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JUSTO BARRANCO
Barcelona

N
ou rècord. Tot i
que aquests dar-
rers anys la car-
tellera teatral
barcelonina ha-
via resistit bé la

crisi, semblava que l’última tem-
porada no se salvaria de la reces-
sió que envaeix la societat. Però
res més lluny de la realitat. Fre-
gant el miracle, durant aquesta
passada temporada els teatres de
Barcelona han arribat als 210.543
espectadors de pagament més
que l’anterior, amb un total de
2.647.440, que són gairebé
2.900.000 si hi afegim les entra-
des dels professionals i les invita-
cions dels dies d’estrena. Una
quantitat de vora tres milions
d’espectadors que semblava utò-
pica fa només una dècada, quan
l’assistència a les sales teatrals de
la capital catalana rondava els
dos milions de persones. I el que
encara sorprèn més és que l’aug-
ment ve sobretot del teatre con-
vencional, amb 108.427 especta-
dors més, mentre que el teatre
musical ha aportat 84.654 se-
ients més a l’increment. En can-
vi, la dansa, amb 36.603 especta-
dors menys, i la lírica, amb un
descens de 52.295, són la nota ne-
gativa d’una temporada on tam-
bé els espectacles infantils han
guanyat gairebé 20.000 assis-
tents. Tot sumat dóna un aug-
ment de la recaptació de gairebé
cinc milions d’euros i col·loca la

taquilla barcelonina en uns in-
creïbles 68.161.934 euros.
Daniel Martínez, president

d’Adetca, l’Associació d’Empre-
ses de Teatre de Catalunya, es va
felicitar ahir d’aquestes dades
excepcionals. Però va advertir de
la paradoxa que viuen les arts es-
cèniques barcelonines. “Aquesta
roda de premsa de presentació
de les dades és la paradoxa per-
fecta. Perquè l’èxit que hemacon-
seguit queda aigualit per la tragè-
dia que ens han preparat”, va la-
mentar. “Hem batut tots els rè-
cords, en una dècada hem aug-
mentat un 50% el públic que as-
sisteix als teatres de la ciutat. És
la demostració que el públic vol
anar al teatre, i mai com ara s’ha
pogut dir que Barcelona és capi-
tal teatral. Però això era fins al 31
d’agost”, va subratllar referint-se
a la pujada de l’IVA de les entra-
des teatrals del 8 fins al 21%, un
increment que tenen por que pu-
gui afectar amb força l’assistèn-
cia de públic.
I és que, va recordar, a les

greus dificultats que suposa que
els ajuntaments programin
menys obres als teatres a causa
de la crisi –un 38%menys a Cata-
lunya, l’any passat, i més del 50%
de caiguda a la resta d’Espanya–
s’hi ha d’afegir aquesta pujada de
l’IVA que, va dir, “boicoteja les
ganes dels ciutadans d’anar al tea-
tre. Se’ls hauria d’aplaudir per-
què ho fan malgrat la crisi, però
se’ls castiga”, va concloure. De
fet, JoanMariaGual, de l’Associa-
ció d’Actors i Directors Professio-

nals de Catalunya, ahir va afir-
mar que el gran augment de
l’IVA “no és una mesura econò-
mica, sinó política. Volen enfon-
sar un sector que els molesta i els
incomoda. I nosaltres volem con-
tinuar molestant i incomodant”.
De totes maneres, Daniel Mar-

tínez va assegurar que tenen la
raó de part seva i que continua-
ran negociant per “soscavar la
tosquedat” d’alguns conten-
dents. En aquest sentit, pel que fa
a les declaracions d’ahir del mi-
nistre de Cultura, José Ignacio
Wert, dient que els anuncis d’apo-
calipsi del sector són prematurs,

Martínez va carregar contra ell i
va dir que “cada vegada que parla
Wert, si tingués importància, es-
taríem perduts. Sembla que està
al nivell de la consideració que li
fan els ciutadans en les estadísti-
ques, on surt l’últim.Hauria de te-
nir en compte quin sector ha de
defensar, però ja el tenim des-
comptat”.
Martínez va reconèixer que

les dades de la temporada passa-
da tenen dos trams ben diferenci-
ats, abans i després del mes
d’abril, però no va voler atribuir

La gala de la

temporada teatral

ataca el nou IVA

El teatre guanya
108.427 espectadors
i el musical 84.654; la
lírica en perd 52.295
i la dansa 36.603

El balanç de la temporada teatral
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‘Los miserables’,
l’obra més vista...
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El nombre mensual d’espectadors va créixer
amb força fins a l’abril, quan es va estancar
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La gala Catalunya aixeca el
teló va reunir ahir a la nit a
l’Institut del Teatre el món de
les arts escèniques per presen-
tar la nova temporada. Coco
Comín, Rosa Galindo, Àngels

Cultura

El teatrebarceloní
desafia lacrisi amb
unaltrerècord

La temporada tanca amb 210.543 espectadors
de pagamentmés, però hi ha frenada des de l’abril
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Ayer se me olvidó decir: Visca
Catalunya!!!!

Si no creemos en la libertad de ex-
presión para la gente que despre-
ciamos, no creemos en ella para
nada. Noam Cromsky. Buenos días.

Està clar que les manifestacions ens
surten molt bé. Ara caldria que
també fessim bé les altres coses,
com les eleccions i les accions.

Josep Julien Actor i dramaturg

No es una mani. Es una revolució.
#politicsacurrar

#tuitsdecultura Barbara Goenaga Actriu

la frenada del creixement pro-
duït a partir d’aquell mes a la cri-
si, perquè també podria tenir a
veure amb les obres representa-
des. De qualsevol manera, sem-
bla clar que l’allau de males notí-
cies econòmiques els mesos
d’abans de l’estiu va tenir-hi un
gran pes: si fins elmarç la tempo-
rada acumulava 230.000 especta-
dors més i un 12% d’augment so-
bre l’any anterior, de l’abril al ju-
liol en va perdre 41.000 respecte
de la temporada 2010-11. L’agost
va reprendre la tendència i se’n
van guanyar 21.000 perquè hi va
haver molts més teatres oberts.
Entre les dades significatives

de la temporada, cal destacar que
el musical Los miserables i el nou

espectacle de LaCubana,Campa-
nades de boda, han estat les obres
més vistes, i que el teatre amb
més públic de pagament va ser el
Tívoli, amb 258.314 espectadors,
400 més que el Liceu. Els espec-
tadors d’obres en català van ser
el 44%, en castellà el 34%, en els
dos idiomes el 7%, i hi ha una no-
table caiguda de públic d’especta-
cles internacionals, perquè n’hi
ha molts menys. Un 63% de les
obres van ser d’autors catalans, i
l’ocupació va baixar 0,7 punts,
fins al 53,77%, perquè hi va haver
més funcions. El preu mitjà de
les entrades teatrals va ser de
20,93 euros, 0,34més que la tem-
porada anterior. Aquesta, proba-
blement, serà més alt.c

@BarbaraGoenaga
Fernando Tejero Actor
@fertejerom

Joan Lluís Bozzo Actor i director
@espremulla@josepjulien

Juan Antonio Bayona amb el protagonista Ewan McGregor

DAVID AIROB

JOE SCARNICI/ GYI

GABRIEL LERMAN
Servei especial. Toronto

S
i l’objectiu de Juan
Antonio Bayona i el
seu equip va ser des-
embarcar en el Festi-
val de Toronto per no

passar desapercebut, certament
ho va aconseguir. No només per
l’ovació de cinc minuts amb què
l’audiència va rebre la pel·lícula
en la primera exhibició pública
ni per l’efectiva campanya pro-
mocional, en la qual no només
hi van participar el director i les
seves estrelles, Naomi Watts,
Ewan McGregor i Tom Ho-
lland, sinó també el guionista
Sergio Sánchez, la productora
Belén Atienza i tots els inte-
grants de la família espanyola
que va sobreviure a l’odissea
(tot i que només María Belón va
concedir entrevistes). El verita-
blement important és el que
s’emporten els mitjans que ho
van cobrir tot, en una batalla per
l’atenció de la premsa en què
van participar pesos pesants
com Argo de Ben Affleck, Cloud
Atlas dels germans Wachowski
i Tom Twyker, la nova versió
d’Anna Karenina de Joe Wright
o The Master de Paul Thomas
Anderson.

Ha estat precisamentVariety,
el mitjà especialitzat i sòlid for-
mador d’opinió, el que en sinte-
titzar el primer cap de setmana
del festival va assenyalar que Lo
imposible s’ha apuntat a la llista
de les deu pel·lícules que en
aquest moment encapçalen la
cursa per l’Oscar. A més, el crí-
tic més important que aquesta
publicació va portar a aquesta
ciutat, Justin Chang, va tenir pa-
raules contundents a l’hora de
descriure el film: “La pel·lícula
de desastres més colpidora que
s’ha vist en molt de temps, que
uneix una tremenda proesa de
realització física amb una histò-
ria tan emotiva comautèntica so-
bre la supervivència d’una famí-

lia. Combinant astutament la
sensació d’espectacle i entusias-
me a l’estil Spielberg, el talentós
director espanyol J.A. Bayona
captura la devastació causada
pel tsunami del 2004 amb una
intensitat crua i esgarrifosa”.
Elogiosa va ser també la crítica
publicadaperTheHollywoodRe-
porter, firmada per DeborahYo-
ung: “Lo imposible és una de les
pel·lícules de desastremés emo-
tives i realistes de les que es té
memòria, i una de lesmés esgar-

rifoses gràcies a l’èpica recrea-
ció del catastròfic tsunami del
2004”.

Durant el seu pas per la ciu-
tat, el mateix Bayona li va co-
mentar a aquest cronista com va
ser l’enorme preparació requeri-
da per concretar el film: “Tot es
va fer de manera artesanal. Si et
fixes en l’escena del tsunami,
veuràs que no hi ha CGI, ni efec-
tes especials per a l’aigua. Tot es
va fer de debò perquè és una his-
tòria verídica i havia de semblar
real”, va explicar, i després va
afegir: “Només per a aquesta es-
cena que dura 10minuts, vames-
tar treballant en la producció du-
rant un any. Després ens vam
passar un mes filmant-la, i una
vegada la vam acabar vam riure
perquè ens en vam adonar que

encara havíem de filmar la resta
de la pel·lícula”.

Va ser Sergio Sánchez qui va
explicar perquè no hi va haver
mai dubtes que el film havia de
ser una coproducció internacio-
nal: “El primer esbós del guió el
vaig fer en castellà, perquè ales-
hores no sabíem si aconsegui-
riem els diners per poder con-
cretar-la, tot que ja teníem com
a productors Telecinco, amb qui
havíem fet El orfanato. Però fins
i tot en aquest esbós, el 85% dels

diàlegs eren en anglès perquè
una vegada que passa el tsunami
tothom es comunica en aquest
idioma”. I afegeix la productora
Atienza: “Necessitàvem 50 mi-
lions de dòlars per fer la pel·lícu-
la,molts diners per al cinema es-
panyol, però no gens comparat
amb el que costa una super-
producció a Hollywood. Però
tot i que vam elegir actors inter-
nacionals, una de les coses que
vam cuidar molt va ser que no
es parlésmai de nacionalitats en
el film. No vam tractar mai de
marcar una diferència entre els
tailandesos i els occidentals, i
quan els personatges parlen de
tornar a casa, no diuen mai on
queda. Les nacionalitats és una
cosa que també es va emportar
l’aigua”.c

Gonyalons, Mercè Martínez
–com a estrictes professores
de teatre– i Jordi Soriano –un
curiós mim– van conduir una
gala en què l’actor Lluís Soler
va llegir un text molt dur con-

tra la pujada de l’IVA, “l’agres-
sió més gran imaginable a la
cultura”, que perd la condició
d’aliment de l’ànima, va dir.
Un atac que, va afegir, evoca
l’Espanya negra de Machado.

L’entusiasta acollida de la crítica de Toronto fa de ‘Lo imposible’
una de les pel·lícules ineludibles de la temporada

El tsunamiBayona


