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GuillemTell

❚ La Baldufa + Gran Teatre del
Liceu. Diumenge, 20 de gener
18.00 h. Petita Llotja.De 5 a 20 €.

AnaBelén
❚ Grandes Éxitos y A los hom-
bres que amé. Divendres, 25 de
gener 21.00 h. Música.De 12,50 a
50 €.

Kulbik
❚ Dance Company.Dissabte, 2 de
febrer 21.00 h. Dansa.

Dubte
❚ Direcció: Sílvia Munt. Intérprets:
Rosa M. Sardà, Ramon Madaula.
Divendres, 2 de febrer 21.00 h. Te-
atre. De 9,50 a 38 €.

Nabucco
❚ Amics de l’Òpera de Sabadell.
Divendres 8 demarç 21.00 h. Òpe-
ra. De 13,50 a 54 €.

Mozart Requiem
❚ Orfeó Lleidatà. Dissabte 9 de
març. 21.00 h. Música.

Live
❚ Santi Millán. Dissabte 16 de
març 21.00 h. Teatro. De 8 a 32 €.

Facing the light/Suspended in
time
❚ Barcelona Ballet de Ángel Co-
rella.Dissabte 23 demarç. Dansa.
De 13,50 a 54 €.

Malú
❚ Dual. Dissabte 13 d'abril. 21.00
h. Música.

Cosquillas
❚ CantaJuego. Diumenge 14
d’abril 12.00h i 18.00 h. Petita Llot-
ja. De 7,50 a 30 €.

MobyDick
❚ Cia. El Celler d'Espectacles.
Dissabte 20 d’abril 21.00 h. Teatre.
De 5 a 20 €.

La tabernadel puerto

❚ Direcció: José A. Irastorza/Oscar
Cabañas. Dissabte 27 d'abril 19.00
h. Sarsuela. De 13 a 52 €.

El nom
❚ Direcció: Joel Joan. Intèrprets:
Joel Joan, Lluís Villanueva, Xavi Mi-
ra. Dissabte 4 de maig 21.00 h.
Teatre. De 9,75 a 39 €.

Brokers
❚ Yllana. Divendres 10 de maig
21.00 h. Teatre. De 7'50 a 30 €.

Aeternum
❚ Los Vivancos. Dissabte 11 de
maig 21.30 h. Espectacle de dansa.
D’11,50 a 46 €.

DuoDinámico
❚50Aniversario.Dissabte1de juny
21.00 h.Música.De12,50a50€.

LAPROGRAMACIÓ

Humor
Nadie sabe nada: Buenafuente i Berto.

Lleida. Teatre de la Llotja. Dissabte, 1 de de-
sembre.19.00 y 21.30 h. En exclusiva per als
Amics de la Llotja. Preu: 32 €

J. BALLABRIGA
Andreu Buenafuente, feliç des-
prés del naixement de la seua
primera filla la matinada de di-
jous passat, oferirà avui al cos-
tat de Berto Romero a la Llot-
ja de Lleida una doble funció de
l’espectacle Nadie sabe nada
abans d’estrenar a Barcelona.
De la TV al teatre. Tot un repte?
Sí, perquè juguem amb la com-
plicitat d’haver treballat junts
tants anys i posem aquesta ex-
periència al servei d’un espec-
tacle d’improvisació. És una co-
sa divertida però també amb

molta tensió. Provoca que hagis
de superar-te.
Duel entre dos còmics?
Unamica sí, perquè cada un por-
ta a lluir les seues armes còmi-
ques i les posa al servei del di-
àleg. Si els monòlegs estan de
moda, ara estaríem davant dels
diàlegs com a gènere humorís-
tic, que no són gaire habituals.
Quins temes són més propicis
per fer riure?
Tota la vida ben comentada pot
fer gràcia. En el fons és el prin-
cipi bàsic de l’humor: a tot li pots
donar la volta, tot pot transfor-
mar-se en comèdia segons com
s’enfoca.Aquesta és la nostra fei-
na, transformar la vida en hu-
mor.
Provarà de “trencar-li la cintura”
a Berto?

Es tracta de sorprendre’l i que
això es transformi en més comè-
dia. Partim d'una barreja de
complicitat, amistat, afecte...,
molt difícil que es produeixi en-
tre dos actors, i això que he tre-
ballat amb gent fantàstica. Crec
saber quan Berto no s’espera
una cosa i, llavors, aprofito i en-
tro amb el bisturí. Forma part
del joc. L’espectacle està pensat
per a nosaltres dos perquè dar-
rere de tot hi ha moltes hores de
xerrades, de treball conjunt de
cara al públic.Tot això ens dóna
un toc de complicitat que seria
molt difícil amb una altra perso-
na.Ara mateix no se m’ocorre-
ria cap altra.
Aquesta complicitat pot donar
peu a formar una parella còmica
estable?

ENTREVISTA

«Fer riure és un do, i esticmolt
agraït de tenir-lo»

AndreuBuenafuente
❘ HUMORISTA❘

Sempre he pensat que era qües-
tió de provar-ho i posar-nos a tre-
ballar. Fins ara no havíem pogut
desenvolupar cap projecte seri-
ós perquè teníem programes de
televisió. Potser ara aquests nous
temps afavoriran que ho pro-
vem. Si funciona i estem a gust,
no veuríem cap problema en tre-
ballar junts..., potser sí que po-
dríem acabar sent una espècie
de faeminos y cansados, no ho

sé.
Què és el més complicat per
fer riure?
No hi ha secrets ni fórmu-
les, és una habilitat, un
do que es té i que cal es-
tar agraït de tenir-lo.
Té projectes a la vista a la

televisió?
Estem en un moment de cata-
clisme de tot tipus que afecta
també la televisió. S’han acabat
les ofertes i la circulació més o
menys fluïda de professionals de
fa uns anys. La televisió està en
un moment molt dolent amb
aquesta crisi. La meua idea és
continuar treballant l’any 2013,
seguiré venent els meus projec-
tes però no s’ha d’acceptar qual-
sevol cosa.

Ana Belén.

R. BANYERES
❘LLEIDA ❘ ElTeatre de la Llotja de
Lleida ha congregat en el que
portem d’any un total de 27.230
espectadors en 21 espectacles i
32 funcions.Aquesta xifra supo-
sa al voltant d’un 54% menys
de públic que el 2011, quan es
van superar les 60.000 persones
en una trentena de muntatges.
Això sí, s’han de tenir en comp-
te dos factors. Per una part, s’han
suprimit cinc espectacles progra-
mats (un d’ells el musicalMy fair
lady, amb set funcions previstes,

a causa de la suspensió de la gi-
ra per part de la companyia), a
més de cancel·lar-se algunes fun-
cions d’altres obres, en la majo-
ria dels casos pel reduït nombre
d’entrades venudes. Per una al-
tra part, encara falten cinc obres
i sis funcions per acabar l’any,
per la qual cosa aquestes xifres
són provisionals, i podrien aug-
mentar en més de 4.000 perso-
nes.Millors percentatges presen-
ta l’ocupació, amb un 79’43%
fins la data. Des de la inaugura-
ció de la Llotja, el 21 de gener
de 2010 fins el juny de 2011 es
van exhibir 37 espectacles i 89
funcions, de les quals es van ven-

Menys funcions i públic a la Llotja
La programació del teatre pateix un descens de prop del 50% d’espectadors el 2012 a causa de la
crisi i la cancel·lació d’espectacles || Un total de 16 propostes i 17 sessions de gener a juny

ARTSESCÈNIQUESPROGRAMACIÓ

PRIMER SEMESTRE

Ana Belén, Duo Dinámico,
obres teatrals com Dubte i
òpera amb Nabucco,
propostes per al 2013

dre 73.236 entrades de les
88.056 posades a la venda.Va
suposar un 82%d’ocupació mit-
jana.

Toni Cabero, responsable de
Zúcar Events, empresa encarre-
gada de la programació, va atri-
buir el descens de públic sobre-
tot a què el “brutal increment
de l’IVAal 21% ha rematat les
poques expectatives que hi ha-
via, immersos com estem en una
crisi i això fa que hàgim d’anar
ambmolt de compte a l’hora de
decidir quantes funcions i com
es representen”. En aquest sen-
tit, va assenyalar que “la crisi
ens obligarà a reduir el nombre
de funcions”.

Precisament aquest aspecte
es va fer patent ahir durant la
presentació de la temporada del
primer semestre de 2013, que
inclourà 16 espectacles (l’any
passat van ser una dotzena) i 17
funcions (davant les 20 del
2012). Dansa, música, òpera i
teatre amb noms comAna Be-
lén oYllana (que ja tenien pro-
gramades altres propostes el no-
vembre de 2011 i aquest mes
respectivament, encara que fi-
nalment van ser cancel·lades),
Malú o el Dúo Dinámic, a més
de Dubte, dirigida per Sílvia
Munt i protagonitzada per Ro-
sa Maria Sardà i RamonMadau-
la, o espectacles infantils com
ara Guillem Tell, una produc-
ció els lleidatans La Baldufa amb
el Liceu. Les formacions de Llei-
da també cobren més protago-
nisme.

Una imatge de “Dubte”,
ambMadaula i Sardà.


