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El Romea obre la porta
a l’humor de la comèdia
3«És una programació menys severa que l’anterior», diu Julio Manrique

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

P
ocs teatres van patir com el 
TNC i el Romea la nefasta 
temporada teatral que es 
va tancar abans del festival 

Grec. El segon va presentar ahir la 
programació del curs 2013-14 sota 
l’ombra d’una baixada de públic i 
l’explicació a aquesta baixada, enca-
ra que no l’única, està en l’IVA del 
21% que va provocar la pujada del 
preu de les entrades. Julio Manri-
que, el director d’un escenari que ce-
lebrarà el 18 de novembre els 150 
anys de vida, va anunciar ahir un 
cartell marcat per un aire «menys se-
ver» que l’anterior, concretat amb la 
presència de dues comèdies entre 
les cinc grans propostes de l’any.

REDUCCIÓ DE PRESSUPOST
3Daniel Martínez, president del 
grup Focus, va anunciar abans que 
Manrique exposés el seu cartell, «la 
retallada important» d’un 20% en el 
pressupost del teatre, provocada 
pels efectes de l’IVA. «Venim d’una 
temporada molt difícil en què hem 
patit totes les inclemències possi-
bles», va dir. Martínez espera que el 
Govern de Rajoy recapaciti aquest 
any i redueixi la taxa perquè es recu-
peri el consum teatral. La retallada 
suposa un any de cinc  grans mun-
tatges i un sisè per a un segon horari 
i d’aforament molt reduït.

‘INCENDIS’, LA TERCERA VEGADA
3El 7 de setembre serà la primera 
funció d’Un aire de família, la comè-
dia dramàtica d’Angnès Jaoui i Jean-
Pierre Bacri dirigida per Pau Durà 
que obrirà el curs fins a final d’any. 
Coincidirà a l’octubre i novembre 
amb la versió de Roberto Romei, pro-
tagonitzada per Òscar Muñoz, de La 
nit just abans del boscos, el gran monò-
leg de Koltés. Al gener serà el torn de 
Fuegos, de Marguerite Yourcenar, el 
muntatge que va dirigir Josep Maria 
Pou per obrir el festival de Mèrida i 
que es va veure al Grec.
	 Dones com jo, la segona comèdia, 

agafarà el relleu amb T de Teatre a 
les ordres de Pau Miró. «Parla de la 
crisi i de l’oportunitat de regenera-
ció d’unes dones que s’acosten als 
50», va detallar Manrique. La seguirà 
el muntatge més «arriscat» del curs, 
segons el director: L’orfe del clan dels 
Zhao, producció d’Oriol Broggi i La 
Perla 29 a partir d’un clàssic xinès 
que va adaptar Voltaire. «És una his-
tòria de venjança que es considera 
un shakespeare  xinès» ,  va dir 
Manrique,que actua en l’obra.  Tor-
narà a l’escenari al maig i juny amb 
Incendis, un fenomen que repeteix 
per tercer any seguit al Romea. 

ORGULL I AUTOCRÍTICA
3A més de presentar la nova tempo-
rada, Manrique va al·ludir al balanç 
de l’any passat i es va mostrar «molt 
orgullós» d’espectacles com Oleanna, 

Roberto Zucco i Litoral, tot i que no van 
tenir la connexió desitjada amb el 
públic. L’última va ser la que va tenir 
més mals resultats. «Després de l’èxit 
d’Incendis, confiava ingènuament 
que molta gent voldria veure Litoral 
com a part de la gran simfonia que és 
aquesta tetralogia», va dir de les 
obres de Wajdi Mouawad.
	 Manrique va ser clar a l’hora de 
posar adjectius a l’oferta presenta-
da. «És seductora, divertida i menys 
severa que la de l’any anterior, que 
estava marcada per la tragèdia». En 
aquest sentit, ho va justificar per les 
seves ganes  d’obrir la porta «a l’aire, 
a l’humor de la comèdia», un gènere 
que li encanta «com a actor i com a 
espectador». També va revelar que 
s’encarregarà, dins de la programa-
ció del Grec 2014, de la direcció d’un 
espectacle al Romea. H

PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA DE L’HISTÒRIC TEATRE

33 Julio Manrique i Daniel Martínez, president de Focus, reflectits en un mirall del Romea ahir al migdia.

PACO AMATE

FESTIVAL DE SITGES

Simón Andreu 
guanya el premi 
Nosferatu
El Festival Internacional de Cine 
Fantàstic de Sitges reconeixerà 
amb el premi Nosferatu els més 
de 50 anys de trajectòria de l’ac-
tor mallorquí Simón Andreu. Pel-
lícules com El viaje a ninguna par-
te, de Fernando Fernán Gómez; 
Los placeres ocultos, El sacerdote i La 
estanquera de Vallecas, d’Eloy de la 
Iglesia; El mar, d’Agustí Villaron-
ga, Els senyors de l’acer, de Paul Ver-
hoeven, i Los fantasmas de Goya, de 
Milos Forman, figuren en la seva 
dilatada filmografia.

FUNERAL A IRLANDA

U2 acomiada el 
nobel Seamus 
Heaney
A més de la viuda i els seus tres 
fills i de polítics com el president 
irlandès, Miguel Higgins, i el pri-
mer ministre, Enda Kenny, el 
grup U2 al complet, encapçalat 
per Bono, va donar ahir el seu úl-
tim adéu al premi Nobel de lite-
ratura Seamus Heaney, mort als 
74 anys divendres passat. El fune-
ral del dramaturg i poeta nascut 
a Irlanda del Nord va tenir lloc en 
una església catòlica de Donny-
brook, al sud de Dublín, a prop 
d’on vivia.

AVUI A LA VENDA

‘Verdi’, nou CD 
de Plácido 
Domingo
Plácido Domingo desplega un re-
pertori de baríton en el seu nou 
treball, que surt avui a la venda 
amb el títol de Verdi, en què es po-
den sentir àries emblemàtiques 
del compositor italià, com Rigo-
letto, La traviata i Simon Boccanegra. 
L’àlbum ha comptat amb la par-
ticipació del soprano Angel Joy 
Blue, el tenor Aquiles Machado, 
el baríton Fernando Piqueras i els 
baixos Bonifacio Carrillo i Gian-
luca Buratto.

Les entrades baixen 
de preu i hi haurà 
dia de l’espectador

33Amb la idea de treure la sensa-
ció que el teatre s’ha encarit, «més 
fictícia que real», segons Daniel 
Martínez, l’empresari va anunciar 
ahir una rebaixa en les entrades 
del Romea. Si la temporada pas-
sada es van moure entre els 26 i  
30 euros, ara estaran entre els 24 
i 28. Martínez va dir que el preu 
mitjà real va ser de «19,15», per les 
promocions. El Romea crea un 
dia de l’espectador (dimarts) dins 
d’una política de preus amb nom-
brosos descomptes.

LA DECISIÓ


