Totó
Martini-Llata (1973-1976), forma-
cions amb les quals va actuar en
circs i sales de festa d’arreu d’Eu-
ropa, com al primer Festival Inter-
nacional de Circ de Montecarlo
l’any 1974.

Manel Vallès vivia a Malgrat de
Mar, localitat on ahir va tenir lloc el
funeral. L’artista estava treballant
darrerament en l’escriptura de la
seva biografia, que s’havia d’editar
l’any vinent.e

diumenge a Vilanova i la Geltrú.
Vallès s’havia retirat el 2006.

Aquell mateix any, el Festival
Internacional de Pallassos de
Cornellà va reconèixerlaseva
trajectòria de més de seixanta
anys i la de la seva dona, la pa-
llassasuecaRosie-MarieRisto,
amb el Nas d’Or honorífic per
als Germans Totó, la parella que
van crear el 1982, i la Setmana del
Pallasso de Castellar del Vallès tam-

bé el va homenatjar concedint-li el
Sabatot Alegre. Per acabar, l’any

2009 els Germans Totó van oferir
una breu actuació al Pallassò-
drom de Vila-seca, on van ser
premiats amb el títol de Padrins
d’Honor del festival.

Vallès va debutar als dotze
anys amb el duet Toni i Totó.

Més tard, va ser el primer august
del trio de pallassos Hermanos
Martini (1957-1973) i del quartet

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA. Dissabte va morir de
manera sobtada a l’hospital de Ca-
lella, als 77 anys, Manel Vallès, co-
negut a les pistes de circ com el pa-
llasso Totó. Vallès està considerat
com un dels tres millors pallassos
excèntrics catalans del segle XX,
juntament amb Charlie Rivel i Tor-
tell Poltrona. Aquest últim li va de-
dicar la funció que el Circ Cric va fer ZIRKOLIKA

Les gires municipals, en perill

Daniel Martínez va expressar en
veu alta un temor que fa temps que
corre pel sector: “Hi ha preocupació
per la retallada dels recursos pú-
blics dels municipis, que posen a
prova el sistema d’exhibició al ter-
ritori català i estatal”, va dir. Part de
la viabilitat del sector depèn de les
gires, que estan en una greu crisi.
Per això Adetca i l’ICIC ja estan ne-
gociant “mesures per pal·liar el des-
gavell que hi haurà”. Aquestes me-

sures, que Martínez no va voler de-
tallar, passaran per “canviar el fun-
cionament de l’actual sistema d’ex-
hibició”. Fins ara, els teatres muni-
cipals pagaven un caixet per obra.
La nova possibilitat seria que les
empreses i companyies que volen
girar ho facin corrent el risc de de-
pendre de la taquilla. “Hem de mi-
rar de convèncer l’espectador. A les
administracions públiques, quan
no n’hi ha, no n’hi ha”, va afirmar.

produccions, s’arriba al 76% d’obres
que s’han parit a Catalunya mateix.

L’optimisme contingut dels em-
presaris teatrals augmenta amb vis-
ta a la temporada que ahir s’enceta-
va al TNC amb la tradicional festa
Catalunya aixeca el teló, “un any
pràcticament sense reposicions i
amb produccions de gran format”,
deia Martínez. “Estem entestats a
assolir la xifra dels 3 milions d’es-
pectadors, encara que ser optimis-
tes no estigui de moda”. I afegia com
a conclusió una cita de Zygmunt
Bauman: “La cultura és el nostre
primer recurs econòmic”.e


