
DIMECRES, 13 SETEMBRE 2017 C U L T U R A LAVANGUARDIA 35

#tuitsdecultura
@dianagmz7
Diana Gómez Actriu

Agafeu la rebequeta, que fa un aire
així com de censura.

@FrBellmunt
Francesc Bellmunt Director i guionista

El PP cree que todas las televisio
nes públicas son suyas porque
sonmás españolas que públicas.
#autoritarios

@AdriPujol
Adrià Pujol Cruells Escriptor i antropòleg

Rajoy decreta tres dies d’oblit
oficial.

@DolorsBoatella
Dolors Boatella Creativa

La fiscalia demana a TV3 que emeti
TVE1.

L’augment d’espectadors s’accelera, però encara n’hi ha menys que abans de la crisi

El teatrebarceloní creix al 5%

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l teatrecatalàcomen
ça a deixar enrere la
crisi, però encara no
l’ha superada del tot.
L’Associació d’Em

preses de Teatre de Catalunya,
Adetca, va fer públiques ahir les
dades de la temporada passada a
Barcelona: el teatre de la ciutat
creix a un ritme del 5% i passa de
2.410.671a2.537.836espectadors,
ésadir,127.000mésenunsolany.
I creix un 6,9% en ingressos, que
hanpassatde59,1milionsd’euros
a 63,18, quatre milions més. Tot i
així, durant la temporada 2011
2012 les dades eren millors: el
públic s’aproximava als tres mi
lions –2.890.624– i la recapta

ció era de 68,1 milions d’euros.
La crisi va acabar laminant la

bonamarxa del teatre català i ara
per fi la situació sembla que can
via de forma decidida: per la pre
sidenta d’Adetca, Bet Orfila, és la
primeravegadaenelsúltimsanys
que tanquen la temporada amb
un creixement veritablement no
table, i això, unit a la baixada de
l’IVA –la va celebrar, però va la
mentarques’hagiabaixatdel21al
10 i no al 8% que hi havia inicial
ment– els fa afrontar amb opti
misme el nou curs teatral, que va
començar ahir a la nit al Liceu
amb la tradicional galaCatalunya
aixecael teló.
Si a la gala van presentar les

propostes amb què ve carregada
la nova temporada, abans van fer
públics els espectacles triomfa

dorsde l’anypassat.Coméshabi
tual,tresmusicals–o,gairebéper
quèGentebiendeLaCubanaésun
híbrid cubanero– van ser els que
van aconseguir la màxima audi
ència.Gente bien va ser l’especta
cle més vist de l’any amb 158.756
espectadors, cosaquevaferamés
que el Coliseum fos el tercer tea
tre de la ciutat ambmés especta
dors de pagament darrere del Tí
voli idelGranTeatredelLiceu.El
segonespectaclemésvistde l’any
vaserelmusicaldeDagollDagom
Scaramouche, amb133.618espec
tadorsal teatreVictòria, iel tercer
vaserelmusicalPriscilla,reinadel
desierto, al Tívoli, amb 95.594 es
pectadors. Al número quatre del
rànquing es cola una obra de tea
tre de text: Art de Yasmina Reza
protagonitzat per Pere Arquillué
alGoya, quehaaconseguit 81.725
espectadors i aquesta temporada
tornaunaaltravegada. Iel cinquè
espectaclemésvistde l’anyésno
vament un musical i que també
torna, en aquest cas alTívoli:Dir
ty dancing, amb 63.367 especta
dors perquè no n’hi cabien més:
van haver de programar sessions
dobles tresdiesa la setmana.
Per als amants de l’estadística,

el54%delsespectadorsvanveure
obresencatalà,el30%encastellà,
l’1,8% obres bilingües, el 10% en
altres idiomes i el 4%obres sense
text. De fet, el 60%dels autors de
les 1.106 obres que s’han vist
aquest any als teatres deBarcelo
na són catalans, el 15% de la resta
de l’Estat i el 25% internacionals.
Per gèneres, el 47,1% dels espec
tadors van ser per al tradicional
teatre de text, que ha perdut cinc
punts i 66.130 espectadors, men
tre que el musical ha viscut un
boom: el 26,1% dels espectadors
han anat amusicals, que han pas
sat de 350.206a662.797 enun sol
any,un89%més.c

rà un dia en què un robot cantarà
divinament,peròelquenoaconse
guiràmai serà aquesta emocióque
síquedona laveuhumana”.
Carlos Chausson, per la seva

banda, va recordar que va debutar
alLiceuel 1984amb laTosca i que
elpaperque fa a Il viaggioaReims,
el baró de Trombonok, no l’ha in
terpretat mai en la seva carrera
professional.Aixímateix, vaelogi
ar el “nivellmolt alt” dels cantants
joves i es va desfer en elogis cap al
director musical: “Feia temps que
no trobava unmestre a qui li agra
dés tant el treball de sala; és un
mestre modern, però també un
que exerceix com a tal, ja que ens
ensenya auns i d’altres el que creu
quecal fer”.
La producció de l’obra es pot

considerar minimalista pel que fa
als mitjans, però, tal com va asse
gurar Chausson, “d’una riquesa
immensapelquefaalsdetalls”,uns
elogis que va estendre a l’apartat
musical, del qual va destacar que
continuasentmodernavuidia: “Al

principiéscomunmisteriquedes
présvacreixentdeformamàgica”.

La proximitat de l’atemptat de
la Rambla de fa unes setmanes ha
marcat aquesta estrena. De fet, els
assajosvancomençaral capdeno
més uns dies després del tràgic
succés:el jovecantantLevySekga
pane recordava que assajar aques
ta obra còmica creava una atmos
fera de felicitat enmig de la triste
sa, mentre que la consagrada
MaiteBeaumontrememoravaque
“eramolt trist i emocionantalhora
veuretoteslesflorsi lesespelmes”.
ContundentidiàfanavaserSchep
pelmann quan va afirmar que
“aquesta música de Rossini és po
sitiva i també dona un alè d’espe
rança, i ajuda a superar amb un
somriure el que van fer aquests
terroristes i animals”.c

L E S D A D E S

n Espectadors totals:
2.537.836 (+5,28%)

n Recaptació: 63.183.883
(+6,9%)

n Obramés vista:
Gente bien, de La Cubana
(158.756 espectadors)

n Teatre ambmés espec
tadors: Tívoli (281.698)

n Preumitjà de les sales
demés de 200 localitats:
19,92 € (5,77%)

n Preumig del teatremu
sical: 31,49 € (10,16%)

n Obres: 1.106
n Autoria: 60% catalans,
15% resta de l’Estat, 25%
estrangers

Amunt el teló.Roger Coma va ser l’encarregat de presentar ahir a la nit al Gran Teatre del
Liceu l’obertura de la temporada teatral amb una gala satírica sobre elmateix sector

DESPRÉS DE L’ATEMPTAT

Scheppelmann:
“Aquesta música és
positiva i també dona
un alè d’esperança”
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