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Primera fila    icult
Els grans protagonistes del 2014 de l’empresa teatral Focus

Geronimo Stilton 3 El popular ratolí tindrà noves aventures.

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

Borja Sitjà obrirà al setembre la seva etapa com a director 
del Romea amb un homenatge al mític rocker novaiorquès

la productora anuncia un nova obra de la il·lustre actriu, 
que s’estrenarà a Madrid abans d’arribar a Barcelona

De Lou Reed a 
Concha Velasco

dissabte al Goya durant una ses·
sió d’El nom.

DISSET ESPECTACLES / La celebració és 
l’optimista tret de sortida a un any 
en què Focus ha augmentat la seva 
inversió de producció, d’1,8 a 2 mili·
ons d’euros, que aniran a parar a 12 
produccions pròpies (tres més que 
l’any passat) i 5 coproduccions, amb 
possibilitat d’ampliar aquest últim 
apartat.
 «Serà un espectacle basat en 
l’obra poètica, visual, narrativa, pe·
riodística i musical de Lou Reed». 
D’aquesta manera va definir Borja 
Sitjà el muntatge que presentarà el 

Romea, un teatre que, va assegurar, 
sempre havia pensat dirigir des que 
va tornar a Barcelona l’any 2000 des·
prés de la seva etapa a l’Odéon de Pa·
rís. Amb el títol per determinar, Sit·
jà tan sols va revelar que el director 
serà Andrés Lima (Animalario), que 
probablement comptarà amb la col·
laboració de Juan Cavestany per ela·
borar la dramatúrgia.
 La presència de Sitjà al Romea 
també significarà la recuperació 
del projecte internacional del BIT, 
en suspens aquest any. No és l’únic 
vessant d’aquesta mirada a l’exteri·
or del grup, que ha establert ponts 
amb Sud·amèrica que portaran per lou Reed 3 Record al Romea.

E
n dues paraules, «satisfac·
ció i optimisme», va resu·
mir ahir Daniel Martínez, 
president del Grup Focus, 

el balanç del 2013 i les expectatives 
per a l’any que acaba d’iniciar·se. 
L’IVA del 21% segueix aquí però el re·
punt del consum teatral en l’últim 
trimestre, sobretot al desembre, ha 
permès tancar l’exercici amb xifres 
que semblaven impossibles fa un 
any. La gran empresa teatral catala·
na va anunciar ahir també un sucós 
menú per al 2014, reflex inequívoc 
de l’àmplia franja de públic que per·
segueix. Per exemple, amb l’im·
pacte de l’obertura de l’etapa de 
Borja Sitjà al Romea amb un 
homenatge a Lou Reed, que 
va ser bon amic seu, i l’estre·
na d’obres d’artistes com 
Concha Velasco i Emma 
Vilarasau. O el retorn al 
setembre, 20 anys des·
prés, de La extraña pareja 
amb Joan Pera i amb un 
relleu «sorpresa» per al 
recordat Paco Morán.
 Daniel Martínez, 
envoltat de la plana 
major de Focus, va 
detallar aquesta sa·
tisfacció per l’aug·
ment de públic. Si, 
el 2012, 488.000 
espectadors van as·
sistir a les producci·
ons de Focus, l’any se·
güent van ser 542.250. 
La pujada es manté als 
quatre teatres barcelo·
nins que programa, de 
291.000 a 325.000. El 2014 
s’inicia, a més, amb una ce·
lebració sonada. Aquest cap 
de setmana, les produccions de 
Focus arribaran als 10 milions 
d’espectadors en tota la seva his·
tòria, des que l’empresa va comen·
çar a muntar espectacles fa 25 anys. 
La venda anticipada ja ha permès 
saber que l’efemèride es complirà 

María Galiana i Juan Echanove 3 La parella anirà al Goya.

‘El crèdit’ 3 El gran èxit tornarà al setembre a La Villarroel.
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exemple a una estrena mexicana de 
Hermanas, amb direcció de Carol Ló·
pez. I també a un altre futur de Des-
classificats, de Pere Riera, a París.

AUTORIA CATALANA / En aquesta expan·
sió de les produccions de Focus hi ha 
jugat un paper rellevant Tania Bren·
lle, la nova directora de La Villarroel, 
una sala que viu aquest any l’èxit ab·
solut d’El crèdit, una funció que s’aco·
miadarà a l’abril i que tornarà al se·
tembre. Losers, una comèdia romàn·
tica de Marta Buchaca, s’estrenarà al 
maig com a mostra de l’aposta per 
l’autoria catalana.
 El capítol de novetats per a aquest 

2014, presentades per la producto·
ra, va resultar copiós. El Goya, per 
exemple, acollirà a l’octubre Juan 
Echanove i María Galiana a Conver-
saciones con mamá. La seguirà Taking 
sides, del britànic Ronald Harwood, 
amb Josep Maria Pou i Joel Joan en 
escena. Es tracta d’una obra que 
aborda la relació entre art i políti·
ca, a partir de la col·laboració d’un 
director d’orquestra amb el nazis·
me. El Talleret de Salt va produir el 
1997 una gran versió en català, Pren-
dre partit, amb direcció de Ferran Ma·
dico i un gran pols actoral entre José 
Lifante i Andreu Madico.
 Focus va anunciar també la col·

laboració amb altres noms relle·
vants de l’escena. El Mag Lari farà un 
nou espectacle després de l’èxit de 
Splenda (dos anys i mig en cartell). 
També hi haurà un segon Geronimo 
Stilton, endarrerit per la gira del de·
but. I muntatges amb actrius de tan·
ta popularitat com Concha Velas·
co i Emma Vilarasau. La primera es·
trenarà a Madrid abans d’arribar a 
Barcelona, on la seva carrera teatral 
va obtenir impuls, a l’empara de Fo·
cus, amb obres com La vida por delan-
te i Yo lo que quiero es bailar. Abans, Mí·
riam Iscla (companya de Vilarasau 
a l’exitosa Barcelona) tancarà el curs 
2013·14 del Goya. H

El Goya rebrà aquest 
dissabte l’espectador 
número 10 milions en 
25 anys de producció 
artística del grup

Concha Velasco 3 Nova obra amb Focus.

Josep M. Pou 3 Farà duo amb Joel Joan.

Joel Joan 3 Tercera estrena al Goya.

Joan Pera 3 Torna ‘La extraña pareja’.

Emma Vilarasau 3 Estrena al Romea.

Mag Lari 3 El mag estrenarà espectacle.

T ant la direcció general de 
quasi tota la cultura a càr·
rec de Jordi Sellas com el 

Cercle de Cultura han coincidit 
a l’hora de mirar cap a Europa a 
la recerca de coneixements i 
d’oportunitats. La Generalitat 
es proposa ajudar les nostres 
empreses a fer projectes d’a·
quells que la Comisió està dispo·
sada a subvencionar, en col·
laboració amb empreses d’al·
tres països i amb les altres 
condicions que Brussel·les exi·
geix. Sobretot ajudar a fer els 
tràmits. El Cercle organitza 
unes jornades d’informació i re·
flexió conjunta amb grans espe·
cialistes en noves polítiques cul·
turals a Europa. De vegades l’at·
zar, o les tendències ambientals, 
determinen sinergies.
 Dues impressions, la prime·
ra és una notable animadversió 
contra els ministeris de cultura 
i les cultures nacionals, que són 
vistos pels transnacionals eu·
ropeistes com un impediment 
per a la integració. El model per 

combatre els ministeris i els es·
tats és l’Erasmus, que propicia 
el moviment incessant dels es·
tudiants, si bé els tecnòlegs no 
han trobat cap instrument que 
tingui una potència i una eficà·
cia similars. Però el busquen, 
i s’hi van aproximant. Els que 
més s’especialitzin en trauran 
un gran profit en tots els ordres, 
no tan sols calerons i experiènci·
es de gran interès. I si algú tem 
afectació negativa per a la pervi·
vència de les cultures nacionals, 
és que porta un pa de pagès al 
davant de cada ull.
 La segona és la irreversibili·
tat i l’èxit d’aquest invent bri·
tànic que consisteix a subsu·
mir la cultura en un àmbit més 
gran, el del sector creatiu, molt 
més ampli. Per una banda, pre·
senta l’avantatge de combatre 
la imatge de la marginalitat, la 
faràndula i el suposat parasitis·
me amb unes xifres impressi·
onants en aportació al PIB i en 
milions de persones ocupades. 
En termes econòmics, el sector 
cultural i creatiu és un dels més 
potents de les societats moder·
nes. Si badem, no importarà si a 
dins hi ha molta o poca cultura. 
O gens. H

Mirada  
cap a Europa 

XAVIER 

Bru de Sala

El model per 
combatre els 
ministeris i els estats 
és l’Erasmus
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