
La productora teatral Focus va commemorar ahir a la nit un número rodó. En 
aquest article, el president del grup, un català de Sòria nascut el 1948, recorda 
els moments més històrics al cap de 25 anys d’activitat.

PER DANIEL MARTÍNEZ

Deu milions de 
persones després

Focus

E
l 30 de novembre 
de 1988, el primer 
espectador d’una 
producció de Fo-
cus entrava a la sa-
la Villarroel per as-
sistir a la primera 

funció d’El Knack. L’inici d’un som-
ni. Dos anys abans, diversos inte-
grants del grup independent Géne-
sis Teatral vam decidir crear Focus 
com a vehicle per professionalitzar 
la nostra passió, volíem viure del te-
atre. O sigui, com els artistes que 
crèiem ser. Però els somnis tenen 
els seus propis creadors i el del nos-
tre va decidir donar-nos altres pa-
pers. O sigui que muntes una em-
presa per poder fer d’actor o direc-
tor sense necessitat de càstings, i 
no tornes a pujar a un escenari mai 
més. ¿Seny del guionista o els ava-
tars que van per lliure?
 La veritat és que 25 anys després, 
amb 228 espectacles estrenats amb 
la nostra firma, ja no ens ho pregun-

tem, hem aparcat la nostra frustra-
ció d’artistes i ens hem deixat por-
tar per l’apassionant voràgine en 
què t’enreden les paradoxes de l’ac-
tivitat escènica. Fer un recorregut 
per aquests 25 anys frenètics em fa 
pensar en el trajecte d’una mun-
tanya russa en un enorme bucle 
sens fi que vull intentar plasmar en 
aquest article ràpid sense ordre ni 
concert.
 

El primer èxit

1991. El nostre primer èxit de pú-
blic, Estan tocant la nostra cançó, al 
Goya. Molt bé no comencem; el pú-
blic justet els primers mesos; un 
d’aquells dies, el president Pujol, 
sense avisar, assisteix per primera 
vegada a una obra de Focus; avaria 
tècnica abans de començar; els ac-
tors expliquen acudits per donar 
temps a la reparació. No hi ha ma-
nera i hem de suspendre la fun-
ció. Per acabar-ho d’adobar, el pre-

sident fa cua perquè li reintegrin 
l’import de les entrades; ¡¡¡aggggg!!! 
Arriba el setembre, al telèfon la ta-
quillera del Goya: senyor Daniel, hi 
ha cua i gira la cantonada. Tots cor-
rent a veure la nostra primera cua. 
El president va tornar per Sant Este-
ve i, encara que sense novetat, vam 
estar cardíacs tota la funció.
 Com a productors, començàvem 
a conèixer les fites i els eixos neuràl-
gics als quals estaria subjecta, per 
sempre més, la nostra salut men-
tal i coronària: el dubte en l’elecció 
del projecte, la fe en els seus intèr-
prets, l’emoció de l’estrena, l’èxtasi 
o la depressió amb el resultat final; 
un cúmul de sentiments i emotivi-
tat que ens manté efervescentment 
vius, malgrat la penitència diària 
amb les xifres d’espectadors.
 Actualment, les noves tecnolo-
gies ens permeten el coneixement 
instantani i exacte dels espectadors 
que assisteixen als espectacles, però 
en l’època manual els sistemes eren 

Va venir el 
president Pujol a 
veure ‘Estan tocant 
la nostra cançó’. 
Hi va haver una 
avaria tècnica i 
vam haver de 
suspendre la funció 

més imaginatius. Tots conei-
xem el desig de molta merda, 
rememorant que en l’època de car-
ruatges la presència de moltes ca-
ques de cavall a la porta del teatre 
era indici d’èxit. Jordi González i 
jo, a falta de cavalls, optàvem per 
comptar les motos aparcades, apli-
cant la ràtio corresponent a l’esta-
ció (era diferent si era estiu o hi-
vern).
 1994. Vam estrenar La extraña pa-
reja al Borrás. L’èxit de públic més 
gran del teatre català contempora-
ni gràcies a Paco Morán i Joan Pera, 
tot i que al cap de dos mesos d’exhi-
bició el Paco ens va dir: heu de pen-
sar una altra obra perquè aquesta 
no durarà. Beneït oracle; sis anys i 
un Palau Sant Jordi ple establint un 
rècord Guinness. Des de molt aviat 
ens vam adonar que, en el nostre 
somni, els follets del teatre, plens 
de capritxos i contradiccions, eren 
els autèntics protagonistes; els 
que, parasitant els anhels i les àn-
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sies de tots aquells que inter-
venim a alçar els telons dels 
teatres, juguen amb nosal-
tres fins a aconseguir que 
el fanatisme teatral, la pas-
sió per la nostra feina, ofus-
qui els ressorts de la lògica 
i l’objectivitat. 
     Tarda plujosa de diu-
menge, dos espectacles, 
un al Condal i un altre al 
Goya; l’un ple, l’altre amb 
poc públic. Faig la ronda 
amb el director dels dos es-
pectacles i, a la porta del 
Condal, em comenta: els di-
es plujosos van bé per al te-
atre; 15 minuts després, al 

veure la platea desolada del 
Goya: amb aquesta pluja qui 

surt de casa.
 Si a més resulta que el que aga-

fa la batuta és el follet cabró, afe-
girà dosis de sadisme a la situació, 
perquè si no com es pot qualificar 
el tràngol que significa esperar que 

un actor tiri les tabes (sí, sí, aquells 
ossets) per decidir si firma un con-
tracte o no el firma, quan l’endemà 
ha de començar els assajos d’una 
important producció.
 

Els mags del somni

El 1992, el nostre primer teatre, el 
Condal, i les nostres primeres obres 
de restauració. Després, obres al 
Principal, més obres al BTM, moltes 
més al Goya Codorníu, remodelació 
de La Villarroel i, per rematar-ho, 
La Latina de Madrid. Al vocabulari 
propi del món del teatre (bamboli-
nes, varals, tramoia, attrezzo), hi vam 
haver d’afegir bigues, micropilotat-
ge, ciment, ¡mamperlans! El Romea, 
en canvi, estava impol·lut. He de re-
conèixer que aquí el somni es llu-
eix de veritat. El 1998 accedim a la 
gestió d’aquest emblemàtic teatre i 
comencem a gravar el nostre blasó 
amb el burí genial de Calixto Biei-
to. El rei Lear, La cabra, Mestres antics, 

cosmografia que dóna vida a aquest 
somni i a tants altres; uns professi-
onals que fan gala de defensar el le-
ma «l’espectacle ha de continuar», en 
tot moment i davant de qualsevol 
condicionant, com he pogut com-
provar, sempre amb admiració i re-
coneixement. Entre ells i amb ells, 
el guionista ha permès la plasmació 
de les nostres il·lusions i he d’agrair 
la seva prodigalitat en l’elenc.
 ¡Quin repartiment! 2.567 artis-
tes diferents creant somnis i més 
somnis. West side story, Amadeus, Pa-
raules encadenades, Les amistats perillo-
ses, La muerte de un viajante, L’avar, La 
jaula de las locas, Gaudí, Truca un ins-
pector, La vida por delante, Los tarantos, 
Un tramvia anomenat desig, Sí primer 
ministre, Stilton, Celobert...
 A punt de començar la funció; 
l’actor protagonista s’està cargo-
lant de dolor; l’hauríem de portar 
al metge; ¿amb el públic a la sala?, 
ni parlar-ne fins que s’acabi la fun-
ció, contesta ell, rotund; truquem 
al 062 i li injecten tal quantitat de 
calmants que es queda adormit 
mentre fa veure que parla per telè-
fon en una escena. S’ha de fer cau-
re el teló per rescatar-lo i portar-lo a 
l’hospital.
 Ahir, 25 de gener del 2014, l’es-
pectador 10.000.000 (¡¡¡10 MILI-
ONS!!!) d’una producció de Focus 
entrava al Teatre Goya Codorníu 
per assistir a la funció d’El nom.
 ¿Un somni? Doncs que ningú ens 
desperti. H

Celebració, Tirant lo Blanc, Plataforma, 
Qui té por de Virginia Woolf, Homenat-
ge a Catalunya... 
 1997. La verbena de la Paloma, Don 
Hilarión esnifant, Bieito en estat 
pur i ovació a Edimburg. Més Biei-
to amb La vida es sueño, Nova York, 
Buenos Aires... Les primeres de més 
de 200 representacions internaci-
onals de les nostres produccions, 
Berlín, París, Caracas, Atenes, Ve-
nècia, Montecarlo, Mèxic... El Bar-
bican de Londres parla català amb 
el Macbeth de Mingo Ràfols; Pou, 
en anglès, protagonitza Forest a Bir-
mingham; i Noruega, pàtria d’Ib-
sen, acull l’estrena de Peer Gynt amb 
un Joel Joan en plena exaltació ar-
tística, encara que el zenit del paro-
xisme de Joel devia arribar quan va 
veure que els espectadors de la re-
presentació de Peer Gynt, en català, a 
Salamanca, es posaven drets.
 Què seria d’un somni sense 
mags. Daulte, Carol López, Man-
rique, Canut, Borja, Tania i el mer-
lín Josep Maria Pou. Les guies de la 
nostra coherència artística. Els nois 
d’història, Germanes, Desclassificats, Ro-
berto Zucco, Adreça desconeguda... I la 
base d’aquest viatge meravellós. Ac-
trius i actors formant, amb les se-
ves geloses unicitats, l’harmònica 

Paco Morán deia: 
«Busqueu una 
altra obra perquè 
aquesta no durarà». 
‘La extraña pareja’ 
va aguantar sis anys

5

1. ‘La vida por delante’. Daniel Martínez, amb Concha Velasco, Josep 
Maria Pou i Jordi González, al teatre Goya Codorníu (2010). 

2. Amb Jordi González, el soci. Des dels inicis han estat junts a Focus. 
La imatge és del 1984. 
3. El gran èxit. Joan Pera i Paco Morán flanquegen el president del 
grup, l’èxit comercial més gran del qual és ‘La extraña pareja’. Sis anys 
en cartell i una representació de Guinness al Palau Sant Jordi. 
4. Fundadors. Amb Amparo Martínez, també pionera del grup. 
5. La companyia. La plantilla de Focus al complet, durant una 
celebració de Nadal el 1998. 
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