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Cent cinquanta anys d’«èxits i fra-
cassos, d’èxtasi i agonia», com diu 
Carles Canut, director de la Funda-
ció Romea. Però tots marcats per 
l’amor al teatre. El Teatre Romea va 
iniciar ahir les festes pel seu segle 
i mig de vida amb la projecció a la 
Filmoteca de la pel·lícula Maria Ro-

tants de la nostra història». Daniel 
Martínez de Obregón, president 
del grup Focus, ressalta així la im-
portància que ha tingut el teatre 
per a la seva empresa. En l’any del 
150è aniversari també es complei-
xen els 15 de la principal produc-
tora privada catalana al capdavant 
de la seva gestió. En aquesta dèca-
da i mitja, Calixto Bieito (durant 11 
anys) i Julio Manrique han ocupat 
la direcció escènica.
 Focus va obtenir el 1998 el con-
tracte de lloguer del Romea, propi-
etat de la societat Romea SA, des del 
1962. Va aconseguir la gestió des-
prés del període en què va ser seu 
del Centre Dramàtic de la Generali-
tat, entre 1981 i 1998. Martínez re-
corda que l’actual propietat va sal-
var el teatre, que havia estat de Se-
rafí Pitarra entre 1870 i 1996, «de la 
piqueta que anava a enderrocar-ne 
les parets» aquell any 1962.

Recordatoris il·lustres

El segon acte de la celebració serà, 
el dilluns 4 de novembre, la confe-
rència Romea i Barcelona: 150 anys, a 
càrrec del periodista Lluís Perma-
nyer. El seguirà una setmana des-
prés la presentació a la Filmoteca 

d’un documental, coproduït per 
TV-3, de Maria Gorgues i Carles Mes-
tres sobre la història del Romea. Un 
dia després es repetirà la projecció, 
oberta al públic, i el 23 de novem-
bre serà ofert pel Canal 33.
 Pensem un desig, «una celebració 
més que un espectacle», segons 
Manrique, clausurarà els actes en 
una festa en què no faltarà un pas-
tís, i en què el director del Romea 
vol convidar «molta gent de l’ofici 
per conjurar bones energies i es-
perança». La seva idea és que tots 
formulin un desig, com en un ani-
versari, «perquè a vegades s’aca-
ben complint».
 En la festa pels 150 anys del Ro-
mea també han tingut un lloc els 
artistes vius amb més presència da-
munt el seu escenari. Així, van re-
bre un recordatori la setmana pas-
sada l’actriu Teresa Cunillé, que 
acumula 61 estrenes des del 1951, 
l’actor Joan Borràs, amb 26 des del 
1962, i el director Esteve Polls, amb 
56 des del 1952. «Ara em ve a la me-
mòria el moment més trist. El dia 
que va morir el meu pare vaig fer 
una comèdia còmica», va recordar 
Cunillé. Gran exemple d’amor al 
teatre. H
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sa (1916), de Cecil B. de Mille, a par-
tir de l’obra d’Àngel Guimerà. La ce-
lebració acabarà el 18 de novembre, 
el dia que es compleix el 150è ani-
versari, amb una festa al Romea di-
rigida pel seu director artístic, Julio 
Manrique.
 «És obvi i tothom ho sap que ob-
tenir la gestió del teatre el 1998 va 
ser un dels moments més impor-

Maria Gorgues i 
Carles Mestres 
han dirigit un 
documental que 
oferirà el Canal 33

150 anys de pur teatre
El Teatre Romea celebra un segle i mig de vida amb diversos actes 
que es tancaran el 18 de novembre amb la festa ‘Pensem un desig’
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