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Teatre

Quatre obres amb  personatges 
tancats en algun espai  és la 
nova proposta temàtica dels 
Miniteatres. Quatre obres 
d’autors novells amb resultats 
desiguals tant pel que fa al text 
com a la posada en escena. 
Sens dubte, la peça més ben 
acabada és No t’ho havia dit mai, 
fins ara, que firmen Jofre Blesa i 
Jesús Milà i que té com a 
intèrprets dues bones actrius 
com Silvia Sabaté i Àngela 
Monge. Elles donen vida a dues 
germanes en una camp de 
concentració nazi. Intensa i 
emocionant història de tantes 
que van passar en els camps de 
la mort. Destacar també Mar 
Serra, autora i directora de Salir 

con vida. Serra escenifica la 
conversa entre dues bessones 
al ventre de la mare en un funció 
que mostra una bona factura i 
una entranyable direcció de les 
actrius, Ann Perelló i Marina 
Calero. Ni Amigas para siempre, 
ni Gato encerrado tenen gaire 
atractiu. –S. Fondevila

NOTA AL PEU La millor és No 
t’ho havia dit mai, fins ara.

Encerrados
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Miniteatres. Fins al 29 d’abril

DANIEL MARTÍNEZ
El president del grup Focus, 
Daniel Martínez, ha dirigit disset 
anys l’Associació d’Empreses de 
Teatre de Catalunya (Adetca), i ara 
ha decidit plegar. Prop de dues 
dècades en què el teatre català 
ha canviat de dalt a baix. Sovint 
a millor, amb una oferta més rica, 
tot i que tinc la impressió que és 
menys creativa en els estrats alts, 
és a dir, en els grans equipaments.

XAVIER MARCÉ
Martínez marxa sense haver 
aconseguit que Gargamel 
Montoro torni a posar l’IVA a 
nivells europeus, empresa a la 

qual ha dedicat molts esforços 
en els últims anys. I cedeix el tron 
del teatre privat a Xavier Marcé, 
vicepresident de Focus. Vaja, que 
tot queda a casa.

INNOVACIÓ?
Marcé és un paio preparat en el 
terreny de l’economia cultural i 
que tot i que no sap gaire més de 
teatre que aquest senador filós 
i fatxenda –ehem–, potser pot 
impulsar una cosa que els teatres 
han oblidat: la innovació. Si els 
teatres estiguessin obligats per 
llei a invertir en R+D, les multes 
que haurien de pagar serien 
espectaculars.  
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