
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        31/08/2004

Secció: Èxit-Espectacles   Pàg: 51

El Teatre Romea posa veu a la contemporaneïtat 

• Un muntatge d'Isabel Coixet i 'El pes de la palla', de Terenci Moix, destaquen en l'oferta

JORDI SUBIRANA

El Romea tornarà a tenir la temporada 2004-2005 la programació més innovadora i arriscada de
Barcelona. Amb Calixto Bieito com a director, la sala que gestiona Focus "prescindeix del teatre de
repertori i aposta obertament per la contemporaneïtat", diu Bieito. Obres d'autors vius, sis
produccions pròpies, propostes en què la literatura se cita amb el cine i el compromís amb la realitat
actual són alguns dels eixos d'una oferta en la qual destaca el debut d'Isabel Coixet com a directora, el
retorn de Sílvia Munt als escenaris i un projecte sobre Terenci Moix.

Encara que el teló del Romea, que compta amb un pressupost d''1.800.000 euros, s'aixecarà el 4 de
setembre amb El fantàstic Francis Hardy, comèdia de Brian Friel dirigida per Xicu Masó, el primer plat
fort serà el salt al teatre de Coixet. La realitzadora s'enfrontarà des del 5 d'octubre a 84, Charing Cross
Road, text de Helene Hanff en què s'aborda la relació, "al llarg de 20 anys de correspondència",
entre aquesta i el llibreter Frank Doel.

Coixet, que comptarà amb Carme Elias i Josep Minguell com a actors, no serà l'única dona que dirigirà
un muntatge, ja que Munt es farà càrrec des del 25 de febrer de Surabaya, peça de Marc Rosich sobre
el desamor. Rosich, finalista del premi d'autoria teatral de la Fundació Romea, és un clar exemple d'una
de les línies que persegueix el teatre. "Donar prioritat als autors contemporanis encara que siguin
uns desconeguts", apunta Bieito.

L'amor per la literatura és un dels temes centrals tant del relat de Hanff com d'El pes de la palla, les
memòries de Terenci Moix. Xavier Albertí, responsable del projecte amb la dramaturga Lluïsa Cunillé,
treballa en un "homenatge lúdic" al novel.lista. El muntatge, que s'estrenarà el 19 de novembre, anirà
des del naixement de Moix fins als anys 60, "i parlarà del pas del temps i el Raval", aclareix Albertí.

Mitòman, apassionat del setè art, Moix veuria amb bons ulls aquesta obertura al cine iniciada per Bieito i
en què brillen El beso de la mujer araña i l'adaptació del film Festen, de Thomas Vinterberg.

Manel Dueso serà l'encarregat de teatralitzar la novel.la de Manuel Puig --la relació entre un pres polític
i un altre d'homosexual-- que el cine va popularitzar. El 3 de maig, Ferran Carvajal i Miquel García Borda
donaran la rèplica a William Hurt i Raul Julia, protagonistes del film. Sergi Belbel, per la seva part,
assumirà des del 28 de juny la direcció del cruel text de Vinterberg al voltant de la hipocresia en les
relacions familiars.

Qui havia de muntar Festen era Josep Galindo, però Bieito li va encarregar La porta del costat, de Henry
Adam. Segons Bieito, aquesta obra, que s'escenificarà a partir del 25 de març, és la més
"compromesa" amb la realitat actual, ja que s'aborda el terrorisme i com va quedar el món després de
l'11-S. Tot i que Adam situa l'acció a la Gran Bretanya, Galindo i Pablo Ley (dramaturg) traslladen la
història a Espanya.
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La llibertat creativa i la imaginació, dos dels eixos sobre els quals versa el Romea, tindran aquest curs
un exponent amb Javier Daulte, autor i director aficionat al còmic i el cine que narra històries
inversemblants. A Ets aquí?, que protagonitzarà Joel Joan a partir del 14 de gener, explica la història
d'una parella que es troba amb un home invisible al seu nou pis.

En primer terme, Calixto Bieito (tercer per l'esquerra, entre Sílvia Munt i Isabel
Coixet), amb un grup de directors, intèrprets i dramaturgs que participen en la
temporada del Teatre Romea, ahir en la presentació
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