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Primera fila    icult
La valoració del curs teatral a BCN

El teatre català 
abaixa el teló d’un 
any dramàtic
3l’iVA del 21% provoca una gran baixada d’assistència 
i greus dificultats per a la producció d’espectacles

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l  t e a t r e  c a t a l à ,  a m b 
Barcelona com a epicentre, 
ha estat víctima aquesta 
temporada d’una tempes-

ta perfecta. A tres setmanes de l’inici 
del festival Grec, el tancament del 
curs malgrat que molts escenaris 
també programen a l’estiu, la valo-
ració és unànime. El context de seve-
res estretors econòmiques es va veu-
re sacsejat encara més al setembre 
pel nou IVA cultural del 21%. La bo-
nança d’anys anteriors, malgrat la 
crisi, es va convertir en negres nuvo-
lades amb un descens de públic, pen-
dent de concreció final però superi-
or al 30%, respecte al curs anterior.
 L’augment del preu d’una entra-
da, gairebé general, ha provocat que 
l’espectador hagi seleccionat les se-
ves apostes com no ho havia fet mai. 
Així, La família irreal (Victòria) s’ha 
convertit en el fenomen de la tempo-
rada, seguida per reposicions com 
Incendis (Romea) i Cyrano de Bergerac 
(Biblioteca de Catalunya) i èxits com 
els d’El nom (Goya), Els feréstecs (Lliure) 
i Campanadas de boda (Tívoli), que va 
prolongar la seva presència a la car-
tellera durant dues temporades.

SALT A L’ABISME / Però el pas del 8 al 
21% de l’IVA ha significat un salt a 
l’abisme. «En alguns espectacles 
aquest 13% de diferència era el bene-
fici més optimista que podies obte-
nir després de pagar despeses de pro-
ducció i manteniment. I un 10% ja 
era per aplaudir». Ho diu algú com 
Joan Lluís Bozzo, de la companyia 
Dagoll Dagom, protagonista amb la 
productora Minoria Absoluta de la 
paròdia sobre la monarquia espa-
nyola. «Però aquest espectacle és una 
mica excepcional, no és propi de la 
normalitat del teatre. Està impulsat 
per la sinergia amb Polònia i Crackò-
via», reconeix Bozzo, molt preocu-
pat per les condicions de «precarie-
tat» de molts «actors i companyies 
molt consolidades».
  En aquest sentit, el vicepresident 
de continguts de la productora Fo-
cus, Jordi González, considera que 
«la classe mitjana del teatre» ha es-

tat massacrada per l’IVA, una franja 
referida tant al sector com al públic. 
«Hem perdut rotació amb l’especta-
dor fidel. Si abans anava a sis mun-
tatges, aquest any ho ha fet només 
a tres», apunta González, que veu la 
baixada concentrada en aquesta cli-
entela teatrera que conviu amb un 
públic ocasional que respon a la cri-
da, per exemple, de Los Morancos.

NIVELL ARTÍSTIC / En paral·lel, l’aug-
ment impositiu ha provocat un des-
cens de la producció. «Aquesta pèr-
dua és realment inquietant, igual 
que la d’exhibidors», comenta el vi-
cepresident d’una productora que 
no s’ha acovardit davant la crisi. 
«Tots els nostres teatres han fet un 
esforç important de producció». 
González sí que se sent satisfet del 
nivell artístic de la temporada. «Crec 
que ha sigut bona en general, amb 
coses molt interessants, i jo no coin-
cideixo amb els que diuen que hi ha 
moltes reposicions. És una cosa que 
es fa a tot el món i l’amortització pro-
longada d’un espectacle és una línia 
de futur».
 Entre els teatres públics, mentre 
el TNC ha viscut un any molt dur, 
que ha alleugerit en l’esprint amb 
Barcelona, el Lliure salva la tempora-
da del 21% amb una fidelització de 
públic que, és segur, envegen altres 
sales. El seu director, Lluís Pasqual, és 
igual de crític que els seus col·legues 
respecte al context i ho explica d’una 
manera gràfica. «No pot ser que per 
llegir Hamlet es pagui un 4% d’IVA i 
per veure’l en un teatre, un 21%».

POLÍTICA DE PREUS / Malgrat la satisfac-
ció, Pasqual reconeix que pot ser 
«conjuntural» que les tres sales del 
Lliure (Montjuïc, Gràcia i Espai) ha-
gin registrat «més d’un 90% d’ocupa-
ció els quatre últims mesos». Hi tro-
ba una explicació en una política de 
preus reduïts, «que forma part de 
l’ADN d’un teatre públic». En aquest 
sentit, «s’han d’obrir moltes possibi-
litats perquè la gent pugui accedir al 
teatre». I se sent molt satisfet d’«haver 
doblat el nombre d’abonats», fins a 
la xifra d’uns dos mil.
 La crisi ha reafirmat un dels seus 

preceptes. «Sempre he programat 
pensant en l’espectador, i ara més 
que mai», diu Pasqual. Aquesta nor-
ma obliga al que anomena «una 
enorme plasticitat» i poder variar 
l’oferta, en lloc de les tradicionals 
programacions tancades sense mar-
ge de maniobra. «Hem d’anar canvi-
ant perquè la societat també ho fa», 
conclou Pasqual.
 Julio Álvarez és el director del Tan-
tarantana i vicepresident de la patro-
nal teatral catalana (Adetca). Com a 
responsable d’un espai, dins de les 
anomenades sales alternatives, viu 
la temporada del 21% de manera pa-
radoxal. Si apunta un gran any par-
ticular en «creixement del públic», 
per la diversificació de l’oferta, en el 

El Lliure és una de les 
escasses excepcions, 
amb una ocupació 
superior al 90% a les 
tres sales des del març

lluís Pasqual
DIRECTOR DEL TEaTRE LLIURE

«No pot ser que per 
llegir ‘Hamlet’ 
es pagui un 4% i 
per veure’l en un 
teatre, un 21%»

Jordi González
VICEPRESIDENT DE FOCUS

«Si el públic fidel 
anava a veure sis 
obres, ara ha anat 
només a tres; hem 
perdut rotació»

Joan lluís Bozzo
DIRECTOR DE DagOLL DagOm

«El 13% de marge 
era el benefici 
més optimista que 
podies obtenir amb 
alguns muntatges»

Julio Álvarez
DIRECTOR DEL TEaTRE TaNTaRaNTaNa

«Una altra 
temporada així és 
impossible. L’IVA 
s’endú els recursos 
de les taquilles»

llums i ombres de la temporada 2012-2013

LA FAMÍLIA IRREAL. Uns 
140.000 espectadors al 
Victòria des de l’estrena el 
mes de novembre. 
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A rticle 331. Un amic meu 
sempre diu que aquesta 
època que vivim és única i 

que sortirà als llibres d’Història. 
Un altre amic el rebat i opina que 
tota aquesta dècada serà oblida-
da. Jo m’imagino que dependrà 
del final, el final és el que dóna 
èpica a les dècades i a les vides. I 
és que quan arribes als 20, 30, 
40... fa la sensació que la teva vida 
ha de ser un punt i a part, el mo-
ment de plantejar-te coses, saber 
on ets i què et falta...
 I és aquí quan me’n recordo 
del que opinava sobre això un ho-
me que vaig conèixer rumb a la 
Seu d’Urgell i que em va dir... Bé, 
potser que us ho expliqui després 
del millor de la meva setmana. 
 Tercer lloc. La vida imagina-
ria (Planeta). La periodista Mara 
Torres impregna tota la novel·la 
d’un estil gairebé únic i ple d’una 
nostàlgia deliciosa.
 Segona posició. Tenim el dret a 
fer l’animal. Els Amics de les Arts 
aconsegueixen un pack de DVD i 
CD tocat d’una felicitat extrema. 

Es nota la gran connexió entre 
ells i el seu públic. Acabes rendit 
cantant a l’uníson.
 Primer  lloc. Antes del anoche-
cer. Dolçor, màgia, dolor i bri-
llantor. Abduït per la tercera 
part d’aquesta meravellosa tri-
logia, dirigida per Richard Lin-
klater. Necessitem dues trilogies 
més com a mínim.
 I aquell home que rondava 
els 90 i i a qui l’èxit  havia arri-
bat tard em va dir, en un to de 
veu tan elevat que tot el tren el 
va sentir: «En aquesta vida, no 
has de fer mai resums de res 
perquè després de tants anys et 
puc assegurar que el demà sem-
pre va ser ahir i has de fer com 
quan vas complir 10 anys: «Fe-
licitat per créixer i preocupaci-
ons mínimes... Tan sols dedica’t 
a trobar el teu lloc per viure en 
aquest món, que no acostuma a 
ser el món on vas néixer».
 No sé si el demà sempre va ser 
ahir o el demà passat és avui... Ni 
tampoc sé quin és el meu lloc en 
aquest món... Però sempre que 
penso en ell, recordo que despre-
nia molta felicitat i una enorme 
pau, així que segurament esta-
va a prop de la seva veritat. ¡Feliç 
diumenge! H

El meu lloc 
al món

ALBERT

Espinosa

Màgia, dolor i 
brillantor, en el final 
de la trilogia ‘Antes 
del anochecer’

deesi

 

terreny econòmic el qualifica com 
«un desastre». Tant per un impost 
que afecta directament els ingres-
sos per taquilla com l’impagament 
de subvencions.
 El Tantarantana té un conveni de 
155.000 euros amb la Generalitat, 
dels quals el 40% són per a produc-
ció. Aquesta és la seva segona tem-
porada de vigència i el març passat 
va cobrar l’import de la primera. Ál-
varez veu el públic com la víctima 
de la crisi. «Nosaltres tenim el grup 
d’Amics del Tantarantana. Abans ve-
nien a preus econòmics a totes les es-
trenes i també els podies trobar al 
Lliure o la Beckett; ara seleccionen 
molt més».
 Per contra, explica que si la crisi 

i les retallades ataquen directament 
infraestructures grans, teatres pe-
tits com el seu viuen dies d’eferves-
cència artística pel gran nombre de 
projectes que els arriben. Per exem-
ple, de joves procedents  de l’Institut 
del Teatre ja amb companyies inci-
pients. «Abans tots els actors sortien 
amb l’esperança de ser contractats 
per Flotats», diu.
 Álvarez, en el seu diagnòstic final, 
emet la sentència unànime. «Una al-
tra temporada com aquesta és im-
possible». Bozzo, per la seva part, de-
mana el que sembla gairebé un som-
ni: un IVA teatral com el francès. «És 
un 2,5% per a les 100 primeres funci-
ons, i després un 5,5%». És, sens dub-
te, una altra cultura. H

J El teatre català va viure un hivern 
de males notícies. Vaixells insígnia 
com el Lliure i el TNC, en tot just un 
mes, van ser notícia per temes que 
no tenen res a veure amb l’art. 
Primer, Lluís Pasqual va anunciar al 
desembre un ERO temporal a  
l’estiu per fer front a la pèrdua de 
recursos per les retallades.  
Quatre mesos després es va 
suspendre gràcies a l’aportació 
extra municipal dins del nou fons  
de capitalitat cultural de  
Barcelona.

TANCA LA TALLERS I ACOMIADAMENTS

CONSEQÜÈNCIES ALS TEATRES PÚBLICS

J A final de gener va ser Sergi 
Belbel, director del TNC, qui va 
anunciar el tancament dos anys de 
la Sala Tallers, destinada a la nova 
dramatúrgia catalana. La pèrdua 
d’ingressos propis, d’un 30%, 
també va portar a ajustar l’oferta 
d’aquest any, eliminant 70 funcions. 
Tot amb la idea de salvaguardar els 
recursos de Xavier Albertí en la 
seva primera temporada. A l’abril, el 
TNC va acomiadar 11 dels seus 128 
empleats en una dolorosa mesura 
del seu pla de viabilitat.

llums i ombres de la temporada 2012-2013

EL NOM. Més de 47.500 
espectadors es van citar en 
les 145 funcions que es van 
representar al Goya.

ELS FERÉSTECS. Des de 
l’estrena a l’abril ha cobert 
un 97% de l’aforament del 
Lliure de Montjuïc.

DUBTE. Va tornar al maig amb un 
pobre 26,5% d’ocupació al Poliorama.

UNA HISTÒRIA 
CATALANA. Va 
tenir un 39,8% 
d’ocupació a la 
Sala 
Gran del TNC.


