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IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

A
rebuf de l’èxit del gènere 
musical –Mar i Cel i Sister 
Act van liderar el rànquing 
amb 229.538 i 139.469 as-

sistents, respectivament–, la tempo-
rada teatral barcelonina passada va 
tancar amb un lleu increment de 
l’1,26% d’espectadors (30.000 més 
fins a un total de 2,44 milions), un 
7% de la recaptació (57,6 milions) i 
un 2,6% de aforament (57,6%). Les da-
des, anunciades ahir per Adetca (As-
sociació d’Empreses de Teatre a 
Catalunya), remarquen la lleugera 
recuperació iniciada en l’exercici an-
terior, quan amb una pujada del 3% 
del públic va començar la línia ascen-
dent després el revés sofert el 2012. El 
repte és tornar a seduir els encara llu-
nyans 3 milions de persones  que ana-
ven a les sales abans de la crisi.
  Xavier Marcé, president d’Adetca, 
va incidir en l’elevat IVA del 21% 
com a factor principal de les dificul-
tats del sector i va aprofitar la proxi-

El teatre de BcN

creix
mitat de les urnes per recordar que 
«tots els grups polítics, a excepció 
del PP, s’han compromès a abaixar 
l’impost. Amb altres condicions so-
ciopolítiques serà més fàcil». L’im-
pacte d’aquell IVA, va afegir, «limi-
ta la capacitat d’inversió empresa-
rial», ja que ha sigut assumit per la 
indústria i els professionals, per no 
repercutir en el preu de les entra-
des, que s’ha mantingut. Això sí, hi 
ha hagut fluctuacions, com l’aug-
ment del cost al Liceu (18,5%) i en el 
gènere musical (5%) i la significativa 
baixada de les produccions infantils 
(-23,2%). 
  Respecte al suport de les admi-
nistracions públiques, Marcé va ce-
lebrar que s’hagin renovat les ajudes 
econòmiques i va remarcar que és 
«una de les poques comunitats amb 
aquest tipus d’aportació a les arts es-
cèniques». «El panorama en el con-
junt de l’Estat és patètic», va emfatit-
zar. 
 
SUPORT AL TEATRE COMERCIAL / Com a 
principal reivindicació, IVA a part, 
el president d’Adetca va apuntar la 
necessitat d’atorgar ajudes al teatre 
de vocació comercial. «Els especta-
cles per a grans públics són impres-
cindibles per a la cartellera», va de-
clarar. I el rànquing ho ratifica: Mar 
i Cel, Sister Act, Polònia, el musical, The 
hole 2 i La gran ilusión van ser els títols 

Els empresaris anuncien una lleu 
pujada de l’1,26% de públic i del 7%  
de recaptació l’exercici passat

L’inici de la temporada escènica a Barcelona LLL

els cinc espectacles amb més públic

El musical de Dagoll Dagom, vaixell 
insígnia de la companyia catalana, ha 
sigut el líder destacat en una 
cartellera barcelonina que ha tornat a 

1‘Mar i cel’ torna a 
navegar al Victòria

demostrar la seva bona sintonia amb el 
gènere de qualitat. En la seva tercera i 
renovada reposició, l’espectacular 
producció va congregar el darrer curs 
229.538 assistents al Teatre Victòria, 
que el tornarà a programar a partir del 
2 d’octubre. 

DAVID RUANO

Els hàbits més simpàtics i divertits 
van captivar 139.469 espectadors al 
Teatre Tívoli. La història que Whoopi 
Goldberg va popularitzar a la gran 

2 ‘Sister Act’, hàbits 
frescos i rebels

pantalla va arribar a Barcelona després 
del seu èxit a Broadway i el West End 
londinenc. Frescor, ritme desbordant, 
atractiva posada en escena i un bon 
elenc encapçalat per la talentosa Mireia 
Mambo van aconseguir la comunió 
amb la platea.

Molt populars ja pel seu brillant  
humor desvergonyit en el triomfal 
programa de TV-3, els polacs van 
conquistar també la platea en la seva 

3‘Polònia, el musical’,  
brillant sàtira política 

EL PERIÓDICO

2,44 milions 
d’espectadors –30.000 més que 
la temporada anterior– van 
assistir a les sales de Barcelona, 
que van tancar el curs amb una 
mitjana del 57,58% d’aforament 
(2,6% més). 

57,6 milions d’euros van 
obtenir els teatres de recaptació 
(3,9 milions més que el curs 
anterior, un ascens significatiu 
del 7,3%). 

229.538 
assistents va tenir Mar i cel, 
l’espectacle més vist.

DADES PER A  
L’ESPERANÇA 

LES XIFRES

Barcelona q El Gran Teatre del Liceu va 
acollir ahir a la nit la 14a gala 
Catalunya aixeca el teló, la festa 
d’inauguració de la temporada teatral 

MIL PETONS EN LA 
GALA CATALUNYA 
AIXECA EL TELÓ
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més vistos. 
 L’indicador més positiu, a més del 
filó del gènere musical, és la bona sa-
lut del teatre alternatiu i de petit for-
mat, que va augmentar un 10% la se-
va recaptació respecte al curs anteri-
or. A més, es van obrir quatre noves 
sales. La creu va ser el notable des-
cens de consum de dansa (va perdre 
un 19% de públic); de teatre infantil 
(-24%) i del gènere dramàtic (-11%), 
entre altres. Per contra, el musical 
va augmentar en 267.406 persones 
(un 80% més).
 Pel que fa a sales, el Teatre Vic-
tòria va encapçalar el percentatge 
d’ocupació d’entrades de pagament 
amb un excel·lent 82,8%, seguit del 
Liceu (81%), Lliure  (78,7%) i La Bi-
blioteca de Catalunya (77%). Mar-
cè va valorar també la presència ca-
da cop més gran de l’autoria catala-
na a la cartellera. Va centrar el 61% 
de l’oferta (davant el 14% de la resta 
d’Espanya i el 25% d’autors estran-
gers) i el català va ser l’idioma domi-
nant (el 51%, davant el 23% en caste-
llà). L’activitat produïda a Catalunya 
va pujar al 82% del total (el 12% va 
provenir de la resta d’Espanya i a pe-
nes un 6% va ser forana).  
 
BAIXADA A LA PRIMAVERA / Un dels princi-
pals reptes que es planteja el sector és 
evitar l’accentuada baixada que pa-
teixen les sales a partir del maig (ge-
ner i febrer, com és habitual, van ser 
els mesos amb més afluència de pú-
blic). D’octubre a abril l’ocupació va 
ser «molt bona», es va congratular 
Marcé, però cal «solucionar l’accen-
tuat descens que es produeix a partir 
del maig». Per això proposa «dinamit-
zar les relacions amb les polítiques 
turístiques per atraure els públics fo-
rans». «Cal sintonitzar amb el públic 
que no és català», va destacar  Marcé, 
que va apostar per mantenir els te-
lons apujats a l’agost al·legant que 
«una ciutat com Barcelona, entre les 
més turístiques del món, ha de tenir 
sempre oferta escènica». S’ha de tirar 
el ganxo a les hordes turístiques. H

els cinc espectacles amb més públic

estrena escènica, i van aconseguir el 
tercer lloc al rànquing d’espectacles 
més vistos. Van arrasar al Poliorama, 
amb 72.349 espectadors. La 
dramatúrgia de Jordi Galceran, que  va 
donar un aire més teatral i vodevilesc a 
la sàtira política, va enganxar el personal.

Després de l’èxit de The hole, la 
seqüela de l’espectacle de circ i 
cabaret va aconseguir també seduir 
un ampli sector de públic barceloní. 

4‘The hole 2’, cabaret  
i circ provocador

Les provocadores notes de burlesque, 
algun número circense d’altura, l’humor 
descarat i la possibilitat de prendre’s 
unes copes o sopar durant el xou van 
animar els espectadors. La temporada 
passada el van disfrutar 65.055 
persones al Teatre Coliseum. 

Antonio Díaz, el denominat Mago 
Pop, va embruixar avis, pares i fills 
amb un espectacle de gran format 
dinàmic, vistós i sorprenent. Va 

5‘La gran ilusión’ del 
Mago Pop arrasa

deixar bocabadats els 60.874 
espectadors que van presenciar els 
seus brillants trucs, alguns molt 
originals, al Teatre Coliseum. El mag 
català va captivar tots els públics amb 
el seu gran ofici, humor i carisma 
sobre l’escenari. 

EL PERIÓDICO PACO MANZANO EL PERIÓDICO

ÁLVARO MONGE

barcelonina. Els actors Bruno Oro i 
Clara Segura van oficiar de 
presentadors en un espectacle que 
aquest any ha volgut ser una 

declaració d’amor a les arts 
escèniques i al públic, i d’aquí 
venien els múltiples petons que es 
van fer els artistes sobre l’escenari i 

als vídeos projectats. Els números 
de musicals com Mamma mia i 
Rent, que es veuran la temporada 
que ve, van animar la vetllada.

Aquesta és una petita selecció d’es-
pectacles que faran vibrar el públic 
aquesta temporada. Hi ha obres per 
a tots els gustos.

‘AMOR & SHAKESPEARE’
TEATRE POLIORAMA 3 Les mil 
cares de l’amor a través de 
personatges de Shakespeare. Amb 
Ariadna Gil, Sílvia Bel, Rosa Renom, 
Àlex Casanovas i Joel Joan. A partir 
del 26 de setembre.

‘887’
LLIURE 3 El canadenc Robert 
Lepage torna amb una proposta 
molt personal. Sol en escena i amb  
una gran maqueta repassa la seva 
història i revela la importància dels 
records. 29 i 30 d’octubre.

‘¡MAMMA MIA!’
TEATRE TÍVOLI 3El musical 
d’Abba torna i repeteix amb Nina 
com a protagonista principal. A partir 
del 26 de novembre. 

‘EL PÚBLICO’
TNC 3El director Àlex Rigola 
s’enfronta a una complexa peça de 
García Lorca sobre el poder del 
teatre. A partir del 17 de desembre.

‘FRACTUS V’
MERCAT DE LES FLORS 3Sidi 
Larbi i quatre ballarins d’estils i 
cultures diferents posen de manifest 
la fractura entre individu i societat. 
Del 14 al 17 de gener.

‘PANORAMA DES DEL PONT’
ROMEA 3Eduard Fernández torna 
a les taules amb aquest drama sobre 
immigrants d’Arthur Miller dirigit per 
Georges Lavaudant. A partir del 29 
de gener.

GRAN VARIETAT 
DE PROPOSTES

EL NOU CURS


