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Focus es prepara per a un 
any d’extrema dificultat
3Borja Sitjà relleva Carol López en la direcció artística de La Villarroel

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

U
n a  f r a s e  d e  D a n i e l 
Martínez, president del 
Grup Focus, explica per si 
sola el repte de la gran 

productora privada teatral espanyo·
la de cara al 2013. «Estem cabrejats, 
però no desmoralitzats», va dir ahir 
l’empresari en la presentació del 
projecte anual. «Ens hem preparat 
per suportar aquest 2013 i sortir il·
lesos del repte», va afegir. Tota la pla·
na major del grup va estar al costat 
del seu president en una reunió amb 
els mitjans. ¿L’objectiu? Agafar im·
puls i combatre les dificultats «amb 
energies renovades» i mantenint 
l’excel·lència artística i l’aposta per 
la qualitat. La batalla contra l’IVA 
del 21% segueix viva, i encara més 
els seus dolorosos efectes, però Fo·
cus ha carregat les bateries, «posant 
tota la carn a la graella», va sentenci·
ar Martínez. Dintre d’una reestruc·
turació del grup, Borja Sitjà relleva·
rà Carol López, que cessa, «de mutu 
acord», en la direcció artística de La 
Villarroel al complir els seus tres 
anys de contracte.
 Aquesta actitud valerosa es plas·
ma en el manteniment d’una inver·
sió d’1,8 milions per a la producció, 
malgrat les dificultats ocasionades 
amb la baixada d’assistència des de 
l’estiu pel nou IVA. «Hem tingut una 
pèrdua d’ingressos per taquilla una 
mica superior al 25% respecte de 
l’any anterior», va detallar.

MENYS COSTOS D’ESTRUCTURA  / Els qua·
tre teatres de Barcelona que gestio·
na Focus (Romea, Goya, Condal i 
Villarroel) van convocar el 2012 
291.000 espectadors, per 360.000 el 
2011. A aquesta pèrdua s’hi afegei·
xen la morositat institucional el 
2012, el descens de les subvencions i 
la baixada en un 50% de les gires en 
tot l’Estat. Per fer front a les dificul·
tats, l’empresa ha ajustat el seu pres·

supost «al màxim» pel que fa a costos 
estructurals, «sense acomiadaments 
i salvaguardant la producció».
  Focus prepara així 16 espectacles, 
per 13 el 2012, amb més coproduc·
cions, 7 per 2 de l’any passat. L’ini·
ci d’any ja defineix l’aposta per re·
cuperar el públic. El diccionario, amb 
Vicky Peña, arriba al Romea, Adre-
ça desconeguda, amb Lluís Homar i 
Eduard Fernández, obre el nou cicle 
de La Villarroel, i Sí, primer ministre, 
amb direcció d’Abel Folk i Joan Pera 
en el repartiment, anirà al Condal.

BIEITO DEIXA EL BIT / Martínez va anun·
ciar també ahir els canvis en l’estruc·
tura del grup. Així, Borja Sitjà assu·
meix la direcció artística de La Villar·

roel, que compatibilitzarà amb la 
gerència del Barcelona Internacio·
nal Teatre (BIT), la plataforma de 
projecció internacional del grup de 
la qual es desenganxa Calixto Bieito 
com a director.
 «La decisió arriba per la seva ata·
peïdíssima agenda professional», va 
explicar Martínez. «Focus manté els 
elements que el van portar a impul·
sar el BIT», va afegir, mentre  reco·
neixia que la crisi també afecta els 
socis internacionals. El BIT ja prepa·
ra el seu tercer espectacle, després 
d’El gran teatro del mundo i Forests, al 
voltant de la figura de Ramon Llull, 
una coproducció amb l’Scottish Na·
tional Theatre que s’estrenarà l’es·
tiu que ve. H

ELS PROJECTES DE LA GRAN EMPRESA TEATRAL ESPANYOLA

33 Eduard Fernández i Lluís Homar obriran la nova etapa de La Villarroel amb ‘Adreça desconeguda’.

DAVID RUANO

Regne Unit, on no existeix el preu 
únic per llei, els últims anys han 
abaixat persianes la meitat de les 
llibreries. 
 «El volum de pèrdues implica·
va ara fer una ampliació de capi·
tal que els socis no poden afrontar 
per la crisi –va lamentar Colomer–. 
Hem intentat totes les sortides pos·
sibles, com buscar inversions de fo·
ra, hem plantejat la venda de l’em·
presa, fins i tot a preu simbòlic, pe·
rò no ha funcionat i ens hem vist 
obligats a tancar perquè seguir 
acumulant pèrdues durant el 2013 
hauria estat insostenible».  
 Colomer no ho confirma però 
veu «possible», com apunten al·
guns rumors, que el local de llo·
guer de la Catalònia sigui ocupat 
per un McDonald’s. Encara que la 
llibreria, que té 10 treballadors, 
deixés ahir de vendre al públic, se·
guirà atenent durant tot el mes les 
peticions pendents de clients i dis·
tribuïdors. H 

LLL

Dels inicis 
entusiastes als 
últims anys  

33 Fruit dels diners de la burgesia 
emprenedora de principis del se-
gle XX que encarnava Manuel 
Borràs de Quadras i de l’experièn-
cia editora i llibresca de Josep Ló-
pez Llausàs i el seu amic Josep 
Maria Cruzet (editor de Pla), fu-
turs creadors, respectivament, 
de les editorials Edhasa i Selecta, 
va néixer el 1924 la Catalònia, nom 
lligat al catalanisme dels tres so-
cis fundadors, vinculats a la Lliga. 
Amb tertúlies, impremta, exposi-
cions, presentacions i editorial, la 
llibreria aviat va ser un centre di-
namitzador de la cultura barcelo-
nina.

33 El 1998, el grup Bertelsman va 
comprar les accions de la Catalò-
nia, que van ser recuperades el 
2002 per l’actual director, Miquel 
Colomer, i per la llibreria Robafa-
ves de Mataró. Entre el petit acci-
onariat hi havia Sebastià Borràs, 
fill del fundador. A ells s’hi van su-
mar, el 2002, El Cau Ple de Lletres, 
La Gralla i La Llar del Llibre. Al cap 
d’un any van acabar les obres de 
renovació. Però va arribar la crisi.

LA HISTÒRIA

1,8 milions destinats a 
producció, igual que el 2012.

16 espectacles previstos, 
amb nou produccions pròpies i 
set coproduccions.

117 artistes per a 22 
companyies durant l’any.

MANTENIR LA 
PRODUCCIÓ

EL 2013 EN XIFRES


