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Cerdanyola recupera el Festival
de Blues després d’un any en blanc
El blues tornarà a sonar a Cerdanyola. El
6 d’octubre arrencarà la 25a edició del
Festival de Blues de Cerdanyola, una ci-
ta llegendària del panorama català que
l’any passat no es va celebrar arran de les
restriccions econòmiques de l’Ajunta-
ment. Amb una aportació econòmica re-

duïda al 25%, el festival comptarà amb
músics internacionals i locals com Big
Mama & The Crazy Blues Band (a la foto),
Nathan James i August Tharrats & Ama-
deu Casas. No faltarà la multitudinària
Barbacue and Blues, la festa a l’aire lliure
que se celebrarà al Parc del Turonet.CULTURA

Els mals auguris s’han complert: el
teatre català va perdre la tempora-
da passada 557.000 espectadors.
El sector ho atribueix a l’augment
de l’IVA. Per combatre la davallada
han decidit abaixar les entrades.

tural es deu a l’increment d’aquesta
taxa, que va passar el setembre pas-
sat del 8% al 21%. La crisi, la moro-
sitat i la davallada de la inversió pú-
blica són els altres tres factors que
han rematat l’estocada. Ahir, a l’ha-
bitual presentació de resultats anu-
als, on solen acudir tots els directors
de sales públiques i privades, fent
pinya, també s’hi va convidar per
primera vegada el conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell. Després
d’afirmar que es resisteix a “parlar
de crisi del sector teatral en termes
creatius”, també es va alinear amb
les empreses i companyies de teatre
per demanar al govern espanyol i al
ministre d’Hisenda, Cristóbal Mon-
toro, que rectifiquin: “No sé què es-

tan esperant. Prego que es resolgui
aquest element tan poc incentiva-
dor per al públic i tan dolent per a
les arques públiques”.

Optimisme i mesures pal·liatives
El que ahir es va escenificar va ser,
també, un canvi d’estratègia. Ara fa
un any, tot i poder exhibir un creixe-
ment del 8%, un sector enrabiat per
l’augment inesperat de l’IVA va en-
gegar la temporada amb una forta
ofensiva de la qual es va fer partícip
al públic. Fins i tot a l’inici de les fun-
cions s’informava que el nou preu de
les entrades era culpa de Madrid. Al
final, el tret els va sortir per la cula-
ta: no van aconseguir que de la pres-
sió a Madrid en sortís una modifica-

ció ràpida de l’IVA i, en canvi, va ca-
lar la idea que anar al teatre era car.
Aquesta és la lectura que semblen
haver-ne tret els responsables tea-
trals. Per això aquest any la reacció
és la contrària: zero crispació i grans
dosis d’optimisme.

Daniel Martínez va anunciar me-
sures concretes per recuperar el pú-
blic perdut. La més important és la
baixada de preus generalitzada als
teatres de l’ordre del 10% al 25%.
“Ens la juguem molt. Fem un esforç,
perquè la taquilla avui en dia és fona-
mental per a tothom, però tenim la
confiança absoluta que abaixaran
l’IVA”, va dir el president d’Adetca.
Amb aquest horitzó, ajustaran ja uns
preus que, en realitat, de mitjana no
han pujat. L’abús dels descomptes
–una tendència perversa que es cor-
regirà– ha fet que la tarifa mitjana de
les entrades es mantingui en els 20
euros a les sales grans i en 10 a les pe-
tites. Una altra acció serà una forta
onada publicitària als mitjans pú-
blics, amb l’ajut de la Generalitat,
que també es compromet a mante-
nir la xifra global de subvencions
–amb línies noves de crèdit, amb un
fons de fins a 20 milions– i a incidir
en la franja de 18 a 25 anys.

Malgrat les cares llargues, entre
les dades despunten espurnes posi-
tives, com ara que els teatres de
menys de 200 localitats han crescut
amb tres noves sales, han augmen-
tat un 11% els espectadors (han re-
gistrat 246.877 entrades) i han cres-
cut en recaptació un 21% (un total
de 2,15 milions).e
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BARCELONA. No per previsibles són
menys doloroses. Les xifres de la
temporada 2012-13 que va fer públi-
ques ahir l’Associació d’Empreses
de Teatre de Catalunya (Adetca)
van posar sobre la taula la situació
real del sector: el teatre ha perdut
una cinquena part de públic (passa
del rècord de 2.890.713 espectadors
a 2.333.685, un 19% menys respec-
te a l’any passat) i veu davallar la re-
captació dels 68 milions als 51 (un
25%, que es converteix en el 33%
després de pagar impostos). Això
significa que el teatre, amb 557.028
espectadors menys que la tempora-
da 2012-13, es queda ja molt lluny de
l’objectiu dels 3 milions d’especta-
dors que es plantejaven fa una dèca-
da. Des del 2005 no es registrava un
descens de públic. El sector retroce-
deix a cinc anys enrere, o sis si tenim
en compte que el públic de paga-
ment encara és més baix (2.083.445
espectadors, un 21% menys).

Aquesta “sotragada sense pal·lia-
tius” –com la va definir el president
d’Adetca, Daniel Martínez– la van
atribuir en gran part a “l’irracional
augment de l’IVA”, i van citar diver-
sos estudis que han quantificat que
el 64% del descens del consum cul-

El teatre perd
un 19% de públic
i abaixarà preus
El sector culpa l’augment de l’IVA de la

caiguda del 25% de la facturació el 2012-13

‘CATALUNYA AIXECA EL TELÓ’
Ahir al vespre un centenar

d’artistes van pujar a escena
per la gala Catalunya aixeca el

teló, presentada per Jordi Ríos.
A platea hi havia tot el sector

teatral del país. CÈLIA ATSET

Acccions
Les entrades
valdran fins
a un 25%
menys, tot i
l’IVA del 21%


