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Jordi Clos rep la Medalla d’Or
al mèrit cultural
L’Ajuntament de Barcelona va atorgar ahir la
Medalla d’Or a Jordi Clos per la tasca de di-
fusor i mecenes cultural, especialment de
l’antic Egipte, a través de la Fundació Arque-
ològica Clos, que gestiona el Museu Egipci.
Clos també promou el turisme cultural des de
la cadena hotelera Derby Hotels Collection.

El Festival Pepe Sales
homenatjarà Cirlot
El Festival Pepe Sales d’art independent que se
celebra del 23 al 27 de gener estarà dedicat a
Juan Eduardo Cirlot, crític d’art, poeta surre-
alista i músic “arraconat i oblidat”, perquè se’l
considerava “un visionari”, segons la directora.
L’artista serà homenatjat per un centenar d’ar-
tistesambcurts,poemes,músicaiperfomances.
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‘El somni’ dels
germans Roca
s’estrenarà a
la Berlinale

XAVI SERRA

BARCELONA. El somni veurà la llum
en el millor escenari possible. El do-
cumental sobre la creació operísti-
ca i gastronòmica dels germans Ro-
ca s’estrenarà al Festival Internaci-
onal de Cinema de Berlín, concreta-
ment en la secció Culinary Film.
Dirigida per Franc Aleu, la pel·lícu-
la mostra el procés creatiu dels més
de 40 artistes que van participar el
6 de maig de l’any passat en un so-
par a l’Arts Santa Mònica definit
com “una òpera en 12 plats”, que va
tenir entre els comensals Ferran
Adrià, Miquel Barceló, Zubin
Metha i Sílvia Pérez Cruz.

Per capturar la naturalesa multi-
disciplinària de l’espectacle dels
germans Roca, Aleu articula a El
somni estratègies del cinema docu-
mental, del cinema d’assaig i fins i
tot de l’animació. La pel·lícula pro-
posa un “viatge cap a les emocions
que formen part del discurs creat a
través de la gastronomia dels Roca”
amb l’objectiu d’emular les sensaci-
ons que van viure els participants
del sopar. El documental, que forma
part d’un projecte multimèdia i in-
teractiu, també vol acostar l’espec-
tador al mètode creatiu i “l’actitud
vital” dels germans Roca i deixar
constància de les reflexions prèvi-
es i posterior sobre la proposta.

Un petit tast d’El somni es va pre-
sentar en l’últim Festival de Sant
Sebastià, on Josep Roca va explicar
que amb la pel·lícula es volia “demo-
cratitzar l’experiència” perquè no
arribés “només a 12 persones”. Al
novembre se’n va projectar un breu
fragment en el marc del festival
Film&Cook, però l’estrena mundi-
al serà a la Berlinale, a partir del 6 de
febrer.e

L’espectacle gastronòmic i
operístic d’El somni. MEDIAPRO

Focus busca la remuntada: de
Lou Reed a ‘La extraña pareja’

El Grup Focus encara el 2014 amb
l’esperança que sigui el de la recu-
peració. Invertiran 2 milions d’eu-
ros en produccions teatrals, com
ara un espectacle sobre Lou Reed i
un duel Joel Joan - Josep M. Pou.

dent, Daniel Martínez, malgrat que
la lluita perquè el ministre d’Hisen-
da rebaixi l’IVA cultural continua.
L’empresa, que dissabte al Teatre
Goya farà rècord i rebrà el seu es-
pectador número 10 milions, du-
rant el 2014 continuarà mantenint
el volum de producció i les línies ar-
tístiques dels seus quatre teatres.

Traduït en xifres, el projecte per
al 2014 significa que Focus destina-
rà 2 milions d’euros a 12 espectacles
de producció pròpia i 5 coproducci-
ons (200.000 euros més que el
2013). Un dels objectius estratègics
és “impulsar l’autoria autòctona”, la
seva internacionalització i la realit-
zació d’obres per a televisió, com ja
han fet aquest any amb Desclassifi-
cats, de Pere Riera, i abans amb Ger-
manes, de Carol López. En total, pre-
veuen tenir 22 companyies en funci-
onament durant l’any i portar 5 es-
pectacles a sales de Madrid (la que
tenen de propietat, La Latina, està
ocupada amb The hole 2). Paradoxal-
ment, gràcies a la crisi Focus ha aug-
mentat la quota de mercat a l’Estat
perquè és una de les principals em-
preses que fan gira (el 2013 van ar-
ribar a les 409 funcions de gira).

Pel que fa a noms propis, la
temporada que plantegen els di-
versos directors és tan eclèctica
com cridanera. El nou responsa-
ble del Teatre Romea, Borja Sit-
jà, s’estrenarà al setembre amb
un espectacle sobre l’obra de Lou
Reed, que dirigirà Andrés Lima i
que ha d’incloure tant la seva fa-
ceta de músic com de poeta i ar-
tista visual. El director del Goya
Codorníu, Josep Maria Pou, va
avançar que Míriam Iscla encap-
çalarà la pròxima gran aposta del
teatre, de la qual no va voler dir el
títol perquè encara han de tenir
ben lligats els drets. A finals del
2014 el mateix Pou protagonitza-
rà un duel actoral d’alt voltatge
polític amb Joel Joan a l’obra de
Donald Harwood Taking sides.
La nova directora de La Villarro-
el, Tania Brenlle, va anunciar que
Marta Buchaca amb la romàntica
Losers serà el relleu a l’èxit impa-
rable d’El crèdit, de Galceran.

Una de les sorpreses és el re-
torn de La extraña pareja al Tea-
tre Condal, amb Joan Pera, que
farà tàndem amb un substitut del
mític Paco Morán encara per de-
terminar. El nou espectacle de
Gerónimo Stilton, un del Mag La-
ri i produccions amb Emma Vila-
rasau i Concha Velasco també són
al tinter. I malgrat que haurà es-
tat en stand by durant dos anys, el
prometedor BIT (Barcelona In-
ternacional Teatre) es manté com
una aposta ferma que pretenen
desplegar en el futur.e

L.S.

BARCELONA. La temporada teatral
ha començat amb un bri d’esperan-
ça, almenys per als teatres que ges-
tiona el Grup Focus. Les xifres de
públic de l’últim quadrimestre han
sigut tan positives que malgrat la
crisi de consum, la falta de crèdit, la
morositat de les administracions i
l’augment de l’IVA han aconseguit
fer créixer els espectadors de les se-
ves obres fins als 542.250 (50.000
més que l’any anterior), un èxit atri-
buïble a l’encert de les produccions
catalanes, però també les madrile-
nyes i sobretot les gires.

Aquesta “lleugera recuperació”
en un panorama que al setembre era
desolador (21% menys de públic i
25% menys de recaptació que la
temporada anterior) ha injectat
“optimisme” per al nou curs. “El pit-
jor ja ho hem viscut”, diu el presi-

L’equip directiu de la productora Focus davant del Teatre Goya, amb el president, Daniel Martínez, al centre. ACN

Josep M. Pou i Joel Joan es batran en un duel polític


