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Musicals contra teatre de text

Redacció, MADRID

Tant Barcelona com Madrid van perdre espectadors la temporada passada

L'eterna rivalitat entre Madrid i Barcelona també es fa evident en els gustos teatrals dels
habitants de les dues ciutats. A la capital de l'Estat els agraden molt els musicals, mentre que el
públic català s'interessa més pel teatre de text.
Així ho estableix el balanç anual de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques (INAEM), un estudi que
revela que les cartelleres de les dues ciutats presenten "una clara divergència de gèneres". La
madrilenya opta decididament pel musical i perd 27.000 espectadors de teatre infantil, mentre que la
barcelonina es decanta pel text dramàtic i viu últimament un increment de la presència de la dansa
(apartat que la temporada passada va tenir 80.000 assistents més) i dels infantils (un 25 per cent més).
Les dues ciutats coincideixen, això sí, a guanyar adeptes pel que fa a gèneres com el teatre gestual i el
cafè teatre.

L'estudi reflecteix també una lleugera davallada general de públic, especialment després dels atemptats
de l'11-M, una dada que ja anunciava l'informe de l'Associació d'Empresaris de Teatre Català (Adetca),
del qual es nodreix l'informe de l'INAEM, que publica cada any el ministeri de Cultura.

La temporada passada a Madrid s'hi van fer 9.915 funcions (un dos per cent menys que l'any anterior),
que van ser vistes per 2.795.173 espectadors, mentre que a Barcelona s'hi van programar 8.382
funcions (un 1,5 per cent menys), amb 2.112.082 assistents. Així doncs, la ralentització es detecta en el
nombre d'espectadors, que, de manera global, va disminuir a Madrid un 7 per cent i a Barcelona un 4,5
per cent.

Segons l'informe, el punt d'inflexió que representen els atemptats de Madrid és especialment significatiu,
sobretot si es valora que entre el setembre del 2003 i el febrer del 2004 la capital de l'Estat havia
guanyat 30.000 espectadors, ja que després va caure en 240.000. Amb tot, la reducció d'assistents no
va comportar pèrdues en la recaptació, que va ser de 76.742.949 euros. La raó que es dóna passa per
la consolidació dels musicals de gran format, que tenen unes entrades més cares. En canvi, a
Barcelona, on els musicals han perdut empenta (un 5 per cent menys), la recaptació va ser un 2 per
cent més baixa.
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