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Daniel Martínez: "El Fòrum funcionarà al marge del que facin els seus
responsables"

Marta Monedero

Focus és l'empresa catalana que produeix més espectacles al Fòrum ciutat, a banda d'haver
assumit el xou inaugural. Daniel Martínez, el responsable de la productora, sosté que el Fòrum
funcionarà, al marge del que facin o no els seus responsables, perquè aquesta ciutat pot amb
tot".
No tothom veu clar que la cerimònia inaugural del Fòrum firmada per Hansel Cereza i Alfons Flores fos
la millor de totes les possibles, però Daniel Martínez se'n confessa "orgullosíssim", atès que els dies
previs no tot van ser flors i violes. "Desitjo que el Fòrum vagi molt bé i sí estic preocupat és perquè els
problemes que hi ha de funcionament estan beneficiant a aquells que sempre desitgen que les coses
surtin malament". Sense voler concretar a qui es referia, Martínez reconeix que el Fòrum "ha de tenir
crítiques, però sempre hi ha els típics messies que es repeteixen, són sempre els mateixos els que es
freguen les mans" quan van maldades. "El Fòrum serà un èxit i un benefici per a la ciutat" i "no ens
enganyem, s'hi poden veure coses que, d'altra manera, no s'haurien vist mai", comenta el màxim
responsable de Focus, que s'ha endut una bona part del pastís dels espectacles programats pel Fòrum.
Concretament, a la ciutat en té cinc: Homenatge a Catalunya, El rei Lear i El guaridor (tots tres al
Romea) i els musicals de gran format Bagdad Café i Los tarantos, ambdós inspirats en les pel·lícules
homònimes, que es podran veure al Barcelona Teatre Musical (BTM). Cinc muntatges en què Focus hi
aboca molts dels seus esforços, no només humans -tenen dos-cents professionals treballant-hi-, sinó de
pressupost. Martínez xifra el cost global de tots ells en 3.715.000 euros, dels quals el Fòrum només hi
aporta un 15 per cent: 560.000 euros.

Deixant de banda el Fòrum, Martínez no va deixar passar l'ocasió de matisar que, fins ahir, el sector
teatral no havia estat consultat per la conselleria de Caterina Mieras, que està elaborant un pla de
viabilitat cultural que anirà del 2004 al 2007. "Continuem a l'espera, amb paciència, encara que no és
tant un problema de calendari, sinó de percebre que les coses es mouen".
La cerimònia inaugural Moure el món és una de les sis produccions de Focus per
al Fòrum
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