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En Patrice (nom fictici), un
jove de 22 anys que forma

part del grup de 60 nàufrags que
van desembarcar a Barcelona des
prés de ser rescatats
per l’Open Arms, se
gueix a Reus la pri
merafasedelprogra
ma estatal d’acollida
perarefugiats.VIURE

LA SEGONA

Intercanvi de cops

NOvasercomenelcombatentreMuhammadAli
iJoseFrazierIIIaManila,quesegonslarevista
Timeés lamillorbaralladelahistòria.Llavorsva
guanyarAlia l’assalt14,peròFraziervoliaseguir

alquadrilàter,malgratqueelseuentrenadorvallançar la
tovallola.LabaralladialècticaentreJoséMaríaAznariGa
brielRufiánalacomissióqueinvestigael finançamentirre
gulardelPPalCongrésvasergairebéaixídedura,encaraque
capdelscontendentsnovasortirKOdelquadrilàter, sibéels
retretsvanimpactarclaramentalesmandíbulesdetotsdos.
Noésunabonanotíciaquelapolíticaesconverteixienun
espectacle–iencaramenysenunring–comvapassarahiral
matí.ElcanariPedroQuevedo,quepresidia lacomissió,no
hovapassarbé, jaqueeraimpossiblesancionartantscops
baixos:“Nosabenl’alegriaquem’enduriasiaquestacomissió
canviésdepresident”,vaexpressarbenclar.Rufiánvacom
pararAznarambeldonVitod’ElPadrí–“nomésli faltaelgat
delaprimeraescena”–,mentrel’acusavad’haverdeixatque

latramaGürtelpaguéselcasamentdelasevafillaAna.L’exlí
derdelPPlivarespondrequecapsentèncianohaviaconclòs
quelihaguessinpagatres iquenotégat,peròenvatenirdos:
“Emquedaungosi, sivol, potacompanyarmeapassejarlo”.
L’intercanvid’acusacionsvaser intens,desqueRufiánliva

preguntarsi teniavergonyaiAznarlivacontestarqueelseu
histrionismenopassaràalahistòria.L’expresidentelva
acusarderepresentarunpartitcolpista iRufiánlivareplicar
queelseugruphaviaestat fundatpercolpistesdel’any36.De
“SteveJobsdelaGürtel”elvaqualificar, senseembuts.El
parlamentarivaatacaracomptedelacorrupcióiAznaresva
defensardientqueelsseusministresnovansercondemnats
perfetsrelatiusalseugovern.L’únicmomentdedistensióva
serquan,desprésdellegir la llista
depolíticssotasospitaeldiadela
bodadelasevafilla,vacitarAgag:
“Semblabastant lògicqueelmeu
gendreanésalcasament”.

v

La comèdia La maravillosa
sra. Maisel ha estat la sèrie

revelació en el lliurament dels
Emmy, a l’emportarse vuit pre
mis l’any del seu de
but. Joc de trons va
ser la gran triomfa
dora amb nou, acu
mulant un total de
47 estatuetes. VIURE

v

Els nounats premis Catalu
nya de teatre van guardonar

ahiralanitl’actriuidirectoraSílvia
Munt per la seva trajectòria. Tam
bé van premiar Da
niel Martínez, presi
dent de Focus, per la
seva contribució a
l’ecosistema teatral
delpaís.PÀGINA35
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Feia dies que HansGeorg
Maassen, cap de la intel∙li

gència alemanya, estava a la corda
fluixa per haver tret ferro a les
agressions a estran
gers pels neonazis a
Chemnitz. Davant la
pressió de l’SPD, fi
nalment ahir Merkel
el vacessar.PÀGINA4
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Maduro ha desfermat la po
lèmicaaVeneçuelaendifon

dre’s per les xarxes els vídeosd’un
banquet de què va gaudir a Istan
bulamblasevadona.
Elsveneçolanspatei
xen una crisi econò
mica i humanitària
senseprecedents.
PÀGINA10

v

Els reis dels
assalts a cases
ElsMossos d’Esquadra han
desarticulat dues bandes de
georgians dedicades al roba
tori en domicilis a Catalunya,
per a la qual cosa se subdivi
dien en petits grups segons
l’especialitat de cadamem
bre, unmètode que els va
permetre assaltar 22 domici
lis, encara que se sospita que
van serne molts més.

Neymar vol tornar Festa i reivindicació

NeymarvaabandonarelFCBarcelona fadosestiusa
canvidemoltsdiners ipensantqueallunyantsede
la faldadeLeoMessi li seriaméssenzill enfilarse

al cimdel futbol comanúmerou. Peròresnohaanatcom
hova imaginar.AlPSGl’explosiuMbappé lidiscuteixel
lideratge, alMundialdeRússia tot li va sortir al revés i la
seva imatgevaquedar tacadaper les sevescontínues simu
lacions, iperacabarhod’adobarno li agradaParís,massa
gris encomparacióambla lluminositatdeBarcelona.Ney
mar,queva tornaravisitarels seusexcompanysdevestidor
delBarça fa tansolsunmes (jahova fer la temporadapassa
da),noperd l’ocasiódeconfessara la sevagent lesganesque
téde tornara laLligaespanyola.Fins i totdirectiusdelBar
celonahanrebutelmissatge,un fet sorprenentperquèclub
i jugadoresvandenunciarmútuamentdesprésde la trau
màtica sortidadelbrasiler.ElReialMadrids’ofereixper
acollir elnostàlgicbrasiler.Però faltaelmésdifícil: queel
PSG,propietatdelxeicdeQatar, eldeixi volar.

E lmuntatge de l’escenari de les festes de laMercèha
fet evident el que es veia venir. La plaça Sant Jau
meno té prou capacitat per allotjar alhora una

acampada reivindicativa i uns actes festius quemouen
milers de persones. Algúhaurà deprendre en les pròxi
meshores unadecisió: o elsmateixosmanifestants, aban
donant la plaça, o els governs autonòmic imunicipal,
imposant la seva autoritat i les seves competències en
matèria d’ordre i d’espai públic. En els últims temps la
festamajor deBarcelona s’ha vist alterada d’unamanera
ouna altra per la situació política que es viu aCatalunya.
En els dos anys anteriors l’alta tensió s’ha palpat a Sant
Jaume i no sembla que en aquesta nova edició de laMercè
la cosa hagi de ser gaire diferent.Només cal desitjar que la
negociació discreta quemantenen l’Ajuntament i els
acampats serveixi per desembarassar la plaça i perquè
tots els barcelonins puguin gaudir d’uns dies de festa
en lesmillors condicions.
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Aïllacionisme duaner
La guerra comercial entre els
Estats Units i la Xina entra en
una nova fase amb la imposició
mútua d’un nou càstig aranzela
ri que afectarà gairebé la meitat
del comerç bilateral entre les
dues potències. PÀGINA 6
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El rei de les xarxes
José Antonio Rodríguez Salas
abandona l’alcaldia de Jun
(Granada) per entrar a formar
part de l’equip de lampistes de
Pedro Sánchez. PÀGINA 14
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Els problemes creixen
La preocupació ciutadana per
l’augment de la delinqüència
a Barcelona; i l’anunci d’una
nova dimissió en el Govern
francès. PÀGINA 20

OPINIÓ

Les il∙lusions perdudes
Lluís Foix analitza la situació
política: “Barcelona va viure el
moment més espectacular de
la seva història recent amb els
Jocs Olímpics impulsats per
PasqualMaragall, un catalanista
cosmopolita i universal, socia
lista, i aconseguits per la diplo
màcia olímpica de Juan Antonio
Samaranch, un antic jerarca
olímpic del franquisme i exam
baixador al Moscou de Leonid
Bréjnev”. PÀGINA 22
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Llibertat a les aules
Un recent estudi elaborat i pu
blicat per la Fundació ANAR
i la FundacióMutuaMadrileña
reflecteix que el nombre de
casos registrats i confirmats
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ha descendit durant l’últim
any. PÀGINA 27
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Màximes vuitcentistes
Sota el pseudònim deMose
Velsor –el seu cognommatern–,
el gran poetaWaltWhitman
(18191892), l’immortal autor de
Fulles d’herba, va escriure, a les
pàgines de The New York Atlas,
una sèrie de tretze columnes
periodístiques destinades a
orientar els homes. PÀGINA 33
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Un nou déu asteca
Diego ArmandoMaradona
revoluciona el Dorados de Sina
loa, que no guanyava a la Lliga
mexicana des del 14 d’abril, i en
el seu debut a la banqueta el
porta a firmar una contundent
victòria contra el Cafetaleros de
Tapachula (41). PÀGINA 48
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Conjura industrial
La Comissió Europea obre una
investigació formal al conside
rar que les automobilístiques
alemanyes BMW, Daimler,
Volkswagen, Audi i Porsche
van pactar frenar el desenvolu
pament de tecnologies per a les
emissions netes en cotxes de
gasolina i dièsel. PÀGINA 50
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El teatrebarcelonívaperdresismilions
d’eurosacausade la inestabilitatde l’1-O
La recaptació de la temporada passada va caure un 9,5%, i els espectadors, un 7,3%

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La inestabilitat política causada
pel referèndum de l’1-O ha tingut
una conseqüència inesperada en
el sector teatral barceloní. El mes
d’octubre de l’any passat l’ocupa-
ció de les sales barcelonines va
caure 11 punts, d’un 61,9% a un
50,9%, i en 45.000 espectadors,
passant de 249.111 a 203.788. Part
del públic estava més pendent de
lesmanifestacions, lesvagues iels
moments històrics televisats que
d’anar als teatres. Amés amés, la
tendència a la baixa en l’assistèn-
cia va continuar fins a l’abril, amb
l’excepció de les dates nadalen-
ques. I el resultat final ha estat
una forta caiguda en la recaptació

que ahir va presentar Adetca són
una radiografiamolt precisa i ata-
peïda de dades de la temporada
anterior.Unadecuriosaésqueels
espectadors de teatre en català
van caure en 326.569 espectadors
i es vanquedaren 1.053.539,men-
tre que els de teatre en castellà
vanaugmentar en73.491, i vanar-
ribar als 828.758. També van aug-
mentar els espectadors en mun-
tatges bilingües, en altres llen-
gües i sense text.
Una altra dada rellevant és que,

mentre que els espectadors de
dansaaugmentavenun34%ipas-
saven de 86.747 a 115.885, i els de
teatre de text, el de tota la vida,
aconseguien guanyar 21.556 en-
trades, fins a arribar als 1.218.636,
la caiguda espaterrant que expli-
ca el descens de l’any tenia lloc al
teatre musical, que perdia
239.262 espectadors, un 36%, i es
va quedar en 423.535. A la lírica
tampocnolivaanarbé, ivaperdre
13.951 espectadors: un 7%.
Tot i així, entre els 1.079 espec-

tacles que es van veure a Barcelo-
na el curs passat, els dos guanya-
dors van ser musicals: Cabaret,
amb 85.280 espectadors al Victò-
ria, iDirty dancing, amb 65.329 al

Tívoli. Tot seguit, les varietats de
The hole, amb 61.946. La primera
obra de teatre convencional a la
llista de més vistos és l’adaptació
de Deu negrets a l’Apolo, que va
aconseguir 41.757 espectadors i
va quedar en cinquena posició.
Després, elMagLari, amb39.077,
i el muntatge dirigit per Àngel
Llàcer al Poliorama,Un cop l’any,
amb37.663 espectadors.
Per sales, lamés freqüentadava

ser el Gran Teatre del Liceu, amb
240.223 espectadors, seguida del
Tívoli, amb 172.129, el Victòria,
amb 145.529, i el Poliorama, amb
143.071. Entre les sales petites de
Barcelona, lamésvisitadavaser la
Beckett, amb26.960 espectadors,
seguida del Tantarantana, el tea-
tre Gaudí i la Muntaner, una sala
lacontinuïtatdelaqualenaquests
moments està en dubte. L’obra
més vista a les sales de menys de
200localitatsvaser,curiosament,
unaaltrad’AgathaChristie,Lavi-
sitainesperada,al teatredelRaval,
que va aconseguir 14.161 especta-
dors, com si es tractés d’un mun-
tatgedequalsevol gran teatre.
El preu mitjà de les entrades a

les sales grans va augmentarmolt
lleument, en 0,11 euros, fins als
20,06, mentre que a les petites va
descendir0,34euros, finsals11,70
euros.!

SílviaMunt guanya el primer premiCatalunyadeTeatre per la seva carrera
!L’actriuSílviaMunt ielpresi-
dentdelGrupFocus,Daniel
Martínez,vanserahira lanit
elsgransguardonatsenels
nouspremisCatalunyadeTea-
tre, creatsper lapatronaldel
sector,Adetca, iqueesvan
lliurara lagalaqueobre la tem-
poradateatral:CatalunyaAixe-
caelTeló.Lagalaesvacelebrar
ahira lanitenunteatreColise-

umatapeïtper laprofessió ion
tambévanassistirpolíticscom
elpresidentTorra, l’alcaldessa
AdaColauo laconselleraLaura
Borràs.ElpallassoGuillem
Albàvaserelmestredecerimò-
nies, comfadosanys, iunade
lessevesbromesvacausarun
certadivisió:vaanunciarque
apareixeriena lapantallade
l’escenarielsquese’nvananar

l’anypassat, i encomptesde
mortsnomésvaaparèixerLluís
Pasqual.Amés,esvareivindi-
carunavegada iunaaltra la
llibertatd’expressió ielpaper
de lesdones i lesnovesgenera-
cionsal teatre.Pelquefaals
premiats,Muntnohivapoder
serperquèestàassajantaMa-
drid, ivaagrairenvídeoel
reconeixement,quevadedicar

alsactorsdelsmuntatgesque
vadirigir la temporadapassada.
DanielMartínez,deFocus,va
serpremiatper lasevagran
tascaempresarialenel teatre
català.Tambévanserpremiats
ElMaldàcomamillorsalade
teatreprivada,elKursaalde
Manresacomamillorsala
pública iLaGlevaTeatrecoma
millorprojectedefutur.

326.569 espectadors
perdel teatreen català,
queesquedaen
1.053.539, un 44%
del total. En canvi, el
teatreen castellà en

34%
d’augment dels
espectadors de
dansa, que arri-
ben a 115.885

milions d’especta-
dors: baixa un
7,38%

milions d’euros de
recaptació: sis
milions menys

espectadors de
Cabaret, el muntat-
ge més vist de l’any

preu mitjà de l’en-
trada als grans
teatres

Les grans xifres del sector LA SORPRESA IDIOMES I GÈNERES TEATRALS

2.3 57,1 20,06 € 85.280
guanya73.491 i repre-
sentaun35% del total.
Per gèneres, hi vahaver
un 36% de caigudaen
els espectadorsde
teatremusical, quees

quedenen423.535, i
un 19%depujadaen la
recaptaciódel teatre
infantil, queaugmenta
la sevaassistència fins a
222.135espectadors.

PATACADA INESPERADA

La caiguda acosta
les dades del sector
als anysmés durs
de la crisi econòmica

LA PARADOXA

Elsmusicals perden
239.262 espectadors,
però ‘Cabaret’ ha estat
el muntatgemés vist

LLIBERT TEIXIDÓ

SílviaMunt, agraint ahir a la nit a través d’un vídeo el premi Catalunya de Teatre a la gala Catalunya Aixeca el Teló, al Coliseum

anual dels teatres de la capital ca-
talana: la temporada 2017-2018 la
seva taquilla ha descendit en sis
milionsd’euros–un9,5%menys, i
s’haquedaten57,1– i s’hanperdut
187.211 espectadors, un 7,3% del
total, per quedar-se enun total de
2,3milions.
I tot això ha passat en una tem-

porada en què els programadors
havien posat moltes esperances
peracabarderecuperarel terreny
perdut fa set anys, en plena crisi.
Llavors, en un només any es va
passar de 68,1milions de recapta-
cióa51,2.Unacaigudabrutald’un
25%que any rere any s’havia anat
eixugant a poc a poc. De fet, la
temporada passada es van acon-
seguir 63,1 milions de recaptació,
molt a prop del món abans de la

crisi. Tanmateix, ara les dades de
recaptació per entrades estan
més a prop del pitjor moment de
lacrisiquede larecuperació total.
Ielsdepúblicestan igualqueenel
moment de la patacada de la tem-
porada 2012-2013.
“No són bones dades”, va sub-

ratllar ahir Bet Orfila, presidenta
d’Adetca, l’Associació d’Empre-
sesdeTeatredeCatalunya.Va re-
conèixer que al començament de
latemporadaerenoptimistesper-
què tenien bons espectacles, però
“no vam tenir en compte que hi
podria haver situacions d’intran-
quil·litat i inestabilitat”, i va sub-
ratllar que durant el primer tri-
mestre de la temporada passada
la caiguda va arribar a un 15%, i
que durant l’any s’havia moderat

fins a acabar amb aquest 9,5%
menys de recaptació i un 7,3%
menys de públic. “Ens hem recu-
perat unamica, però no prou”, va
advertirOrfila.
“Decaraa la temporadaqueco-

mença som realistes i optimistes,
perquè sabem que es poden tor-
nar a alterar les nostres previsi-
ons, i som optimistes perquè te-
nim una temporada potent i per-
què el teatre sabrà respondre a
aquesta realitat canviant que te-
nim”, va subratllar. “El teatre és
tossudament optimista, i estem
convençuts que podrem recupe-
rar el públic”, va emfatitzar Orfi-
la, sense oblidar-se de demanar a
les administracions que apostin
per la cultura.
Com sempre, les estadístiques


