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J.J. Abrams torna a la galàxia de Star Wars per dirigir la 
tercera entrega de l’actual trilogia en substitució de 
Coli Trevorrow. Abrams també firmarà el guió de 
l’Episodi 9 de la saga juntament amb Chris Terrio. 

J.J. ABRAMS 
DIRIGIRÀ ‘STAR 
WARS: EPISODI 9’

Shakira va anunciar ahir un segon concert al Palau Sant 
Jordi de la gira El Dorado World Tour. L’actuació 
tindrà lloc el 26 de novembre, l’endemà del primer 
concert anunciat, que va exhaurir localitats.

SEGON CONCERT 
DE SHAKIRA AL 
SANT JORDI

car que “cada teatre decidirà què 
creu que és més convenient”, i va in-
sistir que el preu mitjà actual de les 
entrades es troba lleugerament per 
sota del que hi havia abans de la pu-
jada de l’IVA. 

Les sales petites, que fins al 2015 
no paraven de créixer i es venien 
com un motor renovador del sector, 
es troben una mica per sota de les 
xifres de l’any passat. Aquesta tem-
porada han acollit 232.065 especta-
dors (un 5% menys) i han obtingut 
una recaptació de 2,41 milions d’eu-
ros (uns 60.000 euros menys que la 
temporada anterior). El teatre fa-
miliar, en canvi, ha incrementat el 
públic fins als 198.953 espectadors, 
un 2% més. 

Com en anys anteriors, el teatre 
dramàtic s’emporta la part més gran 
del públic (un 54%). La majoria de 
produccions són catalanes (un 
81%), d’autors catalans (un 60%) i 
en català (un 48%). El teatre musi-
cal, que l’any passat havia perdut es-
pectadors, ha crescut un 89% 
aquesta temporada. De fet, alguns 
dels muntatges que coronen la llis-
ta d’espectacles més vistos són, pre-
cisament, de teatre musical. El gè-
nere seguirà trepitjant fort aques-
ta temporada, que ahir va aixecar el 
teló en un acte al Liceu carregat 
d’esperança i que arriba farcida de 
musicals com Cabaret, al Teatre 
Victòria; Casi normales, que s’ins-
tal·larà a la Sala Barts, i Fun home, 
que es podrà veure al Casino l’Alian-
ça del Poblenou.e 

Catalunya aixeca  
el teló i fa ballar  
el Liceu

“Perdoneu per haver programat 
la gala avui. És que els caps de 
setmana els actors treballen... 
en bars i restaurants”, deia ahir 
Roger Coma en encetar la gala 
Catalunya aixeca el teló, que 
TV3 retransmetrà el 19 de se-
tembre. Produïda per Minoria 
Absoluta (els pares de Polònia, 
el musical i La família irreal), la 
cerimònia va arrencar a ritme 
dels Pastorets Rock. El Gran Te-
atre del Liceu, amb la platea far-
cida de gent de la professió i au-
toritats (com el vicepresident 
de la Generalitat, Oriol Junque-
ras, i el diputat delegat de Cultu-
ra, Juanjo Puigcorbé), no ho va 
dubtar: des de l’inici va aixecar-
se per obrir la temporada can-
tant i ballant. Coma va conduir 
una gala que encadenava (volgu-
dament) un desastre rere un al-
tre i que, fins i tot, va matar un 
dels grans xòumans de Catalu-
nya. Amb les incursions de Da-
vid Verdaguer, Alba Florejachs i 
Cesc Casanovas, entre d’altres, 
Coma va espolsar les intimitats 
del món dels escenaris i va de-
manar: “Aneu al teatre!”e 

Dirty Dancing
Teatre Tívoli5

Art
Teatre Goya4

Priscilla, el musical 
Teatre Tívoli3

Gente bien 
Teatre Coliseum1

Scaramouche
Teatre Victòria
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Evolució del públic

Espectacles més 
vistos el 2016-2017
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Francis Lisa Ruyter concentra Il viaggio a 
Reims en la imatge d’un aviador. AMICS DEL LICEU

Amics del Liceu 
posa art a les òperes 

de la temporada

Els directors d’escena han de bregar amb 
molts elements per donar sentit a les òperes 
històriques. El Liceu enceta aquesta nit la 
temporada amb un Il viaggio a Reims, de Ros-
sini, que l’asturià Emilio Sagi ha ambientat en 
un balneari minimalista. En canvi, els artis-
tes es poden inspirar en l’òpera amb molta 
més llibertat: l’autor de les obres del 26è llibre 
d’Amics del Liceu, el nord-americà Francis Li-
sa Ruyter, ha concentrat l’òpera en la imatge 
d’un pilot de guerra envoltat de formes abs-
tractes. Al marge que pugui cridar l’atenció als 
més conservadors, les obres de Ruyter tenen 
el mateix risc que una nova posada en escena, 
ja que formen part d’una nova etapa que enca-
ra no ha mostrat en públic. Els 27 originals del 
llibre es poden veure a la galeria Senda fins al 
14 d’octubre, i la galeria li dedicarà una altra 
exposició al final de la temporada. 

L’única limitació que Amics del Liceu po-
sa als artistes amb què col·labora és que les 
obres siguin verticals per ajustar-les al disseny 
del llibre. Ruyter ha representat Il viaggio a 
Reims amb la imatge d’un pilot de guerra que 
prové d’un arxiu de fotografies dels anys 30 i 
40 del govern nord-americà amb el qual treba-
lla habitualment. El més curiós és que ha fet la 
tria d’imatges a partir de paraules clau que li 
van suggerir els arguments de les òperes. El 
procés de creació combina el treball manual 
i la tecnologia: tracta digitalment les imatges 
de l’arxiu i pinta les formes abstractes que ob-
té de la manipulació. Després, en alguns casos, 
hi sobreposa un fragment de la imatge origi-
nal. “M’interessa com les imatges circulen pel 
món i com funciona la representació. La meva 
obra sempre té a veure amb la fotografia”, ex-
plica l’artista. “Intento capgirar les relacions 
entre els objectes i les seves imatges. Estem se-
gurs de saber com funciona la representació, 
i no és així: en la nostra època ja no és cert que 
una imatge es pugui associar automàticament 
a l’objecte del qual prové”, diu Ruyter.e
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