
Centrifugadora
Guillem Albà

L’APUNT recaptar fins a 63 milions d’euros. Ara, ha tornat
l’amulet Guillem Albà a centrifugar la festa. És un per-
sonatge mític que garanteix noves crescudes de pú-
blic? Sigui com sigui, ballant-li a la lluna o advertint
que el teatre integra i empatitza amb els ciutadans, no
us perdeu anar al teatre a descobrir-vos. Potenciem el
teatre dels somriures.Jordi Bordes

L’any que ve haurem de comprovar si la broma es con-
verteix en una operació màgica. Guillem Albà va revo-
lucionar el Liceu a la gala Aixeca el Teló del 2016/17.
Tothom va sortir-ne tan content que es va consagrar
com un model d’èxit. Aquell curs la temporada va fer
un notable salt: va arribar a 2,5 milions d’espectadors
(un increment del 5,4% en entrades de pagament) i va
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Aquesta és una informa-
ció que ha d’explicar què
va passar a la gala Catalu-
nya, aixeca el teló, ahir al
vespre. Però com que va
ser retransmesa per TV3
sembla estúpid dedicar
gaires esforços a explicar
que Guillem Albà va tor-
nar amb els de la Mara-
bunta per encendre el Co-
liseum. Segurament serà
més pràctic explicar què
va passar abans de la gala.
Perquè des de quarts de
nou el Coliseum brillava de
glamur (vestits vaporo-
sos, i jaquetes i corbates)
poc habituals encara en
les festes teatrals a Catalu-
nya (“som més humils que
els americans” aclaria Al-
bà). Així hi havia qui feia
temps retratant-se amb
les baranes daurades dels
amfiteatres. O persones
que demanaven retratar-

se amb Xavier Albertí (i
Toni Casares, de la Bec-
kett, fent la funció de fotò-
graf de circumstàncies).
Però també al costat de
qui feia curta l’espera amb
una pila de crispetes i Co-
ca-cola. Albà certifica que
els Max i els Gaudí tenen
més glamur. Els gags, com
el del Comité de Defensa
de la Representació (amb
una Sílvia Bel youtuber)
demostra que es pot fer
broma i no quedar-se pas-
sius. Glamur i crispetes?
teatre per a tot tipus de pú-
blic, bona recepta.

Perquè una gala estigui
activa cal que, mitja hora
abans que arrenquin les
càmeres, el públic comen-
ci a entrar en joc. Per això
Albà va aparèixer abans i
va convidar el públic de
múltiples formes (fins i tot
els que tuitegen “aquesta
obra que acabo de veure és
un must”). També va pre-
guntar si algú estava tens

per si sortia algun acudit
sobre Lluís Pasqual. O si
Oriol Broggi podria inclou-
re una mica d’humor en
els seus muntatges.

Adetca ha decidit crear
els premis Catalunya de
teatre per donar valor a
projectes i persones que,
potser, no troben trans-
cendència en altres pre-
mis teatrals. No són per
competir, sinó per com-
plementar. En aquesta lí-

nia, un jurat extern
d’Adetca ha premiat Da-
niel Martínez (president
del Grup Focus) “per la se-
va contribució a la millora
i articulació de les arts es-
cèniques”, l’actriu i direc-
tora Sílvia Munt per la seva
trajectòria artística i per
l’interès artístic  la tempo-
rada 2017/2018. En l’àm-
bit de sala privada “per la
seva programació destaca-
da, coherent, rellevant i in-
novadora” es va premiar el
Maldà que busquen fer una
programació “per a tot ti-
pus de públic i paritària”
d’artistes. I en l’àmbit de
teatre públic, es va voler
destacar El Kursaal de
Manresa. De fet, just des-
prés de la gala TV3 va re-
transmetre el documental
sobre aquest col·lectiu. El
jurat, finalment, ha pre-
miat el Teatre de la Gleva 
com a projecte artístic que
considera que té “un futur
més prometedor”. ■

La gala ‘Catalunya, aixeca el teló’ premia el president
de Focus, Daniel Martínez, i la directora Sílvia Munt

Glamur i crispetes
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Festa i bon humor amb les Balkan Paradise Orchestra per a la segona gala de Guillem Albà ■ JOSEP LOSADA

Els premis Teatre
de Catalunya
premien la
Gleva, el Maldà i
el Kursaal

Catalunya), admetia que
“no són bones dades”. Tot i
això admet que toca ser
“realistes i optimistes”.
Realistes per admetre que
les seves previsions poden
torçar-se (la clatellada ar-
ribava al 10% al final del
Nadal, i la resta de la tem-
porada ho ha atenuat fins
a deixar la davallada en un
7,4%), i optimistes en veu-
re què presenten els tea-
tres en aquesta arrencada
de temporada.

Ahir el debat era si s’ha-
via perdut el públic. És cert
que els 2,8 milions d’espec-
tadors que es van aconse-
guir el 2011 queden molt

lluny, ara. I que les dades
de la temporada 2017/18
són les pitjors de les quatre
últimes. Però ningú imagi-
na que es parli d’un nom-
bre d’espectadors inferior
als dos milions, que era el
sostre de vidre que sem-
blava patir la cartellera de
Barcelona ara fa només
una dècada.

Àlex Casanovas, presi-
dent de l’Associació d’Ac-
tors i Directors Professio-
nals de Catalunya
(AADPC), demanava que
la cultura s’entengui com
un bé de necessitat bàsica.
Efectivament, el sector
confia que l’administració
avanci en el Pla Integral
del Teatre (que ha de tra-
çar línies de treball a mitjà
i llarg termini) i que es
compleixi el compromís
públic del president Quim
Torra de donar major pres-
supost a cultura en el pro-
per 2019. Però també re-
clamava major atenció
fora de la capital: “Per veu-
re tots els espectacles de
Barcelona caldria anar al
teatre tres cops al dia!” És
una xifra (el miler d’espec-
tacles) que es manté esta-
ble des de fa anys, tot i que
les programacions can-
vien (ara es van prodigant
funcions dilluns a dijous
en sales de petit format,
per exemple, quan van
arribar a desaparèixer les
funcions de dilluns i di-
marts per concentrar
els espectadors i millorar
ocupacions).

Hi haurà una programa-
ció més fluixa, a causa de la
davallada dels 6 milions
d’euros de pèrdues? L’any
passat hi havia qui avança-
va que, gràcies al canvi de
l’IVA, s’havia atrevit a pro-
gramar un espectacle més.
Ara, admet Orfila, caldrà
trobar fórmules per supe-
rar aquesta dificultat: “És
una de les desgràcies de tot
empresari, que algunes ve-
gades es perden diners.”
Des d’Adetca es pronostica
que la temporada vinent es
tornarà a recuperar espec-
tadors. Han comprovat
que, de mitjana, els espec-
tadors van anar retornant
al teatre; sobretot al juny,
quan, a diferència de la
resta de temporada, va
créixer el nombre d’espec-
tadors i va augmentar la -
taquilla. ■

Casanovas: “Per
assistir a tot el
teatre que es veu
a Barcelona
caldria anar-hi
tres cops al dia!”


