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Gerónimo Stilton i Sergio Dalma, els 
més vistos

Granollers

L’espectacle musical Gerónimo Stilton: el 
musical del regne de la fantasia, i el concert 
de Segio Dalma van ser els espectacles més 
vistos de la temporada passada. Les quatre 
representacions del musical van aplegar uns 
1.500 espectadors, mentre que els dos con-

certs de Sergio Dalma van omplir la sala gran 
amb 1.400 espectadors. Altres noms propis 
de la temporada del desè aniversari han 
estat El Tricicle, Amaral, el Ballet Nacional 
de Cuba, Sílvia Pérez Cruz, Els Amics de les 
Arts, La Oreja de Van Gogh, o els muntatges 
Qui té por de Virginia Wolf? i Hänsel i Gretel. 
Com cada temporada, les produccions locals 
s’han anat alternant amb les que arriben de 
fora.

Granollers

Teresa Terradas

Tot i la situació de crisi, en 
els últims quatre anys, el 
nombre d’espectadors del 
Teatre Auditori de Granollers 
ha experimentat un creixe-
ment constant. Al 2011, per 
exemple, tot i fer-se menys 
funcions que al 2010, els 
espectadors van arribar als 
34.693, fet que va implicar un 
76% d’ocupació, batent nous 
records d’assistència. Al 2009, 
per exemple, aquestes xifres 
s’havien situat en 31.837 
espectadors i un 73,42% 
d’ocupació. “Hem tingut sem-
pre un creixement constant i 
sostingut”, afirma el director 
gerent del Teatre Auditori, 
Carles Ribell. Semblant és la 
xifra de l’última temporada, 
d’octubre de 2011 a juny de 
2012, amb 30.210 espectadors 
i una mitjana d’ocupació del 
74,53%. Aquesta temporada 
ha estat, precisament, la de 
celebració dels 10 anys del 
TAG, amb un total de 48 
espectacles, 65 funcions i 
més de 3.500 artistes que han 
pujat dalt l’escenari.

Tenint en compte, però, les 
dades d’aquests 10 anys, la 
mitjana d’ocupació ha estat 
del 71,26%. “Això ens permet 
dir que el Teatre Auditori 
està en una bona situació”, 
afirma Ribell mentre recorda 
que l’ocupació de les sales de 
les comarques de Barcelona 
és d’un 59%. Per Ribell, però, 
a més d’aquesta valoració 
quantitativa, també desta-
ca la qualitativa. “Són tan 
importants les xifres com el 
fet de tenir uns espectadors 
fidels, que responguin bé, i 
que surtin satisfets”. 

Durant els 10 anys de 

funcionament del Teatre 
Auditori, s’han presentat 
545 espectacles amb un total 
de 285.000 espectadors que, 
sumats als 430.000 partici-
pants en el conjunt d’actes 
organitzats al TAG en aquest 
període, sona una xifra de 
715.000 usuaris.

De cara a la propera tem-
porada, a més de continuar 
apostant per una programa-
ció variada, de qualitat, de 
diferents disciplines i amb 
propostes més contemporà-

nies i educatives, s’han mar-
cat dos reptes. D’una banda, 
explica el director gerent, es 
vol aconseguir més interrela-
ció i participació del públic, 
tant abans com després dels 
espectacles, sobretot a través 
de les noves tecnologies. 
D’altra banda, Ribell consi-
dera que s’ha d’enfortir el 
projecte territorial i treballar 
conjuntament amb els dife-
rents agents de Granollers i 
la seva conurbació.

La cartellera de la propera 

temporada ja està gairebé 
enllestida i inclou especta-
cles diversos com Splenda, 
amb el Mag Lari; Incendis, de 
Wajdi Mouawad; el musical 
Forever Young; El trencanous, 
amb el Ballet de Moscú; Dub-
te, de John Patrick Shanley, 
i les actuacions de Cesc 
Gelabert, Antònia Font, el 
Duo Dinámico o Montserrat 
Caballé. Les entrades per 
a aquests espectacles es 
posaran a la venda el 19 de 
setembre.

Granollers 
Escena aposta 
per augmentar 
l’autofinançament

Granollers

EL 9 NOU

En l’aspecte econòmic, la 
tendència en aquests últims 
quatre anys de l’empresa 
Granollers Escena, SL, que 
gestiona el Teatre Audito-
ri, ha estat la de fer créixer 
l’autofinançament. Segons 
ha explicat Carles Ribell, del 
2008 al 2011 s’ha passat del 
32,36% al 38,17%. “Com que  
hi ha menys aportacions de les 
administracions, hem fet un 
esforç per augmentar l’autofi-
nançament. Ha anat creixent 
el nombre d’espectadors i tam-
bé les aportacions privades, 
tot i la crisi”. Pel que fa a l’altra 
font d’ingressos, el lloguer 
dels espais, el resultat del 2011 
no ha estat el que s’esperaven. 
“Una empresa, per exemple, 
que abans organitzava un con-
grés tot el dia, ara el fa de mig 
dia”, diu Ribell.

El director gerent també 
destaca les dificultats greus 
amb què s’han trobat última-
ment, i que es concreten en la 
disminució i el retard de les 
aportacions de la Generalitat 
i en l’ajust de despeses fet per 
l’Ajuntament. “Pensa que ara 
estem reclamant a la Genera-
litat les ajudes del 2010. Això 
ens provoca molts problemes 
de tresoreria”, explica Ribell. 

El pressupost de Granollers 
Escena, SL, del 2011 va ser de 
2.194.227,14 euros. D’aquests, 
el 59% els aporta l’Ajunta-
ment, el 22% la venda d’en-
trades, el 4% ve de patrocinis, 
el 5% de les subvencions de 
la Generalitat i la Diputació, i 
el 10% de la venda de serveis. 
D’aquest pressupost global, el 
69% correspon al TAG, el 5% 
al Centre Cultural, el 17% al 
lloguer d’edificis, el 4% a aju-
des a entitats i el 5% a presta-
ció de serveis.

L’equipament de Granollers té una mitjana d’ocupació del 71% en els primers 10 anys

El nombre d’espectadors al Teatre 
Auditori creix en els darrers anys

Granollers

EL 9 NOU

El Teatre de Ponent de 
Granollers ha programat 
per aquest cap de setmana 
tres espectacles en què no hi 
faltarà la música i protago-
nitzats per tres membres de 
la família Roda. Àlvar Roda 
obrirà la programació aquest 
divendres a les 9 del vespre 
amb el recital de cançó No 
canto en mi mateix. Acom-
panyat de la pianista Isabel 

Mirallas i sota la direcció 
de Txell Roda, interpreta-
rà cançons de Pere Quart, 
Gabriel Ferrater, Joan Sal-
vat-Papasseit, Joan Vinyoli, 
Tomàs Garcés, Josep M. de 
Sagarra i Joan Brossa. “Fa 
anys les vaig musicar i ara 
penso que tenen prou coixí 
per fer un recital”, explica 
Roda. El muntatge es com-
pleta amb dansa i imatges en 
vídeo.

La programació continu-
arà dissabte amb un altre 

recital de cançó, L’elogi de 
la cançó, de Joan Maragall 
i Ignasi Roda. El cantautor 
ha volgut endinsar-se en la 
poesia del poeta per fer-ne 
cançons amb motiu de l’Any 
Maragall. El 1981 ja ho va fer 
i aquell treball musical es va 
completar amb un espectacle 
poètic. Ara ha volgut com-
pletar el treball i el resultat 
és un espectacle amb 16 poe-
mes musicats de Maragall, 
interpretats per Roda (veu i 
guitarra), Sara López (veu) i 

Toni Xuclà (guitarra).
El cap de setmana es tanca-

rà diumenge a les 7 de la tar-
da amb  la comèdia romàn-
tica musical Game over, de 
Jaume Giró, i interpretada 
per Gara Roda i Víctor Arbe-
lo. És una història fresca i 
dinàmica en què el ritme i la 
música conduiran a explicar 
la relació dels dos personat-
ges, la Gara i en Víctor, dos 
amics que acaben de sortir de 
diferents relacions amoroses, 
i que es comencen a plante-

El cantautor Àlvar Roda

Membres de la família Roda presenten dos recitals de cançó i una comèdia romàntica musical

Cap de setmana musical a Ponent

jar ser alguna cosa més que 
amics. 


