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Una imatge de La Villarroel ahir, amb ple absolut a El crèdit
LAURA GUERRERO

JUSTO BARRANCO

Barcelona

F
a uns quants mesos,
quan la caiguda del
nombre d’especta-
dors vorejava el 30%,
hauria semblat una

quimera. Ara, doncs, sorprèn. I
molt: aquest dissabte moltes sa-
les teatrals de Barcelona es van
quedar sense entrades o amb sis
o set butaques lliures separades i
a les últimes files. Per als especta-
dors que s’havien despertat tard
va ser difícil anar a veure les
obres més sol·licitades.
És un fet insòlit que inclou tea-

tres grans i petits, així comespec-
tacles que fa dies que arrosse-
guen el ple total i d’altres que ho
acabend’aconseguir. I que confir-
ma un repunt, un punt d’inflexió
en la crisi, comassenyalaven algu-
nes de les dades que els teatres
públics i privats facilitaven
aquests últims dies, com la millo-
ra en l’assistència als teatres del
Grup Focus o el rècord històric
del Lliure. D’aquesta manera, en
espera que elGovern central abai-
xi –o no– l’IVAde les entrades te-
atrals que està devorant els mar-
ges de les sales, és el públic el que
en aquests moments està perme-
tent aguantar el temporal.

Dissabte El crèdit, de Jordi
Galceran, a La Villarroel, estava
ple. I els Bits del Tricicle, també.
No sorprèn: són els èxits de la tem-
porada. Però tampoc no cabia ni
una agulla a La rosa tatuada, a la
sala Gran del TNC –les funcions
s’acabaven ahir, però no hi havia
entrades des de feia dues setma-
nes–, el Jo, mai, d’Iván Morales,
al Lliure de Gràcia; Un enemic del
poble, al Lliure deMontjuïc –diri-
gida per Miguel del Arco–, i Do-
nes com jo, al teatre Romea, amb
les T de Teatre, dirigides per Pau
Miró, l’autor. Fins i tot la comèdia

Un jeta, dos jefes, al Victòria,
gairebé s’havia quedat sense en-
trades en una de les dues funcions
sabatines, tot i que aquestes pri-
meres setmanes no tot l’afora-
ment del teatre està en venda. Al
mateix Victòria també omplien
les funcions matinals del musical
Super3. I tampocnohi havia entra-
des al Tívoli per a Sonrisas y lá-
grimas, que s’acomiadava.
Entre les sales petites, la Bec-

kett, amb Pulmons, dirigida per
Marilia Samper, estava plena

–s’acaba el diumenge 9, però ja
no queden entrades disponibles i
tornarà el 14 de maig– i Atrium
també va omplir amb les porten-
toses actriusmexicanes deLo úni-
co que necesita una gran actriz es
una gran obra y las ganas de triun-
far. Així, si el gener del 2013 l’ocu-
pació dels teatres de Barcelona
va ser del 60,03%, aquest gener
ha oscil·lat entre el 65% i el 70%
segons la setmana.
Per Daniel Martínez, presi-

dent del Grup Focus i d’Adetca,

els empresaris teatrals deCatalu-
nya, “des del desembre hi ha un
repunt i sembla que haurem tin-
gut un bon gener”. I, tot i que no
poden llançar les campanes al
vol després de l’any 2013,molt di-
fícil, li sembla que hi està havent
“unpunt d’inflexió a l’alça: les da-
des diuen que el decreixement es
va parar el mes d’octubre”. A ai-
xò cal afegir que als teatres “hi ha
una bona programació”. I que els
petits teatres també viuen “una
pujada important”.

Això li permet ser “unamique-
ta optimista” en espera de la deci-
sió que ha de ser “el cop definitiu
per millorar la situació”: que el
Govern de Rajoy abaixi l’IVA de
les entrades. “Dijous vam tenir
una reunió i em fa la sensació
que la revisió és a la cartera del
Govern”.
De moment, recorda que per

tornar a atreure el públic aquesta
temporada el sector ha abaixat el
preu de les entrades, per la qual
cosa ha assumit la pujada de
l’IVA. Una decisió que està do-

nant resultats. A més a més, com
que part de la caiguda, encara
quemenor, va ser a causa del des-
cens global del consum, això ara
també es reverteix.
Anna Rosa Cisquella, de Da-

goll Dagom i Tres per 3, l’empre-
sa que gestiona el Victòria i el Po-
liorama, subratlla sobretot que
les sales, fins i tot les alternatives,
han fet un gran esforç per enfo-
car la seva programació a les
demandes del públic, “buscant
coses que funcionin” i oferint
una àmplia oferta.
Sens dubte, les recaptacions

queden molt lluny dels bons
temps: en primer lloc, amb prou
feines hi ha musicals, que tenen
preus més elevats; després, totes
les empreses han ajustat molt els
preus, i, finalment, encara no
s’han recuperat els espectadors
perduts. Però, demoment, el sec-
tor comença a respirar amb nor-
malitat.c
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20 años no importan.
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Delacrisi al “nohihaentrades”
Un bon grapat de teatres de Barcelona ha aconseguit omplir aquest cap de setmana

La situació encara és
difícil perquè l’IVA
devora els marges,
però el públic
comença a tornar


