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Primera fila    icult
Iniciativa per atraure els espectadors a les sales

MARTA CERVERA
BARCELONA 

D
emà, 27 de març, és el Dia 
Mundial del Teatre i la 
ciutat de Barcelona es 
prepara per celebrar-ho 

extraordinàriament amb una sèrie 
de propostes organitzades pel sec-
tor. Estan dirigides tant a estimular 
la taquilla com a explicar les difi-
cultats que travessa el sector. Des 
del dia D fins diumenge, el públic 
podrà comprar entrades a meitat 
de preu als teatres adherits a Adetca, 
que són la majoria, per a funcions 
fins al dia 6 d’abril, dilluns de Pas-
qua. A més a més, diumenge que ve 
els teatres oferiran matinals infan-
tils a 6 euros. 
 L’Associació d’actors i directors 
de Catalunya (Aadpc), l’Associació 
d’empreses de teatre de Catalunya 
(Adetca) i els Teatres Públics s’han 
unit per donar aquesta nova orien-
tació al Dia Mundial del Teatre. El 
caire reivindicatiu de la festa que-
darà patent a través d’un vídeo ma-
nifest protagonitzat per una tren-
tena d’actors i directors de diver-
ses generacions de l’Aadpc, que 
reuneix més de 55 companyies in-

és una festa
El teatre
El sector de les arts escèniques es reivindica amb 
descomptes del 50% des del 27 de març fins al 6 d’abril

dependents i professionals indi-
viduals del teatre de Catalunya. 
Montserrat Carulla, Mingo Ràfols, 
Nausica Bonnín, Jordi Boixaderas, 
Carme Sansa i Míriam Iscla són al-
guns dels intèrprets que donen la 
cara en aquest manifest col·lectiu. 
«Volem que la gent sàpiga què pas-
sa en el nostre sector, que vegi com 
ens afecta la pujada de l’IVA del 21% 
i quant ens queda de cada entrada a 
tots els que fem possible un especta-
cle», va assenyalar Àlex Casanovas, 
director de l’Aadpc. 
 El vídeo explica com dels 20 eu-
ros d’una entrada els responsables 
d’una producció (actors, figurinis-
tes, escenògrafs, tècnics...) n’obte-
nen aproximadament 4,5 euros 
després de pagar, entre altres càr-
regues, el 21% de l’IVA, un impost 
cultural criticadíssim que el Go-
vern del PP va apujar en plena èpo-
ca de crisi i retallades. «La 
recompensa vocacional 
que suposa fer la nostra 
feina ja no és suficient», 
assegura un dels prota-
gonistes del manifest. 

CRÍTIQUES A L’IVA / Després 
de deixar clara la pro-
blemàtica del sector es 
demanen mesures per 
canviar la situació. En-
tre aquestes mesures 
hi ha una llei de mece-
natge justa i raonable; 
una reformulació de 
la política de subven-
cions, i que la inversió 
en cultura no vagi a 
infraestructures. El missatge, molt 
directe, deixa clar el malestar d’un 
sector. En aquest s’adverteix del pe-
rill que suposa mantenir l’IVA cul-
tural més alt d’Europa: la pèrdua de 
4.500 llocs de treball directe i el tan-
cament del 20% de les empreses de 
la indústria cultural. Lluís Pasqual, 
director del Teatre Lliure, acomiada 
el vídeo manifest amb un missatge 
dirigit a l’espectador: «Volem que 
estigueu al nostre costat, que seguiu 
omplint les sales de teatre de 
Catalunya i de tot arreu. Nosaltres 

‘Els veïns de dalt’.
 El Romea acull aquesta obra escrita i dirigida per Cesc Gay.

‘Yo maté a mi hija’. 
La Sala Muntaner presenta el muntatge de Carme Domingo.

‘l’art de la comèdia’. 
 El clàssic d’Eduardo de Filippo, al TNC.

 DAVID RUANO

MAY / ZIRCUS

ENTRADES AL 50%
J Del 27 al 29 d’aquest mes les 
entrades dels teatres estaran a 
meitat de preu. Durant aquests 
tres dies la campanya Cap 
butaca buida permetrà adquirir 
tiquets al 50% per a aquelles 
funcions que es facin fins al 6 
d’abril, una mesura amb què 
s’espera animar el públic durant 
la Setmana Santa. 

CAMPANYA FAMILIAR
J Omplir els teatres és l’objectiu 
del Dia Mundial del Teatre, 
també en les funcions matinals 

de teatre infantil 
destinades al 
públic del futur. 
Diumenge que ve hi 
haurà funcions a 6 
euros a l’Almeria 
Teatre, La puntual, 
Sala Fènix, Porta4, 
Teatre Gaudí 
Barcelona, Versus 
Teatre, Sat!, Jove 
Teatre Regina, Sala 
Àtrium, Teatre 
Tantarantana, 
Teatreneu i  
Poliorama.  

PREMI ANITA 
J La festa del teatre 

recordarà la gran actriu Anna 
Lizaran, morta el gener del 2013, 
i atorgarà divendres al Teatre 
Lliure de Montjuïc un premi que 
porta el seu nom  
a una jove actriu revelació. 

UNA VIDA DE TEATRE
J Dissabte Asunción Balaguer 
oferirà el seu monòleg  
El tiempo es sueño, basat en 
records tant personals com 
artístics. Serà a les 18.00 hores  
al CCCB. Preu: 10 euros. 

OBJECTIU: 
GUANYAR PÚBLIC

LES PROPOSTES
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seguirem treballant, com sempre, 
per fer-vos disfrutar d’aquest art».  
Lluís Pasqual donarà el tret de sorti-
da al Dia Mundial del Teatre amb la 
presentació al Lliure de Montjuïc 
del primer premi Anita-Memorial 
Anna Lizaran que s’atorgarà a una 
actriu revelació.
 El missatge del vídeo manifest és 
contundent. Tant Lluís Pasqual, re-
presentant dels teatres públics bar-
celonins, com Xavier Marcé, presi-
dent d’Adetca, van destacar ahir la 
necessitat de fer pinya per aconse-
guir canviar la situació actual i apro-
fitar la festa del teatre per donar la 
màxima visibilitat al sector. Tot i 
que les últimes xifres de recapta-
ció són positives, Marcé va advertir 
que la situació és delicada. En com-
paració amb fa un any la recapta-
ció dels teatres a Barcelona ha aug-
mentat el 8% i l’ocupació el 4%. «La 
pujada es deu a l’eclosió del teatre 
musical, però la resta de gèneres es-
cènics han patit una certa contrac-
ció», va matisar Marcé. I va destacar 
que les sales de menys de 200 buta-
ques també han experimentat un 
creixement. «Globalment els núme-
ros són bons, el més difícil és mante-
nir l’equilibri dels diferents formats 
escènics». Cultura i entreteniment, 
etern debat.

IMPLICACIÓ DEL CCCB / A partir d’aques-
ta edició, el Dia Mundial del Teatre 
tindrà el seu centre neuràlgic al 
Centre de Cultura de Barcelona 
(CCCB), convertit per a l’ocasió en es-
pai de trobada i intercanvi entre di-
ferents agents del sector. L’auditori 
acollirà el manifest internacional 
que aquest any ha redactat el direc-
tor polonès Krysztof Warlikowski, 
que llegirà l’actor i director Abel 
Folk. Després es presentarà el vídeo 
manifest de l’Aadpc. Durant aquest 
cap de setmana hi haurà conferènci-
es i debats i l’actuació d’Asunción 
Balaguer. L’actriu, de 89 anys, oferi-
rà El tiempo es un sueño, un monòleg 
basat en la seva vida i que està dirigit 
per El Brujo. Dissabte la funció esta-
rà oberta al públic per un preu de 10 
euros. H

ADÉU A UN GENI DE LA RIALLA

del qual va participar en El año de las 
luces –guanyadora d’un Ós de plata 
a Berlín–, José Luis García Sánchez, 
Antonio Mercero i l’italià Marco 
Ferreri. Però mai va abandonar el 
teatre, la seva gran passió. «La fa-
ceta teatral sempre m’ha atret, pe-
rò tinc magnetisme i m’atrau tot, 
cine, teatre, televisió...», reconei-
xia fa poc.
 Efectivament, Pedro Reyes va 
desplegar una gran activitat crea-
tiva en diferents fronts. Va ser hu-
morista, escriptor, actor, monolo-
guista, director, múltiples facetes 
que revelaven la seva personalitat 
inquieta. 
 Últimament havia estrenat dues 
obres de teatre, Las hermanas Wuac-
hosky i Sapore di amore. I en televisió, 
havia participat a El club del chiste i El 
club de la comedia. Deixa a mitges la 
preparació d’un llargmetratge, un 
projecte que l’il·lusionava molt. 

Missatges tristos

Les xarxes socials es van omplir du-
rant tot el dia de tristos missatges 
lamentant la mort del còmic, de fa-
mosos i seguidors. El hashtag #Pe-
droReyes es va convertir en tren-
ding topic durant hores. Antonio 
Banderas va dir que sentia la pèr-
dua «enormement». El cuiner Al-
berto Chicote va escriure: «Tantes 
vegades m’has fet sortir el somriu-
re d’on no n’hi havia que avui t’has 
emportat amb tu els somriures que 
hi podria haver». El també humoris-
ta Berto Romero va agrair a Reyes la 
seva «bogeria», i el músic i cantant 
d’Hombres G, David Summers, es 
va mostrar «destrossat per la pèr-
dua d’un amic». «Encara no m’ho  
crec, me n’acabo d’assabentar. 
Descansa en pau, geni. Mai t’obli-
darem», va deixar escrit a la xarxa. 
«Bon viatge, amic Pedro Reyes», 
va desitjar el cantant Dani Martín, 
mentre que per al dirigent socialis-
ta Eduardo Madina «se n’ha anat 
un dels grans». H

La notícia la va donar el seu amic 
de l’ànima Pablo Carbonell poc 
després de les nou del matí a tra-
vés de Twitter –«M’acaben d’anun-
ciar que Pedro Reyes, el meu com-
pany i amic, ha mort aquesta nit. 
Era un gran còmic i una bona per-
sona. Descansa en pau»– i la pena 
es va instal·lar a l’instant entre els 
seus companys en el difícil art de 
fer riure i entre els seguidors del 
seu humor absurd. Pedro Reyes ha-
via mort de matinada a casa seva, a 
Massarrojos, València, segons sem-
bla d’un infart. La mort el va sor-
prendre quan es preparava per vi-
atjar, el mateix matí, a Màlaga per 
interpretar Taxi –dirigida per Jose-
ma Yuste–, l’obra teatral amb què 
estava de gira.
 De Huelva d’adopció –a Huelva 
va viure la infància i adolescèn-
cia, tot i que havia nascut a Tànger 
(Marroc)–, el còmic hauria com-
plert el 8 de maig 54 anys. A Huelva 
precisament va ser on es va inici-
ar en el teatre, creant el 1977 el 
grup Centuria amb els seus amics 
amb inquietuds artístiques, entre 
els quals hi havia Pablo Carbonell. 
Van començar «sense diners ni ro-
ba» a fer teatre al carrer per bus-
car-se «la vida». Amb Carbonell, va 
marxar després a Sevilla, on tots 
dos van crear el duo Pedro y Pablo, 
i el 1982 van emprendre rumb a 
Madrid a provar sort. «Li dec mol-
tíssimes rialles», es va sincerar ahir 
el líder de Toreros Muertos, que va 
reconèixer amb emoció que «sen-
se el mirall de Pedro» ell mai s’hau-
ria «llançat» a l’ofici d’actor. 
 A Pedro Reyes li va arribar la po-
pularitat amb la televisió, gràcies 
al programa No te rías que es peor, 
que va emetre TVE entre el 1990 i el 
1995. La fama televisiva li va obrir 
llavors les portes del cine i el tea-
tre. Després van arribar també al-
tres espais de televisió, com La bo-
la de cristal, Pero esto qué es, Uno pa-

ra todas o Maquinavaja, en què es va 
anar consolidant com un mestre de 
l’humor surrealista. Era capaç d’ar-
rencar la riallada del teleespectador 
amb les seves pronunciacions enre-
vessades i incomprensibles i els seus 
gestos còmics.
 Va rodar amb directors de renom, 
com Fernando Trueba, a les ordres 

«Li dec moltíssimes 
rialles»,  es va 
sincerar el seu 
amic de l’ànima 
Pablo Carbonell

Rei de l’humor absurd
El còmic Pedro Reyes mor a casa seva, a Massarrojos, als 53 anys H L’actor es va fer 
famós gràcies a l’espai de TVE ‘No te rías que es peor’ i va cultivar també el teatre i el cine

33 L’humorista Pedro Reyes.

MANUEL OLMEDO
EL PERIÓDICO
BARCELONA

@flofdezz
«Un dels meus ídols 
ha mort!!! 

Un geni de la comèdia!!!
Pedro Reyes!!! 
Bon viatge, amic!!! 

@SSantiagosegura 
«Va ser el primer que 
em va donar feina de 
guionista. El primer 

autèntic i revolucionari ‘stand up 
comedian’ d’Espanya»

@JuanCruzTuiter
«L’antídot per als drames 
de la vida és l’humor, i 
aquesta setmana se’ns 

està buidant la farmaciola. 
#PedroReyes»

 @JulianLopez 
«Trista notícia. Pedro 
Reyes ha sigut una gran 

influència per a mi des de petit. 
Gràcies, Pedro»

@carbonellsg
«Ell havia de ser  
Luis Buñuel i jo  
Gene Kelly, però

ens vam quedar en això: dos 
nens»

 @carlosbardem 
«Trist per la mort de 
Pedro Reyes. La primera 

vegada que em va fer riure va ser 
al Yasta. El seu monòleg sobre 
‘pintar una vaca’ era genial»

@jordievole
«Mai un títol de 
programa ha retratat 
tan bé un dia com 

aquest: ‘No te rías que es peor’. 
Gràcies per tantíssimes rialles»

 @buenafuente 
«Hi ha gent que mai 
hauria de marxar. 

Pedro Reyes era un d’ells.  
Adéu, company»

 


