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Iba a decir que hay que ser casposo
y papanatas para ponerle el nombre
de Thatcher a una plaza de Madrid,
pero con las que aún tiene Franco...

L’Institut Ramon Llull porta
Nuria Amat a la Fira del Llibre de
Göteborg
http://bit.ly/1uDTjT2

Esta semana se pone a la venta LAS
MENINAS.
http://javierolivaresblog.blogspot.com
.es @mandorlablog y@Astiberri

Virginia Collera Periodista

Una genial selección de
documentales gratis en@Filmin
cortesía de@SeagramsGinFans ¿He
sido la última en enterarme?

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Comença la recuperació, però
encara quedamolt camí per da-
vant. Els teatres de Barcelona
van fer ahir balanç de la tempo-
rada passada i va ser positiu.
Han recuperat part de l’audièn-
cia perduda el curs anterior, el
2012-13, quan la forta pujada de
l’IVA de les entrades teatrals i
la duresa de la crisi econòmica
van provocar una baixada mo-
numental a la taquilla, amb una
pèrdua de 564.079 espectadors
de pagament i de 17 milions
d’euros. Però la recuperació de
la patacada ara per ara és no-
més parcial. La temporada
2013-14ha tancat amb 78.912 es-
pectadors més, el
que suposa un to-
tal de 2.412.872,
lluny encara dels
números de fa dos
anys. I ha tancat
amb dos milions i
mig d’euros més
d’ingressos, la
qual cosa deixa la
taquilla dels teatres barcelo-
nins en 53.731.686 euros, també
molt lluny de les xifres del
2011-12.
Unes xifres quede totamane-

ra des d’Adetca, l’Associació
d’Empreses de Teatre de Cata-

lunya, esperen que millorin
substancialment en la nova tem-
porada que va començar oficial-
ment ahir a la nit amb la tradi-
cional gala Catalunya aixeca el
teló. La raó? En aquest nou
curs abundaran els musicals
–Mar i cel, Sister Act i El petit
príncep, entre
d’altres–, que tra-
dicionalment fan
pujar de manera
notable els espec-
tadors i els ingres-
sos de l’any.
Les dades pre-

sentades ahir per
Adetca mostren que van ser
dos espectacles plens d’humor
elsmés vistos la temporada pas-
sada a Barcelona: Bits, de Trici-

cle, amb 94.044 es-
pectadors, i El crè-
dit, de Jordi Galce-
ran, amb 86.003.
Els van seguir el
musical Sonrisas y
lágrimas (82.536),
el cabaret The Ho-
le (67.109), elmusi-
cal infantil Super3

(62.382) i la màgia de La gran
ilusión (45.118). La llista dels
deu espectacles més vistos de
l’any la completen l’humor de
La família irreal (43.194), la in-
triga de La ratonera (40.936),
les rialles de Los Morancos

(39.947) i una òpera, Tosca,
amb 31.539. Precisament el
Gran Teatre del Liceu va ser
l’escenari que va rebre més es-
pectadors, 250.694, seguit del
Poliorama (166.715), el Tívoli
(165.007) i el Victòria (160.033).
Tots els gèneres van guanyar

audiència l’any
passat llevat del
teatre musical,
que va tenir
menys oferta i va
perdre 15.059 es-
pectadors –es va
quedar en
335.251– i de la

dansa, que va tenir una caiguda
molt pronunciada, passant de
176.703 a 125.338 entrades de-
gut en part al fet que el Mercat
de les Flors va tenir la seva sala
gran tancada per obres unsme-
sos. El teatre de text va pujar en
16.229 espectadors fins a acon-
seguir 1.260.080 i el music hall,
que va tenir molts espectacles a
la cartellera, va viure un gran
auge: de 25.804 va pujar a
91.467 espectadors.
Per idioma, 990.924 especta-

dors, el 41%, van veure obres
en català, el que suposa una pe-
tita caiguda de 25.531 respecte
a l’any anterior, mentre que el
castellà va guanyar 261.919 es-
pectadors fins a aconseguir-ne
830.032, un 34% del total.c

#tuitsdecultura Guillermo López Professor
@GuillermoLPD

Núvol Blog

tremesos, un càsting a què es van
presentar 309persones, 34 per in-
terpretar Saïd i 55 per a Blanca.
Els elegits finalment per tornar a
donar-los vida han estat Roger
Berruezo (Girona, 1985),molt co-
negut per la seva participació a
sèries comÁguila Roja i musicals
com Cop de rock, i Ana San Mar-
tín, una actriu gallega que ha
participat a musicals com High
School Musical i que ha après ca-
talà expressament per protagonit-
zar Mar i cel. A més, al reparti-
ment hi serà Pep Cruz, que 26

anys després –no va participar al
segon muntatge per altres com-
promisos– tornarà a donar vida a
Joanot.
La producció, recorda Cisque-

lla, serà a més un homenatge a
l’escenògraf Isidre Prunés, mort
aquest estiu passat quan treballa-
va en l’obra. Una obra que demo-
ment ja té més de 30.000 entra-
des venudes i que aspira a batre
nous rècords.c

2.412.872

53.731.686

@nuvol_com
Javier Olivares Dibuixant
@olivaresilustra@VirginiaCollera

http://goo.gl/j1hhm9

VEGEU EL VIDEOCLIP ‘ATAC PIRATA A
LES ARENES’ CLICANT AQUÍ

DAVID RUANO

espectadors als
teatres barcelo-
nins la tempora-
da 2013-14

euros de recapta-
ció, un 5% més que
l’any anterior

Responsables polítics i culturals van brindar ahir per la nova temporada abans de la gala

Unbrindis al Liceuper la temporada teatral

XAVIER GÓMEZ

Nova tecnologia. Una
pantalla enorme, de 17
per 12 metres, ajudarà a
crear un efecte tridimensio-
nal que es reforçarà amb
el so atmosfèric

Els protagonistes. Ro-
ger Berruezo i Ana San
Martín viuran una història
d’amor impossible

]El Gran Teatre del Liceu,
al qual molts teatres de
Barcelona van acollir du-
rant la reconstrucció de la
seva seu, va ser l’espai esco-
llit per celebrar ahir a la

nit la tradicional gala de
començament de la tempo-
rada teatral, Catalunya
aixeca el teló, dirigida per
Joaquim Oristrell. Una ga-
la conduïda per Agnès Bus-

quets, Eduard Farelo i Ro-
ger de Gràcia amb cançons
de la companyia Cor de
Teatre i actuacions de
l’equip de Mar i cel o la
companyia Mayumana.

El teatreesrecuperade la
davalladade l’anyanterior
Les sales barcelonines van guanyar 78.912 espectadors


