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Els teatrescatalans “resisteixen”malgrat
la lleugeracaigudad’espectadors
Els ingressos per taquilla van créixer un milió i mig d’euros

ALBERT LLADÓ
Barcelona

L’Associació d’Empreses de
Teatre, Adetca, l’Associació d’Ac
tors i Directors i els Teatres Pú
blics de Catalunya, van inaugurar
ahir a lanit la temporada teatral al
Liceu amb una versió una mica
diferent de la seva ja tradicional
CatalunyaAixecaelTeló.Aquesta
vegada no vanmostrar fragments
dels espectacles que es podran
veure a les sales durant aquest
20162017, com és habitual, sinó
que, a partir d’un guió de Pau Es
cribano, Guillem Albà i La Mar
abunta, van conduir un acte a l’es
til d’un late night show televisiu,
centrat a “celebrar” l’amor per
l’escenari. Una festa en què van
participar,entred’altres,JoanCo
lomo, Clara Segura, l’equip de La

segonahoradeRAC1 iTortell Pol
trona.
Abans,enrodadepremsa,Adet

ca va presentar els números de la
temporada passada. Bet Orfila,
que s’estrenava com a presidenta
de l’associació, va definir la situa
ció actual del teatre ca
talà com de “resistèn
cia”. Una resistència
que ja fa quatre anys
quedura,d’ençàque,el
2012, diversos motius,
comara l’increment de
l’IVA cultural, van fer
trencar una tendència
de creixement ininter
romput de la qual el
sector presumia des dels anys no
ranta. Entre les xifres destaca un
lleuger descens d’espectadors
(per les sales catalanes n’han pas
sat 2.409.601, davant els

per al sector: la reobertura del
Guasch Teatre, amb el nom d’Ei
xampleTeatre, i la inauguracióde
lanova seude la salaBeckett.
L’obra que va atreure més es

pectadors, superant els 103.000,
va ser Mamma mia!, musical re
presentat al teatre Tívoli. El van
seguirAntónimos (Apol∙lo) iMar i
cel (Victòria), tots dos amb poc
mésde65.000.QuedenapropBits
(Poliorama) i Improshow (Teatre
neu), que van atreure més de
40.000persones.
El teatre ambmés públic va ser

el Liceu, superant els 255.000 es
pectadors, seguit del Tívoli (amb
més de 230.000), el Poliorama
(136.337), el Coliseum (126.363) i
el Victòria (108.368). Per la seva
banda,elMercatdelesFlorsvaser
el que va registrar més ocupació
(gairebé el 99%), junt al Lliure de

Gràcia (96,22%) i la sala Gran del
Teatre Nacional de Catalunya
(fregant el 94%).
De les obres representades, 851

van ser produccions catalanes
(gairebéel68%del total), 140dela
restadel’Estat i74estrangeres.La
majoria (593) pertanyien al gène
re dramàtic (més del 52%), seguit
per l’infantil (188) i la dansa (86).
Elsautorscatalansvan firmarma
joritàriament lesobresestrenades
(un 45,84% del total). I el català,
de fet, va ser l’idiomamés sentit a
les sales, arribant gairebé al 50%
dels espectacles, mentre que el
32%vanser encastellà.
Com a representant del teatre

familiar, Òscar Balcells va voler
destacar que aquest sector, que té
molta tradició, va oferir el 84%
dels seus espectacles en català.
També al teatre infantil va dis
minuir lleugerament d’afo
rament, un 9%, tot i que es va ob
tenir més recaptació (285.683 eu

ros, un 19% més que el
20142015).
Antoni Albaladejo,

preguntat pel motiu pel
qual el nombre d’espec
tadors baixa a partir del
mes de maig, va ex
plicar que el bon clima
hi sol influir. El vice
president d’Adetca va
reconèixer que els tea

tresnohansabut “captar”el turis
ta, “un debat obert entre els pro
fessionals” que, segons assegura,
“suposaria poder allargar la tem
porada”.c

Elmusical ‘Mamma
mia!’ va ser la
propostamés vista de
la temporada, amb
103.000 espectadors

Les polèmiques drassanes sevillanes
seran escenari de ‘Joc de trons’
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Sorpresa en el rodatge de Joc de
trons.Quan es donava per fet que
la sèriemés famosa de la televisió
tornava a Sevilla per rodar al Real
Alcázar (el regne deDorne en an
teriors temporades), la producto
ra HBO va revelar ahir que ho fa
rà a les Reales Atarazanas, cons
truïdes el 1252 i declarades bé
d’interès cultural. Aquesta deci

sió torna a situar en primera línia
informativa un edifici que fa anys
que està sotmès a una intensa po
lèmica, en què participen admi
nistracions, organitzacions con
servacionistes i fundacions.
Les antigues drassanes medie

vals de la ciutat les va fer constru
ir AlfonsXel Savi. Actualment es
conserven set de les 17 naus, ubi
cades entre la Catedral, l’Arxiu
d’Índies, el Teatro de la Maes
tranza i el curs històric del Gua

dalquivir. Tot el conjunt, que ara
serà escenari de Joc de trons, està
sense ús des de fa vint anys. El
2008 la Junta d’Andalusia va
acordar amb la Fundació La Cai
xa la cessió durant 75 anys de
l’antiga drassana medieval. El
primer projecte va ser situarhi
un nou CaixaFòrum, però es va
abandonar definitivament l’any
2012, després que Ajuntament i
Junta, enmansdepopulars i soci
alistes, respectivament, no es po

sessin d’acord sobre el pla d’actu
ació. L’entitat financera havia en
carregat a l’arquitecte sevillà
Guillermo Vázquez Consuegra el
projecte de rehabilitació de les
drassanes, amb una inversió de
25milions d’euros.
El segon projecte, amb les

obres encara per començar mal
grat que les previsions eren que
estigués acabat l’any que ve, és
convertir l’espai en un centre de
referència mundial per a l’entesa
i el diàleg de Sevilla, dins del
marc espanyol i europeu, amb
Amèrica. No en va a les drassanes
es van construir una gran part
dels vaixells que van partir cap al
Nou Món. Un complement per a
l’imposant Arxiu d’Índies, que

guarda memòria de tot el trànsit
marítim entre els dos continents.
El projecte, que té totes les be

nediccions, ensopega ara amb
l’oposició de grups conservacio
nistes que consideren un “crim
patrimonial” que el projecte de
Consuegra no preveu “el més
essencial, que és extreure la runa
i tornar les naus a la seva alçària
original, i, pitjor encara, impossi
bilitarà ferho en el futur”. Les
protestes d’aquests grups han
obligat a paralitzar l’inici de les
obres fins que s’arribi a un
consens. Mentrestant, Joc de
trons aprofita l’aturada per donar
a conèixer a la seva àmplia
audiència un edifici tan polèmic
com singular.c

2.441.3337 del curs anterior). Ai
xò, però, noesva reflectir en la re
captació. De fet, les sales van in
gressar mésde59milionsd’euros,
quan a la temporada 20142015 es
van recaptar 57.619.843. L’aug
mentva ser, en total, del 2,55%.

Tot i que hi ha hagut
menys sales en funcio
nament (55 davant les
65 de fa dos anys), i es
van oferir un centenar
d’espectacles menys
(pocmésde 1.000en to
tal), l’ocupació va créi
xer (gairebé un 5%) i es
vapoder incrementar el
preu de les entrades

(una mitjana d’1,65 euros a les
grans sales).Aixòha fetque, final
ment, i malgrat la precarietat que
no ha desaparegut del tot, s’hagin
pogutquadrar elsnúmeros.

BetOrfila,però,varecordarque
parlarderesistènciaésexpressar
se amb clares connotacions de
“batalla”. “Necessitem urgent
menttornaral’IVAreduït iqueles
institucions facilitin polítiques
per al consum cultural”, va recla
mar.Enaquestalíniava
anunciar que es reuni
rà amb el Conseller de
Cultura, SantiVila, per
explicarli la fràgil situ
ació. “Ens falten recur
sos per produir”, es va
lamentar.
“L’ecosistema tea

tral és essencial per a la
culturadelpaís, inosal
tres encara estemconvençuts que
amb la cultura es canvia el món”,
va insistirOrfila,que,amés,vaex
plicar que la nova temporada s’in
augura amb dues bones notícies

Amuntel teló! ElLiceuva ser l’escenari, ahir al vespre,de lagalaCatalunyaAixecaelTelóambquèels teatres catalansdonenper
inaugurada lanova temporada; conduïdaperGuillemAlbà (a la fotoamb l’actriuClaraSegura), vacelebrar l’amorpel teatre

1,3%
El nombre
d’espectadors
baixa i passa
de 2.441.337
a 2.409.601

2,5%
El lleu aug-
ment de la
recaptació es
deu al preu de
les entrades


