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S
orpresa. O miracle.
En tot cas, rècord
històric. I és que ni
la tremenda crisi
econòmica viscuda
durant l’any passat a

Espanya, amb centenars de mi-
lers d’aturats més i l’euro a punt
del col·lapse, no ha pogut amb
l’assistència al teatre a Barcelo-
na. Segons les dades donades a
conèixer ahir per Adetca, l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre de
Catalunya, l’any 2011 les sales de
teatre de la capital catalana van
aconseguir augmentar el nom-
bre d’espectadors. No només ai-
xò: van aconseguir un rècord his-
tòric en assolir els 2.816.283 es-
pectadors, ni més ni menys que
216.234 més que els que van te-
nir l’any 2010.

En viu i molt musical. Com s’ha
aconseguit el rècord? Hi ha ha-
gut una conjunció de factors de
fons amb altres de més circums-
tancials. Per començar, la ten-
dència creixent i imparable a
anar a espectacles en directe per
fugir del món virtual en el qual
estem cada vegada més sumits.
Per continuar, que molta gent

que abans se n’anava de viatge
els caps de setmana ara es que-
da. I va al teatre. I per continuar,
sens dubte, aquest any en con-
cret ha resultat clau la presència
demolts musicals d’èxit a la car-
tellera: set dels deu espectacles
més vistos van ser musicals, co-
mençant pel demés èxit,Losmi-
serables, amb 103.322 especta-
dors. Entre les deu obresmés vis-
tes, només la comèdia Pel da-
vant i pel darrera, la misteriosa
Truca un inspector i les varietats
de Made in Paral·lel no són del
gènere musical.

Més teatre, menys dansa. Així,
els musicals han aconseguit

127.637 espectadors més que la
temporada passada, en la qual
van perdre molts aficionats. I a
més, el music hall ha disparat
també la seva quantitat de pú-
blic gràcies a l’èxit d’ElMolino, i
ha passat de 12.124 a 51.658 assis-
tents. Però, tot i així, fent bona la
teoria de la preferència pels es-
pectacles en viu, també el teatre
de tota la vida ha aconseguit per
si mateix en un any tan poc pro-
pici 51.986 espectadors més. I és
el gènere preferit a gran distàn-
cia de la resta: 1.311.528 assis-
tents, el 47% del total. De fet,
l’única nota negativa del 2011 a
les sales teatrals és que s’han per-
dut 26.043 espectadors en la dan-
sa –un 11% menys que el 2010– i
que hi ha hagut un descens del
9% en els que seran les futures
generacions d’espectadors, el te-
atre infantil, amb 23.487 entra-
des menys.

Més i més barat. Però, sens dub-
te, hi ha hagut més factors que
expliquen l’augment d’audièn-
cia dels teatres. Per exemple, hi
va haver 12.196 funcions, 634
més que l’any anterior, ja que hi
ha hagut noves sales. I, per des-
comptat, hi ha el factor diners. O
estalvi. El president d’Adetca i
del grup Focus, Daniel Mar-
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Els musicals
van ser 7 dels
10 espectacles
més vistos de l’any

A França s’han produït
més pel·lícules que mai
i a Catalunya la gent

va al teatre més que l’any an-
terior i probablement menys
que el següent. Què està pas-
sant? A aquells que els agrada
tant comptar les coses segons
la rendibilitat immediata que
tenen els ha sortit un dilema:
quan tot estava preparat per
anar desmantellant els béns
culturals amb l’excusa que no
són de primera necessitat, va
i el públic els treu la raó. La
gent consumeix més cultura
que mai i a més ja no es con-

forma a ser-ne només consu-
midor, cosa que explicaria
l’èxit de les iniciatives partici-
patives i particularment la
importància dels espectacles
en viu i en directe, una ma-
nera de dir que quan passa
alguna cosa extraordinària
un era allà, present, i que
ho pot explicar.
El món del teatre català ha

fet un pas decisiu que ha de
ser pres en consideració per
tothom: treure’s la màscara
de la timidesa defensiva i
afrontar que crear cultura és
una manera activa de donar
resposta als temps a què ens
enfrontem. De fet, el feno-
men no és nou, perquè sabem
des de fa molt temps que els
moments més convulsos i

problemàtics de la nostra his-
tòria recent han anat acompa-
nyats de desafiaments cultu-
rals que han deixat empremta
per a la història, com ho va
ser el neorealisme italià o la
producció cultural americana
dels anys trenta, abans, du-
rant i després de la crisi eco-
nòmica que va fuetejar el país
durant més d’una dècada. Per
què, si ara lloem aquells desa-
fiaments que contravenien els
pronòstics, no afrontem que
aquí i ara necessitem el ma-
teix? I el mateix és acceptar
que és un magnífic moment
per a la cultura si aquesta és
autèntica, no especulativa,
amb la voluntat de respondre
als nous reptes, sabent que
el públic està de part seva.
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El preu mitjà dels
musicals va baixar
un 14,1%, davant
el 3,4% de mitjana

Jordi Balló

Cultura

Més espectacles, més
barats, més espectadors,
més recaptació
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Els espectacles en
català tenen més
espectadors
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Megaupload
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Egipto

Josep Lluch Editor
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joia: La novel·la de Dickens
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@sidonie

Josep Jover Abogado i auditor

tínez, va posar èmfasi ahir en la
reducció de preus que s’ha pro-
duït al sector: malgrat l’augment
de l’IVA el 2011, hi ha hagut un
descensmitjà del preu de les en-
trades teatrals del 3,4%,més acu-
sat en el cas dels musicals, que
han baixat el preu mitjà en un
14,1% l’any passat. Per això, mal-
grat registrar el rècordd’especta-
dors, el 2011 no ha estat un any
rècord de recaptació, ja que sen-
se anar més lluny el 2009 es van
obtenir sis milions d’euros més.

Per internet, descompte en mas-
sa. Amés, va dirMartínez, el sec-

tor ha entrat de ple en les noves
tecnologies, que inclouen no no-
més la presència a les xarxes so-
cials, sinó també els descomptes
a través de les cada vegada més
populars pàgines d’internet de
compres en grup i de descomp-
tes en oci urbà. Un fenomen que
està produint efectes impor-
tants, va reconèixer ahir Mar-
tínez: aquestes vendes massives
amb importants descomptes per
a algunes obres en portals com
Letsbonus o Atrapalo atreuen
més espectadors, però, això sí,
els dirigeixen a espectacles molt
concrets. D’aquestamanera, “els

diferents clubs de compres per
internet s’han convertit en pres-
criptors teatrals. Abans necessi-
tàvem tres setmanes per saber
com aniria una obra a la cartelle-
ra; ara, de vegades per desgràcia,
ho sabem molt abans”, va expli-
car ahir el president d’Adetca.

Més català que castellà. En qual-
sevol cas, tot unit, va afirmar
Martínez, ha contribuït a fer que
“els espectadors catalans hagin
decidit anar al teatre”. I per als
amants de les estadístiques, el
43% han anat a veure obres en
català, el 38% en castellà, el 9%

han assistit a obres en altres llen-
gües i fins i tot un 2% a obres bi-
lingües. I els autors han estat
aclaparadorament de Catalunya,
597, el 56% del total.

Gestionar els teatres locals? Pe-
rò, malgrat la satisfacció per les
dades –unes dades que, van re-
cordar, impliquen que s’ha creat
més ocupació al sector i s’han pa-
gat més impostos, cosa que els
responsables polítics haurien de
tenir en compte a l’hora de reta-
llar ajuts–, no tot és alegria al sec-
tor teatral. Pateixen, van dir, una
gran sequera en el crèdit bancari
que no es correspon amb la seva
situació i, a sobre, les administra-
cions públiques els deuen molts
diners, especialment a les pro-

ductores i compa-
nyies que van de
bolos pels teatres
municipals. Tea-
tres que a més
han reduït enor-
mement la seva
programació per-
què als ajunta-

ments hi escassegen els diners.
Una situació alarmant per a la
qual proposen des de prendre
ells mateixos més riscos en
aquests teatres a gestionsmixtes
públic-privades. El Departa-
ment de Cultura presentarà avi-
at una proposta en aquest sentit.

Pulla als teatres públics. Però
Martínez també va aprofitar per
llançar una pulla als teatres pú-
blics. “Ens preocupen molt les
notícies d’espais públics que
anuncienque pel descens d’apor-
tacions públiques han de reduir
activitat. Malgrat el repartiment
desequilibrat de recursos pú-
blics entre teatre públic i privat,
som solidaris. Però abans que re-
duir activitat han de mirar cap a
dins i fer el que calgui per opti-
mitzar els seus costos d’estructu-
ra a l’activitat que realitzen i es-
tar d’acord amb els barems que
presenta l’activitat privada en
preus artístics. Tothom s’ha
d’ajustar per mantenir l’activi-
tat”, va concloure.c

@josepjover
Manuel Huerga Director de cinema
@Manuel Huerga@JosepLluchPuig

DESCOMPTES D’INTERNET

Els clubs de compres
s’han convertit
en prescriptors
teatrals
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TEATRES PÚBLICS

Els teatres privats
mostren solidaritat
però els demanen que
ajustin els costos

Rei de la
taquilla. El
musical Los
miserables va
ser l’espectacle
més vist el 2011
a les sales
barcelonines


