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Cultura
TEATRE

 ‘Art’, ‘Homes’ i ‘E.V.A.’ a la 
pròxima temporada de Focus

100.000 espectadors anuals i 
aquest any als prop de 50 especta-
cles, 12 dels quals són produccions 
pròpies, que es podran veure als 
seus quatre teatres, hi ha haurà 
grans intèrprets com Carmen Ma-
chi, Emma Vilarasau, Héctor Alte-
rio, Josep Maria Pou, Clara Segura, 
Pere Arquillué, Francesc Orella, 
Mario Gas, Rosa Renom, Joan Pe-
ra i Carles Canut. I propostes sor-
prenents: Carol López dirigirà la 
versió musical, firmada per Marc 
Parrot, d’Homes, un dels grans èxits 
de les T de Teatre (Teatre Condal, 
febrer-juny del 2017). Aquesta ma-
teixa companyia està implicada en 
una altra proposta suggerent: tre-
ballen amb el dramaturg Marc Arti-
gau, l’actriu i dramaturga Cristina 
Genebat i el director Julio Manri-
que en el seu nou espectacle, E.V.A., 
una comèdia sobre el dolor (Teatre 
Romea, juny-agost del 2017). 

La temporada del Romea, que es-
trenarà també la remodelació del 
vestíbul, arrenca amb El padre, de 

Florian Zeller, amb Héctor Alterio. 
“Parla de l’Alzheimer i de la tragèdia 
que suposa no només perdre la me-
mòria sinó també la situació, i de tot 
el patiment que l’envolta”, diu el di-
rector sortint del teatre, Borja Sitjà. 
El nom del seu substitut no es co-
neixerà fins al gener. “No és fàcil, i 
ens prendrem el temps necessari”, 
afirma Martínez. 

Després d’El padre, arribarà El fi-
lósofo declara. Protagonitzada per 
Mario Gas i Rosa Renom, és l’adap-
tació de la novel·la de Juan Villoro 
Filosofía de vida. El desembre serà 
per a Joan Pera, Carles Canut, 
Dafnis Balduz i la banda Berros de la 
Cort: La taverna dels bufons. A l’om-
bra de Shakespeare, amb dramatúr-
gia de Martí Torras, Denise Duncan 
i Joan Sellent, creua l’univers del 
Bard amb l’esperit beckettià.  

El Teatre Condal concentra la 
dramatúrgia catalana d’aquest any 
a Focus: la temporada començarà 
amb Avui no sopem, de Jordi Sán-
chez i Pep Anton Gómez, una comè-

La productora celebra 30 anys amb prop de 50 espectacles, 12 dels quals són produccions pròpies

dia hilarant sobre el món de la famí-
lia, i, abans d’Homes. El musical, 
Lluís Danés estrenarà Geronimo 
Stilton. El nou musical (desembre-
febrer del 2017). L’objectiu de Fo-
cus és consolidar el Condal com a 
escenari de musicals de mitjà for-
mat i acollirà una segona edició del 
cicle Variety l’estiu que ve. 

Set mesos d’‘Art’ al Goya 
L’aposta més duradora de Focus 
per a la pròxima temporada es veu-
rà al Teatre Goya, de l’octubre fins 
a l’abril de l’any que ve: un nou 
muntatge en català d’Art, amb 
Francesc Orella, Pere Arquillué i 
Lluís Villanueva. Aquesta obra de 
Yasmina Reza s’havia de veure en la 
segona temporada del TNC. Com 
que Josep Maria Flotats va ser de-
fenestrat, se la va emportar amb ell 
a Madrid. Al repartiment, a més 
d’ell mateix, hi havia Josep Maria 
Pou i Carlos Hipólito. Després de 
Juicio a una zorra, Carmen Machi 
tornarà a aquest escenari el maig 

El 2016 és any d’aniversaris al món 
de les arts escèniques catalanes. El 
festival Temporada Alta va presen-
tar fa pocs dies la programació de la 
25a edició, i un altre gran agent del 
sector, el Grup Focus, també arriba 
a una xifra emblemàtica, els 30 
anys. Com tots els camps del món de 
la cultura, Focus arriba a les tres dè-
cades després d’uns anys de vaques 
magres. “Esperem que enguany pu-
guem sortir de la resistència a la 
qual ens han abocat la crisi i l’estig-
ma de l’IVA cultural”, afirma el pre-
sident de l’empresa, Daniel Martí-
nez. I encara hi ha més efemèrides: 
un dels del teatres de la casa, el Go-
ya, fa 100 anys i les T de Teatre fan 
un quart de segle. 

Les previsions de Focus per a la 
pròxima temporada són esperança-
dores: l’any passat van rebre un 14% 
més de públic, han consolidat els 
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diu Daniel 
Martínez
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afirma que 
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trobar el 
substitut de 
Borja Sitjà 

Focus va presentar la 
temporada a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm i va reunir 
molts dels artistes que hi 
participaran. PACO AMATE / FOCUS 
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L’actor nord-americà John Polito, col·laborador dels 
germans Coen en films com Barton Fink i El gran 
Lebowski, va morir ahir als 65 anys víctima d’un càncer. 
També va treballar amb Clint Eastwood i Tim Burton.

MOR UN DELS 
ACTORS DELS 
GERMANS COEN

Dimarts arribarà a les llibreries, publicada per 
Tusquets, Botes d’aigua sueques, l’última novel·la del 
comissari Kurt Wallander. Henning Mankell la va 
deixar enllestida abans de morir a l’octubre.

ES PUBLICA EL 
WALLANDER 
PÒSTUM

del 2017 amb La autora de las meni-
nas, una comèdia corrosiva d’Er-
nesto Caballero sobre el món de 
l’art i la mediatització de la cultura. 

Un dels plats forts de La Villarro-
el es farà esperar poc. A l’octubre 
s’estrenarà La treva, de Donald 
Margulies, amb Clara Segura, Ra-
mon Madaula, David Selvas i Mima 
Riera, a les ordres de Julio Manri-
que. Amb la Guerra de l’Iraq de fons 
parla, com diu la directora de la sala, 
Tania Brenlle, “d’aquelles decisions 
que prenem i que marcaran el nos-
tre futur”. Al gener Emma Vilarasau 
estrenarà La mare, de Florian Ze-
ller, dirigida per Andrés Lima, sobre 
la síndrome del buit, i al maig s’hi 
podrà veure Els tres aniversaris, ver-
sió actualitzada i en clau còmica de 
Les tres germanes, de Txékhov. 

A més de les estrenes, Focus re-
posarà alguns dels èxits de la passa-
da temporada. El Romea recupera 
Federico García, l’espectacle de Pep 
Tosar sobre Lorca (març-abril del 
2017), i Sócrates. Juicio y muerte de 
un ciudadano, protagonitzat per 
Josep Maria Pou (març-abril del 
2017). El Goya arrencarà la tempo-
rada amb Caiguts del cel, la comèdia 
àcida sobre els diners i l’ambició del 
francès Sébastien Thiéry, amb Em-
ma Vilarasau i Jordi Bosch (setem-
bre-octubre). I al juny tornarà 
l’aclamat muntatge de Sílvia Munt 
d’El preu (juny-juliol del 2017). Per 
acabar, La Villarroel obrirà el 13 de 
setembre amb el gran èxit del seu 
off l’any passat, Othelo, de l’argen-
tí Gabriel Chamé.e

‘E.V.A.’

Les T de Teatre aconsegueixen fer comèdia amb un tema 
d’entrada tan fosc com el dolor. El títol d’aquesta obra és 
l’acrònim d’Escala Visual Analògica del dolor i està pro-
tagonitzada per una actriu, una mare soltera, una aneste-
sista de renom i la cap de personal d’una empresa cosmè-
tica. E.V.A. coincideix amb el 25è anirvesari de la compa-
nyia, que s’ha posat en mans de Julio Manrique, Cristina 
Genebat i Marc Artigau. Al Teatre Romea al juny.

6 imperdibles del curs 2016-2017

‘La autora de las meninas’

Què passaria si l’Estat s’hagués de vendre el patrimoni per 
fer calaix? ¿I si la primera obra a la venda fossin Las Meni-
nas? Ernesto Caballero és l’autor i també dirigeix La auto-
ra de las meninas o ¿dónde está el cuadro?, una comèdia cor-
rosiva sobre el creixent desinterès a la societat per les hu-
manitats i l’art. La protagonitzarà Carmen Machi i al re-
partiment també hi haurà Mireia Aixalà. Es podrà veure al 
Teatre Goya al maig.

‘La treva’

Clara Segura tornarà a encarnar un gran personatge: Sa-
rah Goodwin, una prestigiosa fotògrafa de guerra que tor-
na de l’Iraq a Brooklyn greument ferida. Una visita del seu 
editor farà que es replantegi la seva vida i la seva relació 
de parella. Sarah Goodwin és la protagonista de l’obra 
La treva, de Donald Margulies. La dirigirà Julio Manri-
que i al repartiment també hi ha David Selvas, Ramon 
Madaula i Mima Riera. Al maig a La Villarroel.

‘Art’

Josep Maria Pou va ser un dels protagonistes de la ver-
sió d’Art dirigida per Josep Maria Flotats, i ara la progra-
ma al Goya. Hi aposta fort: s’estrenarà a l’octubre i esta-
rà en cartell fins a l’abril. “Podria dir que el repartiment 
d’ara és millor, però em costa”, bromeja Pou sobre els tres 
grans intèrprets de la primera versió catalana d’aquesta 
obra de Yasmina Reza, que ja s’ha convertit en un clàs-
sic: Francesc Orella, Pere Arquillué i Lluís Villanueva.

‘Homes. El musical’

El Teatre Condal rebrà al febrer un experiment singular: 
Homes, la comèdia de les T de Teatre que va arrasar a mit-
jans dels anys 90, convertida en un musical firmat per 
Marc Parrot. A la dramatúrgia hi ha Sergi Belbel, que va di-
rigir l’obra original, i Carol López, que també es fa càrrec 
de la direcció. A més, el repartiment promet: ja està con-
firmada la participació d’Agnès Busquets, Mireia Portas, 
Alba Florejachs i Anna Barrachina.

‘Els tres aniversaris’

Les tres germanes, de Txékov, convertida en una comèdia 
negra ambientada a l’actualitat. Jordi Prat i Coll dirigi-
rà al maig a La Villarroel Els tres aniversaris, de l’alema-
nya Rebekka Kricheldorf. L’acció se centra en el caràc-
ter repetitiu dels aniversaris que celebren durant l’obra. 
El repartiment inclou un grup sucós d’intèrprets: Rosa 
Boladeras, Joan Negrié, Carlota Olcina, Victòria Pagès, 
Maria Rodríguez i Albert Triola. 


