
Cultura i Espectacles
EL PUNT AVUI

DIJOUS, 1 DE SETEMBRE DEL 201140 |

Nova etapa al Romea

L’actor i director Julio
Manrique va estrenar bar-
ret de director artístic,
ahir al migdia, tot presen-
tant la que serà la seva pri-
mera temporada al Ro-
mea. Ho va fer acompa-
nyat de Daniel Martínez,
el president del Grup Fo-
cus, tot i que ben a prop hi
tenia els seus còmplices de
viatge (des de Cristina Ge-
nebat i Oriol Guinart fins
als directors David Selvas i
Julio Manrique). Amb ells,
amb aquest pinyol, confia
abordar un nou camí a
l’històric Romea que man-
tingui el públic que aques-
ta dècada ha estat fidel a
Calixto Bieito, i sobretot,
pesqui un sector d’espec-
tadors més joves.

Martínez celebra que
Manrique es deixés con-
vèncer per assumir aques-
ta direcció artística. El seu
encàrrec és que desenvo-
lupi el talent “amb la màxi-
ma llibertat que dóna un
pressupost i el consens
amb els responsables de
continguts de Focus”, deia
irònic Martínez. Manri-
que està eufòric i nerviós
d’haver acceptat un repte
que, per començar, li ha
permès aprendre molt en
aquests mesos. Diu, tran-
quil, que parteix de zero i
no li fan por les regles: “Les
regles de joc, quan són cla-
res, donen llibertat.” Ell té
el compromís de dirigir
una peça pròpia en cada
una de les tres tempora-
des que dura, ara per ara,
el conveni. Manrique tam-
bé vol continuar actuant.
En aquesta temporada,
per exemple, participa
amb Clara Segura en una
producció de la Perla 29
que es farà al Romea.

El nou director artístic,
que admet patir “atacs de
psoriasi” quan pensa que
està substituint en el càr-
rec Calixto Bieito (que va
signar la primera dècada
de Focus al Romea), apos-

ta per produccions amb
més temps d’exhibició.
Vol donar temps que el pú-
blic tingui referències de
cada títol. Manrique ad-
met que el cartell és molt
pròxim, en part perquè
l’impuls ha estat de convi-
dar els seus còmplices ha-
bituals. En pròxims anys,
augmentarà la presència
de companyies estatals i
internacionals, aventura.

El cartell
Manrique es presenta
amb Llum de guàrdia, un
text creat a partir d’im-
provisacions i que dirigeix
ell mateix. Hi ha el seu
equip d’actors habituals
(Mireia Aixalà, Ivan Be-
net, Cristina Genebat,
Oriol Guinart, Xaviert Ri-
cart, Marc Rodríguez i An-
drew Tarbet) i hi ha incor-
porat el dramaturg Sergi
Pompermayer per rees-

criure les improvisacions.
L’única herència de Bi-

eito és Dogville, una versió
del film de Lars von Trier,
que va assumir Nina Re-
glero, a proposta de Bieito.
L’obra, estrenada al Festi-
val Facyl 2010, ha estat
premi Max revelació
aquest any.

Daniel Veronese s’es-
trena al Romea. Ho fa diri-
gint una versió de Qui té

por de Virginia Woolf?,
que interpretaran Emma
Vilarasau, Pere Arquillué,
Mireia Aixalà i Ivan Benet.
S’estarà de l’octubre fins
al gener.

Oriol Broggi presenta
Incendis, del controvertit
i aclamat a Europa Wadji
Mouawad (es va negar que
es realitzés la funció Des
femmes, al darrer Festival
Grec). Serà del febrer a
l’abril. Manrique defineix
Broggi com el millor direc-
tor que pot enfrontar-se a
aquesta obra entre con-
temporània i èpicament
tràgica. D’abril a maig, Da-
vid Selvas, amb el suport
del duet irreverentment
jove Marcel Borràs i Nao
Albet, presenta una versió
de The blue room, d’Art-
hur Schnitzler. Deu esce-
nes amb coits finals que
l’autor es va pensar que
mai ningú estrenaria per

massa obscenes.
La temporada s’acaba

amb 4 acords, un projecte
molt personal de la nova
direcció que pretén donar
entrada a la música i que
recupera un format que ja
han investigat fa anys el
TNC o el Lliure. Sílvia Pé-
rez Cruz, Pastora, Bruno
Oro i Mürfila comptaran
amb Manrique, Carol Ló-
pez, Ramon Simó i David
Selvas, respectivament
per investigar possibles
formes teatrals en els seus

recitals, que, posterior-
ment, duran per tot Cata-
lunya. Queda pendent la
producció habitual de Fo-
cus, que se sumarà al car-
tell del Grec. Aquesta serà
la quarta producció de Fo-
cus al Romea (se suma a
Llum de guàrdia, Qui té
por de Virgínia Woolf? i al
cicle de concert teatralit-
zats 4 acords), tot i que
habitualment se’n realit-
zen només un parell per
temporada.

Manrique afirma que,
a més del teatre i la músi-
ca, el cinema és un refe-
rent cultural propi.
Aprofitant que bona part
dels títols triats tenen
versions cinematogràfi-
ques, es volen fer col·la-
boracions amb la Filmo-
teca: conferències i visio-
nats durant els dies de
representació de cada
peça. ■

El ‘pinyol’ de Manrique
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La xifra

4
produccions prepara Focus
al Teatre Romea, el doble que
el curs passat, tot i que la in-
versió creixi només un 60%.

Julio Manrique (en primer pla) i Daniel Martínez, ahir al migdia, a l’escenari del Teatre Romea en la presentació de la temporada 2011/12 ■ JOSEP LOSADA

Manrique suma
al Romea
direccions de
Veronese i
Selvas, i Broggi
repeteix


