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L’empresa Focus manté
aquest 2013 el seu com-
promís amb l’exigència
teatral –dedicarà 1,8 mi-
lions a la producció com el
2012–, tot i que veu com
s’allunyen dos dels seus di-
rectors artístics. Carol Ló-
pez no renovarà després
de tres anys en la direcció
de la Villarroel. També
Calixto Bieito s’aparta del
Barcelona International
Theatre (BIT), el projecte

de coproduccions interna-
cionals de la productora,
per la seva complexitat en
l’agenda. El president de
Focus, Daniel Martínez,
assegura que els dos direc-
tors continuaran treba-
llant amb la productora
pròximament. Borja Sitjà,
exdirector de l’Odéon de
París (1996-2000) i del
Festival Grec (2000-
2006), que fins ara era el
gestor del BIT, ara assumi-
rà la direcció del BIT i de la
Sala Villarroel. Julio Man-
rique i Josep Maria Pou se-
gueixen en les direccions
artístiques del Romea i el
Goya Codorníu.

Es manté per aquest es-
tiu el projecte Llull –a ho-

res d’ara, no hi ha director
d’escena, tot i que en la
presentació de fa un any i
mig constaven Àlex Rigo-
la, Andrés Lima i David
Marton–. D’altra banda,
no hi ha notícies de si es
prepara Viatge d’hivern,
de Pau Miró, prevista  amb
un coreògraf internacio-
nal i música de Schubert.

Focus ha reduït els cos-
tos estructurals per afron-
tar el 2013, un any difícil
en què a la morositat de les
administracions –tant si-
gui per pagar lloguers
d’equipaments, grans es-
deveniments, les gires o
les subvencions per a pro-
duccions– cal afegir-hi la
dificultat perquè els bancs

donin crèdit. La producto-
ra ha fet els números assu-
mint la caiguda d’ingres-
sos –l’Estat deixa de pagar
els 270.000 per al Romea
del 2012 i com a màxim
se’n podran recuperar
100.000, i també hi ha ha-
gut un notable descens a

taquilla a conseqüència de
l’increment de l’IVA– i
mantenint tota la plantilla
–tot i que s’han retocat
sous–, i la partida de pro-
ducció. Si el 2012 es van
fer onze produccions i
dues coproduccions, per
aquest any hi ha previstes

nou produccions i set co-
produccions. Focus con-
tinua liderant el sector de
les arts escèniques, tant a
Catalunya com a l’Estat
espanyol. Durant aquest
any, es contractaran fins a
22 repartiments dife-
rents: 117 artistes. ■
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Borja Sitjà absorbirà
la programació
del BIT i de la Sala
Villarroel en solitari

Bieito i Carol López
s’allunyen de Focus

Daniel Martínez i Calixto Bieito, el juliol del 2011 en la presentació del BIT ■ PACO AMATE

Quatre pel·lícules surten
com a favorites en la cin-
quena edició dels premis
Gaudí: Blancaneu (12 no-
minacions), El bosc (11),
Els nens salvatges (8) i
Fènix 11·23 (7). Si hi afe-
gim les altres cintes més
nominades (Lo imposi-
ble, Les aventures de Ta-
deu Jones, Una pistola en
cada mano, [REC]3 Gé-
nesis, The Pelayos...),
completarem una panorà-
mica molt complexa, un
reflex de la diversitat de la
indústria cinematogràfica
catalana, amb les seves
virtuts i contradiccions.

D’entrada, perquè la
pel·lícula amb més nomi-
nacions, Blancaneu, de
Pablo Berger, és muda i
aspira a la millor pel·lícula
en llengua catalana. Par-
ticipar en aquesta catego-
ria “ve de l’ICEC”, explica
Joel Joan. Com que és una
producció catalana mu-
da, i hi ha versions dels rè-
tols en català i castellà,
l’ICEC considera el català
la versió original. “Som
un país divertit, si més

no”, va dir fent broma
Joel Joan, que era ahir no-
tícia per dos motius: per
les set nominacions de
Fènix 11·23, que ha codi-
rigit amb Sergi Lara, i per-
què va confirmar la notí-
cia que plegarà de presi-
dent de l’Acadèmia del Ci-
nema Català aquest any,

quan acabi el seu mandat.
“El balanç d’aquests cinc
anys és molt positiu –va
comentar a la premsa–.
Ja som 350 acadèmics, hi
ha un reconeixement del
públic als premis, està ga-
rantida la continuïtat...
Però no s’ha de persona-
litzar la institució en la

meva persona.” La ceri-
mònia dels Gaudí
d’aquest any es farà per
primer cop en diumenge,
el 3 de febrer. Tindrà lloc al
Barcelona Teatre Musical
(BTM), serà presentada
per Andreu Buenafuente
i, com és habitual, s’eme-
trà en directe per TV3.

El bosc, pel·lícula diri-
gida per Óscar Aibar a
partir d’un guió d’Albert
Sánchez Piñol, ha acon-
seguit onze nominacions
i és una altra candidata
ferma als premis Gaudí.
Les altres pel·lícules més
nominades també exem-
plifiquen la complexitat i
riquesa del cinema català.
Els nens salvatges, amb
vuit nominacions, està di-
rigida per una cineasta
madrilenya i s’ha rodat en
versió original catalana.
Alguns cineastes cata-
lans, en canvi, han optat
pel castellà (Cesc Gay, sis
nominacions per Una
pistola en cada mano)
o l’anglès (J.A. Bayona,
també sis nominacions
per Lo imposible). Aquest
film sobre el tsunami no
pot aspirar a determina-
des categories perquè no
és una producció catala-
na, però sí que estan no-
minats el director i diver-
sos tècnics catalans (el
reglament dels premis
ho permet). Cal destacar
també les quatre nomina-
cions que han obtingut
Les aventures de Tadeu
Jones i The Pelayos. ■

‘Blancaneu’ vs. ‘El bosc’
Bernat Salvà
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Les pel·lícules de Pablo Berger i Óscar Aibar, principals favorites als premis
Gaudí. ‘Els nens salvatges’ i ‘Fènix 11·23’ també destaquen entre els nominats

Joel Joan, ahir a la Pedrera, durant la presentació dels nominats als premis Gaudí ■ PAU CORTINA / ACN

Joel Joan deixarà
la presidència
de l’Acadèmia del
Cinema Català per
no “personalitzar
la institució”


