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D
urant la presenta-
ció del balanç de la
temporada teatral,
el president de l’As-
sociació d’Empre-

ses de Teatre de Catalunya
(Adetca), Daniel Martínez, asse-
nyalava la importància que ha co-
brat la compra d’entrades
teatrals a través de les cada vega-
da més populars pàgines d’inter-
net de compres en grup i de des-
comptes en lleure urbà, com
Letsbonus, Vivirvip o Atrapalo.
Ahir, per exemple, era possible
comprar entrades a Letsbo-
nus o Vivirvip per
veure aquest cap de
setmana Parlour
song (Música de
fons) –que s’estrena
divendres en el Go-
ya– per 15 euros, un
42% de descompte.
I a Atrapalo hi havia
entrades per aVioli-
nes y trompetas en
el Borràs amb des-
comptes del 38 al
59%. I una bona
idea de la impor-
tància de l’assump-
te la donen les xi-
fres: Atrapalo ven
120.000 entrades
mensuals, la majo-
ria de teatre i enme-
normesura demúsi-
ca, mentre que
Letsbonus va ven-
dre l’any passat
570.000 entrades.
Un fenomen doncs
important, fins al
punt que Martínez
va subratllar que
aquestes pàgines
s’han convertit en
importants pres-
criptors teatrals i
que el mateix sector
debat ja crear la se-
va pròpia pàgina de
descomptes a internet, que
podria trigar molt poc a apa-
rèixer.
Això sí, quan s’interroga

els protagonistes del sector
sobre els efectes del feno-
men, les seves opinions sóndiver-
gents: mentre per a alguns ha re-
sultat molt positiu, d’altres, al
contrari, ho veuen amb recel i
creuen que és necessari que no
s’abusi dels grans descomptes
–els superiors al 40%– i que es fa-
cin només en la promoció inicial.
Com funcionen aquests webs?

N’hi ha de molts tipus, però nor-
malment posen en venda des de
deu entrades fins a diversos mi-
lers, algunes fan promocions
llampec de 24 hores i d’altres
mantenen informació de l’obra i
descomptes, normalment me-
nors, durant tota la seva durada.

I cobren només pel que venen,
normalment una comissió del
10% de cada entrada.
Des d’Atrapalo, Pau Corbalán,

product manager d’entrades, re-
coneix que hi ha gent al sector
que els veu com l’enemic mentre
d’altres els veuen com l’aliat que
dónamés visibilitat a l’espectacle
i acaba d’omplir-lo. Corbalán ex-
plica que el seuweb ofereix infor-
mació contínua de gairebé totes
les obres de cartellera, ofereixin
o no descomptes, de manera que
funcionen com una guia del lleu-
re que permet a la gent conèixer i
triar moltes obres. I, assenyala,
en l’actual context de crisi el seu
èxit és creixent: Atrapalo va aug-

mentar el 2011 la venda d’entra-
des un 30%, i des que fa comen-
çar el 2012 ha crescut un 28%. Ai-
xò sí, ell mateix subratlla que
alguns teatres han abusat dels des-
comptes, realitzant grans rebai-
xes contínuament, la qual cosa
acostuma la gent a esperar l’ofer-
ta. “Però els mateixos teatres ani-
ran veient a poc a poc com han de
gestionar-ho de forma prudent.
No és el mateix un dos per un ini-
cial per donar a conèixer l’obra
que fer-ho cada setmana”.
Per David Muñoz, product

manager de cultura i especta-
cles de Letsbonus, que ofe-
reix descomptes d’almenys
el 40% en algunes obres,

normalment per 24 hores, “hi ha
gent que creu que devalua la
imatge del teatre, però la cultura
del descompte sempre ha existit.
I, sobretot, és un descompte que
al qui s’anuncia li dóna molta pu-
blicitat. Impulsa l’obra: si la pro-
moció té èxit, ho noten a taqui-
lla”. De fet, al teatre i la música
els ha anat tan bé que ara venen
entrades per a museus: per a la
mostra del Titanic van col·locar
3.000 entrades en un dia.
De fet, per a María José Bala-

ñá, del Grup Balañá, aquests
webs han estat molt positius.
“Tot depèn de com els utilitzis.
Si poses entrades per sota del
preu de mercat o tots els dies, no

anirà bé. Però a no-
saltres ens han fun-
cionat quan els
hem necessitat. Es-
tem contents que
existeixin. Ens per-
meten arribar a
gent que potser no-
més buscava com-
prar un viatge”. Un
altre factor positiu
és que són, a dife-
rència dels canals
tradicionals, molt
àgils per als canvis.
Això sí, segons la se-
va opinió, aquestes
pàgines funcionen
millor amb públic
més jove i menys
atret pel teatre tra-
dicional.
Ana Esteban, ge-

rent del teatre Vic-
tòria, mostra en
canvi recel. Segons
la seva opinió, els
descomptes molt
elevats i sistemà-
tics desvirtuen el
producte en una so-
cietat que veu el
preu com el valor
de les coses. La se-
va aposta: vendre
amb interès els es-
pectacles, transme-
tre el seu valor.

“De vegades sembla que es ven-
guin descomptes més que espec-
tacles”, assenyala. Això sí, cal
una gran feina de comunicació,
per exemple oferir promocions
normals, del 20%, a persones i
col·lectius determinats per a ca-
da espectacle. Per a Rock the ba-
llet, el que van estrenar ahir, “a
escoles de dansa i gimnàstica i
fins i tot a comiats de soltera, per-
què els últims vintminuts són ex-
plosius”. Més enllà, li sembla pe-
rillós: un promotor privat que va
llogar el Victòria ho va fer i un se-
nyor va sortir a protestar perquè
va trobar un amic que en comp-
tes de 30 euros n’havia pagat 12.
Per això, creu que és necessari
realitzar estudis sobre el feno-
men “abans que ja no hi hagimar-
xa enrere”.c

LA POLÈMICA

Per uns, ajuden el
sector; per altres, són
un camí perillós amb
difícil marxa enrere

Per vendrebé,millor conèixer a fons el públic
]El director de màrqueting
del Lliure, David Vericat,
creu que a l’hora de vendre
entrades i fer descomptes un
factor decisiu en el futur
serà que, com han fet ja ells,
cada teatre tingui un sistema
propi de venda de localitats
a la xarxa. Abans, quan veni-
en els tiquets a través de
Telentrada, no tenien les
bases de dades i no sabien

qui era el seu públic. Ara,
amb el seu propi sistema
informàtic de gestió i venda,
tenen una potent eina de
màrqueting: saben qui els
compra. Poden tenir contac-
te directe amb ells i gestio-
nar descomptes i promo-
cions. “Això ens permet de-
pendre poc d’altres webs de
descomptes”, assenyala, enca-
ra que recorren al club

Tr3sc i alguna altra “perquè
en èpoques de crisi, amb
pocs diners per a publicitat,
permeten arribar a gent a
qui no arribaries”. Però insis-
teix que, com ja es fa a la
resta d’Europa, cada teatre
gestionarà el gruix de les
entrades i els descomptes a
través del seu propi web i la
resta de pàgines de descomp-
te seran complementàries.

UN WEB PROPI

El mateix sector
estudia crear el seu
web de descomptes

Espectacle:
‘20 de novembre’. Sala Atrium
(Barcelona)

Preu entrada: 18 euros

Preu entrada als webs de
descompte: 10 euros

Els canvis en els hàbits de consum cultural

Espectaclesapreudesaldo?
Els webs de descompte a les entrades provoquen debat al sector teatral

Cultura

Descomptant.
Mar Ulldemolins
a 20 de novem-

bre, que té nota-
bles descomptes
a la xarxa


