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Calixto Bieito és el nou director artístic 
del Teatro Arriaga de Bilbao
Calixto Bieito assumirà durant els pròxims 
quatre anys la direcció artística del Teatro 
Arriaga de Bilbao amb l’objectiu de “conver-
tir-lo en un referent del teatre europeu”, 
com ell mateix deia ahir, fent la compara-
tiva amb el Guggenheim. Bieito, que va diri-
gir el Teatre Romea una dècada (1999-2010) 

i ara és director artístic resident del Thea-
ter Basel –on segurià vivint–, substitueix 
Emilio Sagi, director des del 2008. El cata-
là també va assegurar que la “implicació ar-
tística serà total” i que portarà a Bilbao les 
seves produccions artístiques, que “no es 
podran veure a cap altre lloc de l’Estat”.CULTURA

milions, un 10,4% menys que el 
2014) i al Castell Gala-Dalí de Púbol 
(88.034, un 22,6% menys que el 
2014). Aquest últim espai represen-
ta un atractiu especial per al públic 
rus, ja que Gala n’era. En canvi, la 
Casa de Salvador Dalí va créixer un 
12% (un total de 138.860 visitants), 
un increment que atribueixen a 
l’obertura de l’olivar de la casa el 
2014. Dalí és un atractiu global, es-
clar, però quines estratègies els són 
útils als museu per no perdre pisto-
nada?. “Una manera d’estar present 
internacionalment són les exposici-
ons: ara som a Xangai, i enguany se-
rem al Japó, a Tòquio i a Kyoto”, ex-
plica la directora dels Museus Dalí, 
Montse Aguer.  

Salvador Dalí va ser el rei de l’ex-
cés, però els equips de la fundació 
que porta el seu nom gestionen el 
seu llegat ingent amb tiralínies. Les 
exposicions que han fet a l’estran-
ger són un imant per als visitants. 
“Hi ha dos tipus de retorn de les 
nostres exposicions internacionals. 
El de l’exposició al Pompidou i el 
Reina Sofia va ser molt immediat. 
Pel que fa a la mostra que vam fer a 
Istanbul, no va ser immediat, però 
sí que el turisme turc està creixent”. 
Però el fet que els Museus Dalí tin-
guin fama internacional no implica 
deixar de banda el públic local. Tant 
els visitants catalans com els espa-
nyols es mantenen estables en un 

20% cadascun. “Encara que fem ex-
posicions a fora, mantenim la 
col·lecció aquí de manera contun-
dent. Les cues segueixen, però el pú-
blic local també s’apunta a les visi-
tes nocturnes restringides a 500 
persones que fem al Teatre Museu a 
l’agost i a les exposicions temporals 
al Castell de Púbol. La nostra obses-
sió és que el públic no surti mai de-
cebut”, subratlla la directora. 

Els grans museus s’estanquen 
El tercer lloc del podi l’ocupa la Pe-
drera, que també torna a superar el 
milió de visitants i en guanya un 
9,3% (de 1.058.600 a 1.156.700). En 
realitat, però, d’aquest gruix només 
191.199 persones van visitar les ex-
posicions temporals, la resta van vi-
sitar la casa de Gaudí. Leopoldo Po-
més. Flashback, la segona mostra de 
l’any, va fer el ple amb 117.964 visi-
tants i se situa entre les cinc més vis-
tes de l’any.  

El Museu Picasso, a continuació, 
baixa un 3,4%. A més de Picasso, al-
tre cop Dalí ha tingut pes en aques-
tes xifres, arran de l’exposició Picas-
so/Dalí. Dalí/Picasso: la van veure 
203.629 persones i és la segona 
mostra més vista de l’any, només 
per darrere de la imparable Pixar. 
25 anys d’animació, que es va impo-
sar amb 215.230 visitants al Caixa-
Forum de Barcelona. L’èxit de Pi-
casso/Dalí. Dalí/Picasso no és no-

més perquè siguin són dos grans 
noms, sinó també pel fet que mai 
abans se’ls havia posat cara a cara.  

El Museu d’Història de Barcelo-
na també ha patit la ressaca dels ac-
tes commemoratius del 1714: ha 
tancat l’any amb 910.000 visitants, 
un 9,6% menys que els 980.327 del 
2014. A la Fundació Joan Miró el 
que ha faltat per quadrar xifres és 
una exposició. El 2015 en van orga-
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Afluència de públic als museus

Dalí, Pixar i Van Gogh: 
els grans noms regnen 

als museus el 2015
El Born, els Museus Dalí, la Pedrera i el Museu Picasso ocupen 
els primers llocs de la llista dels més visitats arreu del territori

Els museus i centres d’art públics i 
privats han tornat a revelar, un any 
més, les xifres de públic de l’any an-
terior. El nombre de visitants –com 
que altres maneres de calcular el 
seu retorn social són més etèries i 
no estan tan de moda– gairebé és 
una espasa de Dàmocles. Els cen-
tres que han rebut més públic a Ca-
talunya són dos grans exemples de 
grandiositat. Per segon any, el Born 
Centre Cultural despunta al cim: hi 
van anar 1,5 milions de persones, un 
20,9% menys que l’any anterior, si 
bé cal tenir en compte que el 2014 va 
ser un any extraordinari, ja que el 
centre va ser l’escenari central del 
Tricentenari. La xifra final de públic 
inclou el descompte d’un 8% de per-
sones que no en van fer un ús patri-
monial (com que és un recinte 
obert, cal descomptar els passavo-
lants que no van al jaciment, a les 
exposicions o als actes del centre). 

Al segon lloc del rànquing hi figu-
ren, de nou, els tres museus Dalí –el 
Teatre Museu, el Castell de Púbol i 
la casa de Portlligat–, que van rebre 
1.389.018 visitants, un 9,5% menys 
que el 2014. La Fundació Gala-Sal-
vador Dalí ho atribueix a la davalla-
da del públic rus. L’afluència de pú-
blic va baixar al Teatre Museu (1,1 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

Aposta 
Els Museus 
Dalí apunten 
que és clau 
mantenir 
la col·lecció

Pixar. 25 anys 
d’animació

215.230
Numero visitants

Les cinc 
exposicions més 
vistes del 2015

Dalí/Picasso. 
Picasso/Dalí

203.629

El triomf  
del color

120.000

Desitjos i  
necessitats 

118.048

Leopoldo Pomés. 
Flashback

117.964 


