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L
a caiguda d’assistència
a espectacles està sent
molt desigual. Mentre
el cinema encara pot

salvar-se circumstancialment
gràcies a un parell de films molt
taquillers (llegiu-hi Lo imposible
i Tadeu Jones), el teatre ho està
passant molt pitjor. No és només
que es programin pocs especta-
cles als grans equipaments, sinó
que a més hi ha menys musicals i
grans produccions, perquè resul-
ten massa cars, i que obres de

text amb molt bona crítica tam-
poc no registren els plens
d’abans. També la lírica comença
a tenir problemes per omplir les
platees, i la música pop ha vist
com desapareixia un quart de la
seva recaptació en sales privades.
Quant de temps resistirà aquest
sector considerat pel ministre
Montoro com a entreteniment?
En el cas de l’art, el que espan-

ta sobretot és la fugida del patri-
moni per efectuar vendes esca-
pant de l’impost espanyol.c

En plena crisi, el públic,
que fa quatre anys pagava
una mica més de cent eu-

ros per una localitat a la platea
del Liceu, ara n’ha d’abonar prop
de 170. És la conseqüència de la
irrupció del nou IVA, que se su-
ma a increments de preus d’entre
el 8% i el 9% els últims quatre
anys: en total, l’increment ha es-
tat del 43% en aquest període.
Com a conseqüència, no és es-
trany que al Gran Teatre li costi
cada vegada més
omplir el gran afora-
ment de la seva pla-
tea i que al públic no
li faci res decantar-
se per localitats a
partir del tercer pis i
sessions populars.
És el que ha passat
ambLa forzadel des-
tino: s’han venut
més bé que de costum les fun-
cions populars i una mica menys
del que es preveia les representa-
des pels cantants principals. La
caigudadevendes tambéha vore-
jat el límit d’ocupació previst per
a les funcions de l’American Ba-
llet Theatre.
Per la seva part, a L’Auditori

l’IVA ha fet pujar els preus una
mitjana de cinc euros per entra-

da. “Això representa uns 300.000
euros anuals”, constata el gerent
de l’ens, Josep Maria Amorós.
“Com afecta l’IVA? Ens està cos-
tant més vendre-ho tot, encara
que és difícil calcular quina part
de culpa recau en la crisi i quina
part en l’IVA”.
L’Auditori va posar en venda

un 2x1 durant una setmana de
setembre, durant la qual es van
vendre 7.000 localitats per valor
demésde 150.000euros. Peròno-

més es tracta d’una
acció puntual. I ara,
què? La venda de les
entrades, com tam-
bé passa al Palau de
la Música, es produ-
eix a última hora.
Amb tot, L’Auditori
busca partners de
promoció per a de-
terminats concerts,

comel deWilliamChristie, per al
qual han involucrat l’Institut
Francès, el consolat, els conser-
vatoris superiors de música de
Barcelona i altres auditoris de
Catalunya.
Pel que fa a la dansa, el Mercat

de les Flors aposta pels preus as-
sequibles i per no fer servir per
sistema les sales de més afora-
ment. /M. Chavarría

S i hi ha cap sector que sembli
que ha patit els efectes com-
binats de la crisi i de la puja-

da de l’IVA al 21%, és el teatre.
L’inici de la temporada no ha estat
gensbo, d’acord amb les dadesdis-
ponibles. El setembre i l’octubre
del 2010hi vahaver 410.277 espec-
tadors als teatres barcelonins,
segons les dades d’Adetca, l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre de
Catalunya. I en els mateixos me-
sos de l’any 2011 la xifra encara va
pujar més, fins als 484.533. No en
va, la temporada passada, malgrat
la situació, va marcar una fita his-
tòrica al teatre barceloní. De tota
manera, les dades disponibles fins
ara dels dos primers mesos
d’aquesta temporada –que no són
completes, perquè falten xifres de
molt pes, com els espectadors del
Liceu, que poden suposar unes
quantes desenes de milers d’assis-
tents més– sumen només 301.066
entrades, cosa que representa un
descens molt brusc respecte a
l’any anterior que podria arribar,
una vegada sumat el que hi falta, a
gairebé un 30% de caiguda, amb
una recaptació també molt infe-
rior. La nota positiva és que la
tendència sembla que ha comen-
çat a canviar l’última setmanad’oc-
tubre, en què han pujat notable-

ment els espectadors i l’ocupació.
Sens dubte, per als teatres la

causa no és només l’IVA, sinó la
crisi general que es viu. També es
nota que els teatres públics han
tingut molta menys programació,
així com la falta de musicals i
grans produccions: són obres ca-
res, arriscades, i els temps són els
que són. A l’Adetcano volen abun-
dar en el tema. Reconeixen que la
temporadanova bé, però tenen so-
bretot una por: que tant parlar de
la pujada de l’IVA
causi un efecte nega-
tiu més gran al sector
en lloc de seruna acti-
tud de força per par-
lar amb el Govern es-
panyol. La polèmica
està creant, diuen,
por entre la gent, que
no compra perquè es
pensa que és car sen-
se consultar preus i ofertes. Preci-
sament en un moment en què en
molts teatres, fins i tot en els
públics, proliferen ofertes de tot
tipus.
Per no parlar, com explica

Anna Rosa Cisquella, de Dagoll
Dagom –companyia que gestiona,
juntament ambTricicle i Anexa el
Victòria i el Poliorama–, que els te-
atres realmentnohanpogut reper-

cutir més que una part de l’alça de
l’IVA. “Els espectadors no s’han
d’espantar. Lapujadaha afectat so-
bretot els teatres, les companyies i
les productores, i si no es retira en
poc temps, les empreses teatrals
no resistiran”. Cisquella, que és la
productora executiva de La famí-
lia irreal, un musical humorístic
que arriba aquest dijous al Victò-
ria i que és una de les esperances
de taquilla de la temporada, diu
que aquesta situació fa que les em-
preses no tinguin diners per pro-
duir, i que el públic no és cons-
cient que això pot tirar cap a un
desert cultural. “L’IVA és el cop
degràcia. Sens dubte, aquestmusi-

cal el vam començar
a produir abans de la
pujada. A partir d’ara
augmentaran els es-
pectacles més petits,
amb menys ambició.
Això no vol dir que
no siguin bons, però
abans teníem de tot”.
I si no hi ha grans
produccions, hi ha

menys públic. “No és un cercle
viciós, és que estem entre l’espasa
i la paret. No hi ha subvencions ni
bolos i hem de pagar l’IVA.
Anirem a Lourdes”, ironitza Cis-
quella, que recorda que ni poden
produir, ni tan sols, amb aquest
IVA, portar coses interessants de
fora “perquènovolen venir, prefe-
reixen anar-se’n a França o a un
altre lloc”. / J. Barranco

Devastador
efectedel

Els teatres, amb un 30%menys
d’espectadors, encapçalen la

llista negra de la pujada de l’IVA

Balanç als dos mesos del nou marc fiscal

Amb l’IVA,
els preus al
Liceu han
pujat un 43%
en quatre anys

“L’IVA ha fet
pensar que el
teatre és car
sense saber-ne
el preu real”
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21%

Elpúblic compra aúltimahora
localitats i funcionsmésbarates

Unmal inici de temporada
enquèha influït la polèmicade l’IVA


