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Primera fila    icult
La ‘rentrée’ escènica a BCN

Teatre de resistència
3El drama de l’iVA marca una temporada definida per les apostes segures als cartells

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

S
i algun sector s’ha signifi-
cat en contra de la pujada 
de l’IVA ha estat l’escènic. 
Que el teatre té una malal-

tia crònica s’ha dit sempre, però el 
21% és un terrible drama. Les fórmu-
les per superar una barrera tan gran 
se centren, per exemple, en les apos-
tes segures en l’oferta, bé sigui amb 
èxits recents o amb caps de cartell 
amb ganxo.
 Al marge de la puntada impositi-
va, la temporada teatral serà l’última 
de Sergi Belbel al capdavant del gran 
escenari del país, el Teatre Nacional 
de Catalunya. Lluís Pasqual i Julio 
Manrique, mentrestant, perfilen les 
seves senyes d’identitat en el seu se-
gon curs en escenaris tan rellevants 
com el Lliure i el Romea.

EL NOU IVA

Entrades més cares i 
augment d’abonaments
Un productor teatral barceloní ex-
plica la crua realitat creada arran de 
la nova taula impositiva del Govern 
amb números categòrics. Abans que 
l’espectador s’acomodi al seu seient, 
i s’alci el teló, ja ha volat el 36% del 
que ha pagat per una entrada: un 21 
de l’IVA, el 10 de drets d’autor i un al-
tre 5 de costos d’infraestructura de 
taquilla.
 Davant d’aquesta realitat la puja-
da del preu de les localitats ha estat 
inevitable, de forma més o menys ge-
neral. I els teatres públics, per exem-
ple, han ampliat al mes de setembre 
la venda d’abonaments de tempora-
da sense l’augment de l’IVA. El Tea-

tre Lliure ha venut un 55% més 
d’abonaments que l’any passat per 
aquestes dates.
 Hi ha qui combat el desànim amb 
un pas al davant. «M’estimo més es-
tavellar-me des de dalt de tot d’un 
cim que no pas tirar-me al metro. 
Hem de  ser valents», diu Toni Alba-
ladejo, de la productora Anexa, que 
aquesta setmana estrena al Poliora-
ma Noies de calendari amb 12 intèr-
prets. Una xifra pròpia gairebé d’un 
gran musical.

L’OFERTA

Dies de comèdies i de 
reposicions d’èxit
El flagell de la crisi provoca una con-
seqüència de sobres coneguda: el pú-
blic prefereix gèneres d’evasió. És 

per això que la cartellera es nodreix 
de comèdies i de muntatges on pre-
domina l’humor. Així,  Noies de calen-
dari (Poliorama), Toc, toc (Borràs) i No 
et vesteixes per sopar (Condal) alcen el 
teló aquest mateix mes de setembre. 
Coincidiran amb Carlos Latre, que 
torna al Coliseum amb la versió ac-
tualitzada de Yes, we Spain is different, 
l’aclamat catàleg d’imitacions im-
batibles de l’humorista valencià.
 Una altra tendència que apunta a 
jugar sobre segur, en la mesura del  
possible, en la programació és la re-
posició d’obres amb el suport del pú-
blic. A aquesta iniciativa s’hi han 
apuntat aquest any tot tipus de tea-
tres. Ho fa la productora Focus, tant 
al Romea amb Incendis –un dels hits 
de l’anterior temporada– com a La 
Villarroel, on tornaran dos èxits 
d’edicions diferents del Grec: Primer 

amor, de Beckett, amb Pere Arqui-
llué, i El principi d’Arquimedes, joia del 
passat festival d’estiu.

A LA BIBLIOTECA / També La Perla 29 
d’Oriol Broggi recupera Luces de bohe-
mia per obrir la seva entrada de ple 
dret a la Biblioteca de Catalunya, on 
també es veuran al llarg del curs el 
triomfal Cyrano de Bergerac, després 
de l’estrena de la seva versió castella-
na al Centro Dramático Nacional, i 
Natale in Casa Cupiello. El mateix Lliu-
re s’apunta a la moda amb el retorn 
de Hedda Gabler, en la versió dirigida 
per David Selvas i protagonitzada 
per Laia Marull.
 El que per ara no s’ha anunciat 
aquesta temporada són els grans 
musicals que van copar taquilles en 
anteriors temporades. I el que escas-
seja, fora de festivals com el Grec o el 

Setembre
YES, WE SPAIN IS DIFFERENT
Coliseum

10 mesos 10 propostes

Octubre
LA BÊTE
TNC

Novembre
JUICIO A UNA ZORRA
Lliure de Gràcia

Febrer
TAN BÉ QUE ANÀVEM!
La Seca-Espai Brossa

Març
ROBERTO ZUCCO
Romea

Abril
9 MALETES
Muntaner

Latre torna amb la 
seva col·lecció 
d’imitacions.

Folk, Lizaran i 
Boixaderas, a les 
ordres de Belbel.

Carmen Machi, en 
un monòleg sobre 
Helena de Troya.

Eduard Iniesta i Mercè Sampietro 
es retroben en el debut teatral de 
Joaquim Oristrell.

Julio Manrique 
dirigeix la recordada 
obra de Koltès.

Flavià i Sisa, dirigits per 
Pau Miró, entre la 
biografia i la ficció.


