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El teatre de BCN arrenca i
ja voreja el 60% d’ocupació

ARTS ESCÈNIQUES 3 BALANÇ

b b

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

El primer trimestre
de l’any registra un
3% més d’aforament
que en tot el 2006

L’èxit de ‘Grease’,
amb més de 200.000
espectadors, influeix
en els resultats

S
atisfacció. Aquest és el cli-
ma que es respira al món
del teatre amb les dades
que té l’Associació d’Empre-

ses de Teatre de Catalunya (Adetca)
al tancament del mes de març. En
els bons resultats compten, i molt,
l’èxit del musical Grease, que amb
més de 200.000 espectadors segueix
batent rècords al Teatre Victòria. No
és l’únic factor d’increment. La bona
marxa en general de la resta dels es-
pectacles fa que avui s’arribi al 60%
d’ocupació; l’any passat era del 57%.

El 2006 es va tancar amb un aug-
ment del 6% d’assistència als teatres
de Barcelona respecte al 2005. Da-
niel Martínez, president d’Adetca,
afirma que l’ocupació arriba al
59,5%. «Voregem el 60%, una xifra
important dins del teatre mundial,
cosa que permet rendibilitzar els es-
pectacles. Fa 10 anys estàvem en el
50%». Martínez estima que s’ha tan-
cat el 2006 amb gairebé 2.600.000
espectadors. «Feia tres anys que
estàvem gairebé estancats en els dos
milions», recorda.

REPETICIONS / A més de Grease, han
destacat El mètode Grönholm (Poliora-
ma), en el tercer any en cartell –cosa
que ja li faria sumar més de 300.000
espectadors–, i la reposició de Pels
pèls (Borràs). «Aquests espectacles do-
minen, però l’èxit és general», ressal-
ta Martínez.

El llistat de les 10 obres més vistes
mostra que –tret de Lucia de Lammer-
moor, al Liceu, i En Pólvora, del TNC–
el teatre privat té l’avantatge de pro-
gramar els espectacles durant més
temps. És el cas de Plataforma –enca-
ra que només fa dos mesos que és en
cartell–, 15, La revista negra, Gorda i
Mayumana.

El TNC va presentar espectacles

amb alts índexs d’ocupació: Mayte
Mart ín (98,14%) , Avu i s o r t im !
(89,38%), Tranuites (88,7%), Tornar a
casa (85,7%), En defensa dels mosquits
albins, un projecte del T6 (85,4%), En
Pólvora (79%) i quatre obres més per
sobre del 70%. La mitjana del teatre
torna a apuntar a més del 70%.

Al Lliure hi va haver obres de
gran èxit, però amb poc temps en
cartell: Matrimoni de Boston (100%),
El fervor de la perseverança (97,2%), Al
llarg del Kurt (96,9%), Tres versions de
la vida (93,8%), La cantant calba i Una
còpia (80%) –totes a l’Espai Lliure–, i
The Cabaret Rosa Live i Körper (100%),
Macbeth (88%) i I apologize (86,7%) –a
la sala Fabià Puigserver–.

La temporada 2005-2006 es va en-
frontar al tancament d’Artenbrut,
City Hall, la segona sala de l’Adrià
Gual i el tancament per obres de la
Muntaner –que ja torna a progra-
mar–. Ha tancat el Novedades i hi ha
crisi amb el BTM. La futura reobertu-
ra del Goya i del teatre Paral.lel,
substituint l’Escènic, pal.liaran una
mica la falta de butaques, però

Martínez creu que el problema és
més d’espectacles que de sales. «Si
s’encerta en la programació, el
públic respon».

La nova línia del Villarroel,
l’acord de l’empresa Balañá per aco-
llir obres del Centro Dramático Na-
cional al Tívoli i l’aparició de sales
com La Nau Ivanow es veuen amb
interès. Com l’èxit de Grease. «És una
sorpresa inesperada i desitjada –diu
Martínez–. La producció de musicals
havia baixat i amb aquest èxit i el
de Mar i cel es torna a pensar a pro-
duir un tipus de teatre importantís-
sim per a la salut del sector».

TENDÈNCIES / El gènere dramàtic,
amb un 47% d’espectadors, va ma-
nar la temporada passada, en què va
pujar la dansa (11%). El musical va
tenir un 14%, i el líric, un 13%. Van
dominar el teatre en català –43%
d’assistents sobre un 74% d’obres
produïdes en aquest idioma– davant
el castellà –23% de públic sobre un
14% de l’oferta–, i l’estrena d’autors
locals (21, un 39% del total).

Martínez afirma que el sector està
satisfet de la cita que van tenir amb
el conseller Tresserras. Esperen que
el responsable de Cultura aconse-
gueixi que els mitjans públics aju-
din a impulsar i promocionar l’acti-
vitat cultural.H
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Reanimació del Paral.lel
EL FENOMEN

33 L’efecte Grease ja té incidèn-
cia directa en la vida del Paral.lel.
L’espectacle del Victòria ja supe-
ra Mar i cel, que va arribar a sumar
171.271 espectadors. Al febrer
passat, la taquilla del muntatge di-
rigit per Ricard Reguant sobre-
p a s s a v a e l s q u a t r e m i l i o n s
d’euros que va obtenir el musical
de Dagoll Dagom.

També se n’han beneficiat els
negocis pròxims, com els restau-
rants, alguns dels quals han deci-
dit tancar els dilluns, dia de des-
cans de la companyia. L’especta-

cle ja figura en l’oferta dels pa-
quets de grups turístics que visi-
ten Barcelona i, fa uns dies, Grea-
se va ser vista per 70 represen-
tants d’agències majoristes rus-
ses per incloure’l entre les seves
ofertes.

33 Mentrestant, Dagoll Dagom
prepara un altre musical, i l’èxit
de Grease dóna ales a la presen-
tació al setembre al Teatre Apolo
de la versió de Cabaret que fa tres
anys que es representa a Madrid.
El Paral.lel reviu.

temsí

Zapatero i Rajoy
també apadrinen
paraules en desús
LLETRES 3 El president del Govern
i el líder de l’oposició s’han sumat a
la idea de la Escuela de Escritores de
Madrid i l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès d’apadrinar vo-
cables en vies d’extinció. Zapatero
ha escollit andanc io (malaltia
epidèmica lleu) perquè «és una pa-
raula lleonesa», i Rajoy, avatares (fa-
se, canvi o vicissitud) per la seva «so-
noritat». El president del Congrés,
Manuel Marín, salva urdimbre; el se-
cretari d’Organització del PSOE, José
Blanco, bisoñé; i el portaveu de CiU,
Josep Antoni Duran i Lleida, remien-
do i fossar.

Colòmbia, sense
obres per homenatjar
Fernando Botero
ART 3 La falta de peces en dipòsit de
l’escultor i pintor colombià ha impe-
dit que el seu país participi en l’ho-
menatge internacional que rebrà
amb motiu del seu 75è aniversari, el
pròxim dia 19. El tribut ha estat or-
ganitzat per sis galeries d’art d’Ale-
manya, Espanya, els Estats Units,
Itàlia i Veneçuela. Totes les galeries
oferiran a la vegada una mostra titu-
lada Botero global. L’exposició s’inau-
gurarà el pròxim dia 11 i Botero es-
tarà present a la galeria madrilenya
Fernando Pradilla, on se n’exhibiran
30 peces: 8 pintures, 12 dibuixos i
10 escultures.

Una rapera amb
vel islàmic sorprèn
a Alemanya
MÚSICA 3 El hip-hop alemany té un
nou i sorprenent membre a les seves
files: Sahira Awad, una jove rapera
que canta tapada amb vel islàmic. La
cantant va començar a estudiar l’Al-
corà després dels atemptats de l’11-S
i a partir de llavors va decidir portar
la versió més estricta del mocador.
La rapera musulmana, de 27 anys,
és filla de palestins, però va néixer a
Berlín. En el primer disc, Frei Schnau-
ze!, va escriure, va compondre, va
cantar i va produir tots els temes,
que conformen 60 minuts de pur
hip-hop amb blues àrab. També ha
fundat la seva pròpia discogràfica.

Penélope Cruz
es converteix en
un dibuix animat
AUDIOVISUAL 3 La fama té un
preu, i Penélope Cruz no se n’esca-
pa. L’actriu espanyola establerta a
Hollywood des de fa anys és una de
les intèrprets més conegudes del pa-
norama cinematogràfic nord-ame-
ricà; prova d’això és que fins i tot ja
fa cameos en sèries de dibuixos ani-
mats. Penélope Cruz apareixerà en
un dels episodis de l’exitosa Padre de
familia, una sèrie àcida i política-
ment incorrecta que no té cap mena
de pietat amb els famosos. En el
capítol en concret, es farà una burla
descarada de la mida del nas de l’es-
panyola.


