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nada. Gran part dels assistents por-
taven les acreditacions a la mà, i al-
tres les tenien al mòbil. 
 Un dels primers de la cua, Toni Ló-
pez, periodista, considerava que la 
Festa del Cine és una bona idea però 
que el principal problema és la llar-
ga fila que s’ha de fer per treure el ti-
quet. «Crec que haurien de fer una 
festa per als fidels i una altra per a 
la gent que només va al cine els dies 
com avui», feia broma. Una mica més 

Durant tres dies –des d’ahir i fins 
demà–, la Festa del Cine s’apo-
dera de les sales de cine. Un total 
d’1.510.499 espectadors s’havien 
acreditat fins ahir per acollir-se a 
la iniciativa, que permet comprar 
entrades a 2,90 euros. Això és el 
42,71% més que en la convocatò-
ria del mes de maig passat. Aques-
ta cita, la novena, suposa un alleu-

jament per al sector després del càs-
tig que va significar l’augment de 
l’IVA cultural, que va passar del 8% 
al 21%.
 La primera jornada va deixar 
imatges poc habituals a les portes  
de la majoria de les sales barcelo-
nines adherides. Al Renoir Florida-
blanca, per exemple, quan faltaven 
20 minuts per a la projecció de les 
quatre de la tarda, ja hi havia una 
cua que arribava gairebé a la canto-
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Pel·lícules amb descompte
La primera jornada de la Festa del Cine deixa llargues files a les portes de les sales fins i tot 
en les primeres sessions H  ‘Truman’ es perfila com una de les pel·lícules més vistes de la cita

33 L’espera 8 Les cues que es van formar ahir, a primera hora, als Cinesa Diagonal.
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«És bonic veure  
el cine així. La  
gent ve contenta», 
s’alegrava la 
taquillera de l’Aribau

enrere, Maribel Corzo, de 43 anys, 
corroborava aquesta opinió amb 
una experiència: «Alguna vegada 
m’he quedat sense veure una pel·
lícula perquè hi havia massa gent». 
 A la cua dels multicines Aribau, 
les germanes Gloria i Alicia Martín 
confessaven que no s’havien assa-
bentat que se celebrava la Festa del 
Cine: «A l’arribar hem trobat aques·
ta cua i  hem pensat que se’ns havia 
tornat a oblidar treure les acredita·
cions».
 La majoria dels espectadors co-
incidien que normalment no van 
al cine. «Vaig a veure El becario, que 
no és una pel·lícula que em cridi 
gaire l’atenció però aprofito el bon 
preu», explicava Eli Carbonell, de 
20 anys. Alguns ho repetiran i ani-
ran els tres dies seguits al cine, fins 
i tot a més d’una sessió. Marc Bar-
toló, de 25 anys, comentava que ho 
tenia tot planejat: dimarts, El beca-
rio; dimecres, Marte, i dijous, Black 
Mass. Igual de planificat ho tenia 
Jordi Munts, estudiant de Comu-
nicació Audiovisual, que va anar a 
primera hora de la tarda a comprar 
les entrades per a tots els dies, i així 
poder escollir «les millors files».

Dia de l’espectador

L’edició acaba de començar i els di-
es forts encara han de venir. Dime-
cres s’ajuntaran aquells que hi van 
normalment pel descompte del dia 
de l’espectador i els de les acredita-
cions. No obstant, Sílvia Sánchez, 
taquillera del Renoir Floridablan-
ca, creu que l’últim dia serà el més 
fort «perquè la gent es torna boja 
per veure les pel·lícules que li fal·
ten». Entre els taquillers es comen-
tava que Truman és la pel·lícula favo-
rita. Es preveu que sigui una de les 
més vistes amb Victoria i Black Mass. 
 «És bonic veure el cine així, la 
gent ve molt contenta», comentava 
María Carmen Rodríguez, taquille-
ra dels cines Aribau. Però, afegia, 
resignada: «L’ambient és festiu per 
a alguns però per a altres és molta 
feina».   H

Nou obres de teatre amb 
entrades a 1,5 euros
3SGAE i Adetca promouen la dramatúrgia catalana
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Després de l’èxit de la primera edi-
ció, aquest mes torna el Dia de l’Au-
tor SGAE, que permet al públic dis-
frutar de teatre i música per només 
el 10% de l’entrada, és a dir, el per-
centatge destinat als autors. Anar a 
veure un espectacle en directe per 
1,5 euros –més barat fins i tot que 
una sessió a les multisales els dies de 
la Festa del Cine– és una bona rebai-
xa. La Fundació SGAE i l’Associació 

d’Empreses de Catalunya (Adetca) 
s’han aliat per llançar 1.458 entra-
des a preus baixos, ja a la venda, que 
podran usar-se entre el 19 de no-
vembre i el 17 de desembre. Onze 
dramaturgs, com Jordi Ramoneda i 
Jorge Yamam-Serrano, i quatre com-
positors les obres dels quals són in-
terpretades en els muntatges es veu-
ran en vuit locals de Barcelona i un 
d’Igualada. En la primera edició els 
tiquets es van esgotar en 48 hores. 
Entre les propostes d’ara figuren Ca-

margate 1.1, Mrs. Brownie, Snorkel, 73 
raons per deixar-te, Zona Franca, Plató 
ha mort, Els tres porquets es caguen de 
por, Paraules d’amor i Les empreses es 
barallaran per donar-te feina. «Aques-
ta campanya pretén fomentar la cu-
riositat, descobrir noves propostes», 
diu Ramon Muntaner, director de 
la SGAE a Catalunya i Balears. Es be-
neficiaran d’entrades a 1,5 euros els 
primers espectadors que les com-
prin, a les taquilles dels teatres o via 
internet. Es destinaran 38.000 eu-

SEGonA Edició dEL diA dE L’Autor SGAE

ros per pagar el 90% restant de les 
entrades als teatres que col·laboren 
amb aquesta iniciativa. La majoria 
són sales alternatives, a excepció 
del Goya i el Romea. «Per una part 
ajudem a valorar la feina de l’autor, 

que si no rebés diners pels seus drets 
no podria viure i no hi hauria obres. 
Per un altre, ajudem les sales que 
s’omplin i finalment ajudem el pú-
blic a veure coses diferents», enume-
ra Muntaner.   H

33 Les protagonistes de ‘Camargate 1.1’ en una escena del muntatge.

NICO AGUERRE


