
espectacles DIVENDRES
58 4 D’ABRIL DEL 2014

Daniel Martínez 
deixa Adetca
3El responsable de Focus abandona la 
presidència després de 17 anys en el càrrec

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La patronal del teatre català viurà en 
les pròximes hores un canvi d’èpo-
ca després que ahir finalitzés l’úl-
tim mandat de Daniel Martínez de 
Obregón, màxim responsable del 
grup Focus que ha ocupat la presi-
dència de l’Associació d’Empreses 
de Teatre de Catalunya (Adetca) els 
últims 17 anys. En els cinc anteriors 
ja va estar a l’organització com a se-
cretari.
 Martínez comptava en la seva 

junta amb dos vicepresidents, Toni 
Albaladejo (Anexa) en l’apartat de 
productors, i Julio Álvarez (director 
del Tantarantana) en el de sales. Bet 
Orfila, de La Perla 29, ocupava la se-
cretaria general de l’entitat.
 Adetca, creada el 1992, té previst 
anunciar avui el nom del substitut 
de Martínez, que va rebre ahir un ho-
menatge dels seus companys. L’àr-
dua lluita contra la pujada de l’IVA 
cultural, que ha provocat una baixa-
da de públic, ha marcat la recta final 
del seu mandat. H

La patronaL tEatraL cataLana

Porta oberta 
als nous
dramaturgs 
3El Versus i el Gaudí presenten 
aquest mes textos de tres debutants

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
ver Blanchet, impulsor i di-
rector dels teatres Versus i 
Gaudí, torna a apostar per 
autors desconeguts. Du-

rant aquest mes d’abril, a les dues sa-
les s’estrenaran tres muntatges molt 
diferents entre si que serviran per 
donar visibilitat a nous valors. El pri-
mer és Alberto Ramos. La seva comè-
dia Infecte, que dirigeix Iban Beltran 
(habitual ajudant de direcció de 
Joan Ollé), s’acaba d’estrenar al Ver-
sus, on recalarà fins al 4 de maig. Just 
després l’actor i director Carles Al-
gué presentarà Gairebé, un drama 
amb ritme de thriller que compta 
amb dos sòlids protagonistes, l’ac-
tor Jacob Torres i Elisabet Vallès, del 
15 d’abril al 14 de maig. Elisenda 
Guiu, una guionista que fa el salt al 
teatre amb Magnetismes, presentarà 
al Gaudí, del 21 d’abril al 8 de juny, 
una peça que parla de la dificultat de 
ser feliç en un context hostil com 
l’actual a través de diverses històries 
creuades.
  De tots tres, Alberto Ramos és el 
que ha tingut més projecció fins ara 
amb l’estrena de diverses peces cur-
tes. Infecte fabula amb la transforma-

ció d’un virus informàtic. «Encara 
que és una comèdia, també hi ha un 
punt de terror, té alguna cosa de La 
dimensió desconeguda», assenyala en 
referència a la cèlebre sèrie d’histò-
ries de Hitchcock.

ACTORS DE BATALLA TEATRE / Sis actors 
de Batalla Teatre, entre ells una des-
cendent de Margarida Xirgu anome-
nada Clara Moliné, representen el 
text a les ordres de Beltran. L’acció 
transcorre en un espai únic, el saló 
d’un pis compartit per dos joves en 
què la convivència es complicarà a 
mesura que un d’ells vagi envaint i 
contaminant l’existència de l’altre. 
Tot i jugar amb elements com ordi-
nadors i telèfons mòbils, l’esceno-
grafia de Sebastià Brossa no abunda 
en la tecnologia. «M’interessa la rela-
ció entre el món virtual i el món re-
al», confessa Ramos. 
 Carles Algué, actor que va acabar 
els seus estudis fa tres anys , debuta 
com a autor i director amb Gairebé, 
una obra sobre la relació d’un home 
i una dona «marginals i amb un pas-
sat fosc», precisa. El títol reflecteix el 
que els passa. La seva relació ha ar-
ribat a un punt en què si no avan-
ça, s’acaba. «Escric des del que sento. 

La prÒSpEra aUtorIa tEatraL cataLana

Encara que l’obra no és autobiogrà-
fica, sí que reflecteix un moment de 
la meva vida, una manera de veure 
l’amor i la família».

AUTORA SOLITÀRIA /  Magnetismes, 
d’Elisenda Guiu, veurà la llum des-
prés de dos anys de recorregut. La 
guionista va començar a gestar 
aquesta obra per explicar coses que 
veia al seu voltant: gent que no po-
dia pagar la hipoteca, joves de sobres 
preparats incapaços de trobar una 

feina o dones més grans de 40 anys 
que després de trencar una relació 
tenen pànic a quedar-se soles la res-
ta de la seva vida. «Jo era una autora 
solitària fins que vaig enviar aquesta 
obra a la companyia Ras Teatre i es 
van entusiasmar amb ella», reconeix 
Guiu, que ronda la quarantena, feliç 
davant la seva posada de llarg teatral 
al Gaudí. L’obra, dirigida per Pepa 
Fluvià, compta amb una part audio-
visual realitzada per alumnes de 
l’Escac. H

             

33 Els protagonistes d’‘Infecte’, una comèdia d’Alberto Ramos que estarà en cartell fins al 4 de maig.

33 Jacob Torres i Elisabeth Vallès, a ‘Gairebé’.

              

33 El repartiment de ‘Magnetismes’, a la foto promocional. 

Carles Algué, Alberto 
Ramos i Elisenda  
Guiu es mouen pel  
drama, la comèdia  
i les històries creuades 


