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Aquesta nit celebrarem tots plegats Catalunya Aixeca el Teló -sigui via televisió o des del Gran
Teatre del Liceu-, la gran festa dels teatres del nostre país que ens han preparat ADETCA,
l'AADPC i Teatres Públics. Per amainar l'espera, aquest matí les mateixes organitzacions ens han
convocat per fer-nos un balanç de la passada temporada, amb un exhaustiu relat estadístic de
com ha anat tot. El resum és que, si bé l'any passat, després de la gran davallada del 2012/13,
vam remuntar un tímid 3%, aquest any el pas de pardal ha esdevingut pas de puça i ens hem
quedat amb poc més d'un 1%. Però tot i així és una pujada i l'important és no anar enrere: "Avui no
farem una Gala reivindicativa, per això vull fer ara una crida als responsables sobre la necessitat
de baixar l'IVA, que afecta i condiciona les dades que ara us direm", ha dit Xavier Marcé, president
d'Adetca.

Com sigui que malgrat tenir els números en contra, el teatre continua dempeus i això és gràcies a
l'amor a la professió que tenen tots els que s'hi dediquen i també el que els professa el públic, la
Gala reivindicativa s'ha convertit en una Gala d'amor, de la que sortirem tots afalagats dels petons
que ens enviaran els artistes. Tindrà lloc per segon any consecutiu al Gran Teatre del Liceu
"perquè ens han atès molt bé", ha dit Toni Albaladejo, vicepresident d'Adetca, i serà retransmesa
pel 33 una mica més tard. Intervindran 300 artistes a escena, tots provinents dels musicals que es
presentaran "donat que són els que, més fàcilment, poden oferir un fragment del seu espectacle".
La resta dels espectacles els presentaran les companyies a través d'uns vídeos que han preparat
elles mateixes. La direcció s'ha confiat a Elisenda Roca "que ens ha permès posar ordre a una
estructura simpàtica però nova" i faran la presentació Bruno Oro i Clara Segura.

ÀNEM ALS NÚMEROS

Marcé ha senyalat que "Mascarell ja va advertir que els últims tres anys el sector cultural havia
baixat un 20%. Tot i així, les dades dels últims sis mesos són esperançadores, tots els sectors han
augmentat. Les arts escèniques a Catalunya resisteixen gràcies a que tenim un conveni estable
amb les administracions i una bona relació amb el Ministerio de Cultura i les Diputacions. En
comparació, el que passa a l'Estat espanyol és patètic!"

El que passa a Catalunya és que l'aforament en termes generals ha baixat "perquè alguns teatres
han reduït una mica la programació i perquè hi ha 4 sales més que la passada temporada." En
aquest sentit hi ha hagut 13 espectacles més i 61 funcions menys. En canvi, l'índex d'ocupació ha
pujat vora un 3% i la recaptació, un 7%. Hi ha hagut 3 musicals de gran èxit que han estat la clau
d'aquest augment: Mar i Cel, amb 240.445 espectadors; Sister Act, amb 145.755 i Polònia, el
Musical, amb 73.349. Els segueixen, en el rànking dels 10 primers, The Hole 2, amb 66.376; La
Gran Ilusión, amb 63.321; El Petit Príncep, amb 54.501; La Ratonera, amb 48.038; La Traviata,
amb 42.188; El Crèdit, amb 40.430 i Improshow, amb 37.389.

Tot i ser molt difícil d'establir una mitjana global, Marcé ha senyalat que les sales de menys de 200
espectadors són les que han tingut un augment més considerable d'espectadors i que la gran
davallada l'han tingut les funcions familiars i la dansa.

ELS ESPECTACLES PER IDIOMES



L'autoria catalana ha estat present als teatres en un 61% (713 autors), mentre que la de l'Estat
espanyol ha assolit un 14% (160) i la internacional, incloent els clàssics, un 25% (293). "Vol dir que
tenim molta confiança amb els cervells d'aquest país", ha dit Marcé. S'han presentat 951
produccions catalanes, 143 de l'Estat espanyol i 72 internacionals. Pel que fa als idiomes, 597
d'aquestes produccions s'ha fet en català; 271 en castellà, n'hi ha hagut 66 de bilingües, 82 en
altres llengües i 150 sense text.

Per espectadors, 1.179.771 han escollit els espectacles catalans; 783.345 els parlats en castellà;
109.417 els bilingües; 228.734 els parlats en altres idiomes i 142.078, els sense text.

Per.generes, com ja hem apuntat, els musicals guanyen per golejada (80% d'augment
d'espectadors), seguits dels varis o altres gèneres que han tingut un augment del 20%, respecte a
la temporada anterior. Tota la resta està en davallada (infantil, -24%; dansa i music hall, -19% i
música, -17%) Dit això, l'aforament d'aquesta temporada s'expressa d'una manera ben diferent. El
màxim d'espectadors (45%), se l'han quedat les produccions dramàtiques, seguides del musical
(25%) i ja ben lluny, l'infantil (un 8%); la lírica (7%), els varis (5%); la dansa (4%) i el músic-hall i la
música (3%).

GRANS REPTES PER A LA TEMPORADA 2015/26

Marcé insisteix sense cansar-se que el primer repte és aconseguir una rebaixa de l'IVA a "un preu
normal o més baix", per tal que el sector es recuperi. El segon és aconseguir més públics i "assolir
el vell repte dels 3.000.000 el més aviat possible." Com es fa? Una manera és capfirar les
dificultats que apareixen a partir del mes de maig, que és quan comença una misteriosa i
imparable davallada: "Entre l'octubre i l'abril hem anar bé, però en arribar al maig, no hem
aconseguit trobar la sintonia amb el públic i encara menys amb el no català. L'objectiu d'enguany
és fer un estudi del que pot interessar al turisme, que aquesta època ja són a Catalunya." No sap
ben bé què es farà per posar-hi remei: "A l'agost, el teatre a Barcelona és inexistent i és una ciutat
que és al número 25 del rànquing mundial de turistes. Hem de pensar. L'objectiu d'aquest any és
reflexionar i treballar-ho."

Un altre objectiu marcat és que l'administració tingui en compte els espectacles que tinguin
intenció comercial: "Estem contents, fan bé els deures, però obliden aquest sector potser perquè
pensen que no ho necessita. Però nosaltres ho necessitem per assolir les xifres!" Ha puntualitzat,
però, que no es parla de qualsevol comercial sinó els que compleixin els requisits d'una
irrenunciable qualitat."

Ha senyalat també que el preu de les entrades s'ha mantingut, el que significa que "en gran part
són les productores i els teatres els que han assumit l'augment de l'IVA."

LA PARTICIPACIÓ DE L'AADPC

Àlex Casanovas, president d'AADPC, ha intervingut per celebrar que és el 6è any que l'associació,
junt amb els teatres públics, participen a la Gala: "Tot i que ens discutim, val més estar junts!" Ha
volgut senyalar que no són només els teatres i els productors els que assumeixen l'IVA: "Els
actors, directors i altres professionals, si volen tirar endavant, també s'han d'estrènyer el cinturó.
Molts dels que engeguen un projecte s'acaben convertint en productors o animadors. Tenim dret a
treballar amb dignitat. Nosaltres, com associació, hem de deixar clar que no només ens agrada la
nostra feina. Hem de lluitar perquè és la nostra única feina."

Com que ja érem al torn de preguntes, se'ls li ha preguntat l'opinió sobre la imminent
independència. Marcé ha dit que no podia opinar en nom d'un collectiu. Casanovas s'hi ha esplaiat
una mica més: "Nosaltres tampoc, hi ha de tot. Però ens vam manifestar pel dret a decidir."

Aquest altre tant per cent aviat se sabrà. Mentrestant, mudem-nos, que aquesta nit anirem al
Liceu!


