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El teatre esquiva la crisi
3Les sales de BCN van convocar 2,8 milions d’espectadors, un 8% més que el 2010

BALANÇ ESTADÍSTIC DEL 2011 DE LA PATRONAL ESCÈNICA CATALANA

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

S
i fa una setmana el Lliure 
va anunciar la supressió de 
tres obres del seu progra-
ma per una altra tisorada, 

la patronal teatral catalana va comu-
nicar ahir les millors xifres de la his-
tòria a Barcelona. El teatre es mou 
entre dues aigües. Per un costat, les 
estretors que arriben des de les insti-
tucions; i per l’altre, el suport popu-
lar a l’oferta més pròxima a l’entrete-
niment. Daniel Martínez, president 
de l’Associació d’Empreses de Tea-
tre de Catalunya (Adetca), va detallar 
ahir aquest suport en la presentació 
del balanç del 2011. Ho va fer amb la 
satisfacció d’una sèrie de rècords pe-
rò també amb el temor per la crítica 
situació fora de Barcelona.
 Més de 2,8 milions d’espectadors 
s’han citat en els 57 escenaris de la 
ciutat el 2011. Aquest augment d’un 
8% respecte a l’any anterior ha supo-
sat una recaptació de 65,7 milions, 
un 5% més que el 2010. La pujada en 
el percentatge d’ocupació de les sa-
les ha estat mínima, d’un 53,83% a 
un 54,18%.

 Les xifres d’Adetca van exercir de 
contrapès del desànim que va irradi-
ar en el món teatral barceloní la me-
sura del Lliure, fruit d’una crisi sen-
se misericòrdia. L’aposta pels grans 
musicals explica aquest augment 
respecte al 2010. El gènere, amb el 
gran públic en el punt de mira, s’ha 
convertit en el múscul més poderós 

del teatre a Bacelona. No en va aques-
ta temporada s’ha obert en el seu pri-
mer quadrimestre amb produccions 
tan rellevants com Los miserables, Cop 
de rock, Grease, Forever young i Chicago.
 Vuit dels 10 espectacles més vis-
tos el 2011 són musicals. L’any pas-
sat, Hoy no me puedo levantar va ar-
rasar amb gairebé 186.000 especta-
dors i Pel davant i pel darrera (70.500) 

el va seguir de lluny. El 2011, Los mise-
rables (103.322), 40 El Musical (67.614), 
Cop de rock (66.645), Pel davant i pel dar-
rera (65.190) i Grease (61.144) configu-
ren un bloc més sòlid. I una altra da-
da definitiva de l’exhaustiu balanç 
d’Adetca. El 2010, el 10è espectacle 
més vist va ser Disney Live al Palau 
Sant Jordi amb 28.744 espectadors. 
Un any després, ocupa aquest lloc 
Chicago, que va aconseguir convocar 
al Tívoli 46.611 espectadors en vuit 
setmanes.

L’ALARMA MUNICIPAL / L’ampolla mig 
buida va aparèixer amb cruesa quan 
Daniel Martínez va manifestar els 
seus temors davant els efectes de la 
crisi. Si no ha afectat la resposta del 
públic barceloní, sí que ho ha fet fo-
ra de la capital catalana amb el des-
cens de les contractacions per part 
dels ajuntaments i una repercussió 
directa en les gires i els bolos. I va avi-
sar també del perill que suposa la 
«intromissió» amb la programació 
substitutòria de teatre aficionat.
 «La baixada de contractacions, 
fins i tot l’anul·lació total, és alar-
mant. Hi ha públic i pot passar que 

no hi hagi una oferta suficient. Cos-
ta molt guanyar uns aficionats que 
són fàcils de perdre», va apuntar 
Martínez. El president d’Adetca es-
pera ser convocat molt aviat per la 
Conselleria de Cultura per abordar 
el problema i està disposat a bus-
car solucions com una assumpció 
de «més riscos» per part dels produc-
tors o una «gestió mixta» dels teatres 
municipals.

ELS TEATRES PÚBLICS / El capítol de re-
flexions del president de la patronal 
també va tenir un apartat dedicat 
als teatres públics, «un mirall neces-
sari per a l’espectador». Encara que 
no el va citar, va al·ludir a la recent 
decisió del Lliure. A part de mostrar-
se «solidari» en la queixa per la reta-
llada de pressupostos, sí que va ma-
nifestar la seva preocupació per la 
disminució d’activitat. «Abans que 
sacrificar programació cal assegu-
rar-se d’optimitzar i ajustar els cos-
tos d’estructura i que les partides 
artístiques s’adeqüin a una situació 
de crisi». va declarar Martínez. «Que 
actuïn com actuem els privats», va 
sentenciar. H

33 Daniel Diges (centre), en una escena de ‘Los miserables’, el musical del BTM que ha estat el més vist el 2011.

FERRAN SENDRA

Els musicals de 
l’últim quadrimestre, 
amb ‘Los miserables’ 
al capdavant, impulsen 
l’augment de públic

103.322 
espectadors va convocar Los 
miserables al BTM l’any passat, 
xifra que el converteix en 
l’espectacle més vist.

257.386 
aficionats van anar al Liceu l’any 
passat. El Tívoli (185.524) és el 
segon teatre amb més nombre 
d’espectadors.

65,7 milions van 
recaptar els teatres de 
Barcelona el 2011. L’any anterior, 
van ser 62,3 milions.

54,18% va ser el 
percentatge d’ocupació en els 
57 espais teatrals, en què es van 
programar 1.057 muntatges. El 
2010 va ser d’un 53,83% per a 
915 espectacles.

LES XIFRES


