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La crisi ha arribat al teatre. Focus,
empresa líder en la producció tea-
tral a Catalunya i Espanya, ha per-
dut un 25% del públic i un 50% de
les gires. Malgrat això, mantindrà
la inversió d’1,8 milions per al 2013.

una nota optimista: ens hem prepa-
rat per al 2013”, deia Martínez.
L’empresa s’ha conjurat per resistir
el 2013 i “mantenir totes les línies
de producció i exhibició, per assegu-
rar la personalitat i esperit dels te-
atres”. A més, aposten per “reforçar
els criteris de qualitat i no caure en
la banalització”, que donaria “més
rendiment econòmic però destrui-
ria l’essència del projecte”, segons
Martínez. Per això ajustaran costos
estructurals amb el compromís do-
ble de “mantenir el capital humà”
–hi haurà rebaixes de salaris però
no acomiadaments– i “salvaguardar
la producció teatral”.

Això vol dir que Focus mantindrà
la inversió d’1,8 milions d’euros per
al 2013 destinats a produccions prò-
pies dels seus teatres: el Romea, el
Goya Condorniu, La Villarroel i el
Condal. Només hi haurà retallada
de pressupost en les activitats de la
Fundació Romea. L’objectiu és “re-
cuperar el públic”, segons el presi-
dent de Focus, que destacava que els
teatres amb més bons resultats han
sigut els que tenen un compromís
artístic més exigent. “No malme-
trem nosaltres un públic tradicio-
nalment més exigent que a Madrid
fent un teatre més fàcil”, afirmava.

Relleus en les direccions
Carol López deixa La Villarroel
i Calixto Bieito abandona el BIT
Els canvis més visibles externament
del 2013, que ja són efectius, són el
relleu de Carol López al capdavant
de La Villarroel i de Calixto Bieito en
la direcció artística del BIT (el Bar-

celona Internacional Teatre, el pro-
jecte internacional de Focus). López
tanca una etapa de tres anys en la di-
recció de La Villarroel de mutu
acord amb Focus, amb qui seguirà
col·laborant. Bieito deixa el BIT per-
què no ho pot compaginar amb la se-
va intensa agenda. Borja Sitjà, que
s’ocupa dels projectes internacio-
nals de la productora, assumirà els
dos projectes: de director artístic de
La Villarroel i de director del BIT.

Projectes internacionals
Exportar produccions pròpies
i buscar coproductors
La internacionalització, de fet, és un
dels balons d’oxigen en què confia
Focus. Les converses amb teatres
estrangers són, en un context de cri-
si general, molt fàcils. D’una banda,
el BIT seguirà coproduint una obra
internacional per any: el 2013 serà
Llull, un espectacle basat en El llibre
del gentil i els tres savis, de Ramon
Llull, que faran amb el National The-
atre of Scotland. El director, que se-
rà diferent en cada muntatge, enca-
ra no està tancat. També s’organit-
zaran unes jornades europees i in-
terdisciplinàries de debat biennals.

A més, Focus ja té emparaulada
l’exportació de tres obres a Mèxic,
París i a l’Extrem Orient. Això, a
banda de les set produccions que es
faran a Madrid, tant al seu teatre, La
Latina, com en d’altres. Les copro-
duccions seran a l’ordre del dia: Fo-
cus passarà d’11 produccions pròpi-
es a 9 i, en canvi, de 2 coproduccions
a 7. “No podem evitar un cert reple-
gament”, deia Martínez.e
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BARCELONA. El teatre ha sigut l’úl-
tim sector que ha notat la crisi, però
finalment no se n’ha pogut escapar.
Tot i que al setembre la patronal
Adetca anunciava un nou rècord
d’espectadors –la temporada passa-
da van fregar els 2,9 milions–, la pa-
tacada dels últims quatre mesos del
2012 és escandalosa. Falten pocs di-
es perquè es faci públic el balanç ofi-
cial de tots els teatres de Barcelona,
però ahir la principal empresa pri-
vada del sector, Focus, va avançar
les seves xifres i va confirmar els pit-
jors pronòstics. La productora, pe-
rò, va assegurar que la davallada no
servirà d’excusa per trair el seu ide-
ari i va detallar les línies previstes
per capejar la crisi “amb la màxima
dignitat i les mínimes pèrdues”.

Combatre les males xifres
El públic cau un 25% i les gires
baixen al 50%
El punt de partida del 2013 són uns
números indiscutiblement dolents.
El públic de Focus –que el 2012 han
xifrat en 488.000 espectadors– ha
caigut un 20-25% respecte a l’any
anterior, una davallada que s’ha
centrat en els últims quatre mesos
de l’any. L’empresa ho atribueix a la
crisi, però també a l’augment del
preu de les entrades per culpa d’un
IVA al 21%. El sector continuarà rei-
vindicant que govern espanyol faci
marxa enrere: “La batalla de l’IVA
no s’ha acabat”, avisava Daniel Mar-
tínez, president de Focus i també de
la patronal catalana Adetca i de la
federació estatal Faeteda.

En el capítol de mals resultats,
s’hi ha d’afegir la davallada de les gi-
res a la meitat –una situació que és
encara més greu a Espanya que a
Catalunya– i els impagaments de les
administracions. La Generalitat no
ha abonat les subvencions del 2012
(que ja estaven retallades un 10% i
que calculen que el 2013 ho estaran
al 20%) però, a més, les altres admi-
nistracions tampoc no han abonat
la majoria de bolos i serveis realit-
zats. “Gairebé totes les factures que
hem emès durant el 2012 a l’admi-
nistració estan sense pagar”, ha dit
Martínez. “La morositat és un pro-
blema encara més greu perquè les
entitats bancàries no concedeixen
crèdits a les empreses amb deutes
amb l’administració”, ha afegit.

Mantenir la inversió
Focus invertirà 1,8 milions
d’euros a produir obres
L’anunci de les males xifres d’ahir,
però, va anar acompanyat d’un mis-
satge netament positiu: “No estem
desmoralitzats, estem cabrejats.
Les passem putes, però volem donar

LA SORTIDA DE LA INTERNACIONALITZACIÓ
El president de Focus, Daniel Martínez, presentava el Barcelona Internacional Teatre (BIT) l’estiu del 2011, un projecte

europeu de difusió teatral que volen seguir explotant com a sortida a la crisi. A l’esquerra, el seu director, Borja Sitjà,
al costat de Calixto Bieito, que en deixa la direcció artística. PERE VIRGILI

TEATRE

“Cabrejats, però no desmoralitzats”
La productora Focus perd un 25% de públic el 2012 però mantindrà la inversió d’1,8 milions d’euros

Les principals
produccions del 2013
● ‘Adreça deconeguda’
Borja Sitjà ha programat a
La Villarroel un duel de Lluís
Homar vs. Eduard Fernández.
● ‘Llull’
El pròxim espectacle del BIT
amb el Nacional d’Escòcia gira-
rà al voltant de Ramon Llull.
● ‘Bona gent’
Després de l’èxit de Qui té por de
Virginia Woolf?, Daniel Verone-
se dirigirà, al març, al Goya.
● ‘Roberto Zucco’
Julio Manrique dirigeix al fe-
brer al Romea l’obra magna de
Bernard-Marie Koltès.
● ‘Stilton: viatge al món
en 80 dies’
Nou musical basat en les histò-
ries del ratolí periodista. S’es-
trenarà a finals d’any i farà gira
internacional.
● ‘Sí, primer ministre’
Abel Folk dirigeix al Condal una
obra amb Joan Pera que parteix
de l’exitosa sèrie anglesa.
● Pinter i Beckett
Josep Maria Pou crearà per al
Teatre Goya un projecte que
unirà dos dels grans dramaturgs
contemporanis.
● ‘Hermanas’ i
‘Desclasificados’
Les versions en castellà de les
obres de Carol López i Pere Rie-
ra faran temporada a Madrid.

Baixes
Carol López
deixa la
direcció de
La Villarroel i
Calixto Bieito
la del BIT

Substitut
Borja Sitjà,
director de
projecció
internacional,
assumirà els
dos càrrecs


