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Els 150 anys
del Teatre Romea
Un cicle d’activitats aquest novembre recorda l’aniversari
del teatre no líric actiu més antic de Barcelona

 Barcelona, el degà dels teatres és el
Principal (abans Teatre de la Santa
Creu) i també el Liceu, tots dos

amb una història emparentada amb la
composició lírica. Al darrere, apareix el
Teatre Romea que el 18 de novembre vi-
nent celebra els 150 anys d’his-
tòria. La Fundació Romea ha
confeccionat un cartell humil
però entusiasta per aprofitar
l’ocasió i fer memòria de les se-
ves pròpies fustes. El primer
espectacle de què es té coneixe-
ment (novembre del 1963) en
els mateixos arxius del Teatre
Romea és Cruz de matrimonio
de Luis de Eguilaz, segons con-
firma l’administrador del tea-
tre i estudiós amatent, Lluís
Bohigas.

Els canvis de propietaris i
d’empresaris han estat una
constant en l’evolució del Tea-
tre Romea. El primer empresa-
ri que consta és Frederic Soler,
conegut teatralment com a Se-
rafí Pitarra, del 1870 al 1895.
Ell també era propietari i au-
tor. De fet, va accedir al Romea
exposant les seves gatades (ca-
ricatures grotesques de situa-
ció política i social), però l’en-
trada al Romea suposa una
aproximació al conservadoris-
me. De fet, des del 1867, ja sig-

A

ANIVERSARIRODÓ J.B.

na com a Soler i es desmarca de les seves
anteriors obres, que avui, precisament, són
les més valorades per la seva desinhibició.
El Romea hauria desaparegut als anys 60,
com bona part dels teatres més antics del
centre, si no fos per la voluntat de cinc pro-

homs de la ciutat que van deci-
dir comprar-lo a Julián Reyza-
bal i Juan Serrat. Des del 1962,
apareix l’etapa més estable
d’un equipament que, tot i ai-
xí, ha canviat sovint qui el ges-
tionava. Del 1981 al 1997 va
ser el Centre Dramàtic de la
Generalitat i, des del 1998, la
gestió va a càrrec de l’empresa
Focus. Tot i que aquesta pro-
ductora ha volgut mantenir un
cert aire personal a l’històric
teatre contractant direccions
artístiques (primer amb Calix-
to Bieito i, des de la temporada
passada, amb Julio Manrique),
ha canviat molt la manera
d’entendre el teatre i la fórmu-
la d’una companyia resident
que havia de garantir unes
ocupacions respectables du-
rant totes les funcions: quan es
notava que no hi havia el favor
del públic, les obres queien del
cartell en qüestió de dies.
Àngel Guimerà és un altre dels
referents de la història del Ro-
mea, tot i que també estrenaria

assíduament al Teatre Principal i al Nove-
dades. Va estrenar Mar i cel al 1888 al Ro-
mea. I també Terra baixa (1897, l’estrena
oficial és a Madrid en castellà l’any ante-
rior) i La filla del mar (1900). En canvi, En
Pólvora (1834) i Maria Rosa (1894) va op-
tar per presentar-la al Novedades. Josep
Maria de Sagarra mantindria, dels anys 30
als 50 del segle XX, el tremp de la drama-
túrgia catalana també des d’aquest escena-
ri, en què va debutar professionalment, per
cert, Margarida Xirgu.

El director de més anomenada al Romea
és Esteve Polls, que devia coincidir amb
l’empresari Fernandéz Castañer (1952-
1958): es compten fins a 56 produccions
diferents, i cap d’elles Pastorets. El director

Dilluns,
xerrada
El cronista de Barcelona
Lluís Permanyer fa una
conferència aquest
dilluns al vespre (20 h)
titulada Romea i
Barcelona: 150 anys,
que pot ajudar a
contextualitzar en quin
moment neix aquest
teatre i amb quines
inquietuds culturals i
socials. El Romea, al
llarg dels anys ha tingut
una evident vinculació
amb la tradició catalana.
S’hi han comptabilitzat
fins a 55 produccions de
Pastorets (des del
1891). També hi va
haver Pastorcillos,
(1939-48), per raons
òbvies.
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El Romea
hauria
desaparegut
als anys 60, si
no fos per la
voluntat de
cinc prohoms
de la ciutat
que van decidir
comprar-lo

Una festa
desbarrada
i nihilista
El Conde de Torrefiel signa
una peça entre monòleg,
assaig i ‘performance’
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ui conegui el treball de La Vero-
nal, hi veurà molt de ressò en
aquest treball del Conde de

Torrefiel. No és que li facin un homenatge,
sinó que ells mateixos també col·laboren
habitualment amb la dramatúrgia del grup
de Carlos Morau. Una letàrgica i alhora
captivadora classe de tai-txi és una escena
que avança per on dispararan aquest cop
els del Conde de Torrefiel. Ells reconeixen
que tenen una forta influència en la litera-
tura. També en el cinema d’autor. I, molt
probablement, deuen allargar sessions in-
formals de conversa amb el carpe diem vita-
lista. A l’espai escènic, però, despleguen un
món fosc, tot i que amb moltes picades
d’ullet a la comicitat i a l’arquetip. Que be-

Q uen de la font dels monòlegs, però trencant
el codi de la cantarella graciosa: és de gran
fredor i implacable, en què retraten com
serà el futur de la societat: el segle XXI és
poc més que brossa; la intel·ligència és una
arma per aprofitar-se dels privilegis que
puguin absorbir.

Les amigues són les úniques que es tro-
ben un cert consol, desenganyant-se d’una
vida que quasi menystenen. Però, en canvi,
hi ha espais per al joc i la caricatura amb
uns heavies enrotllats, més previsibles i
acomodaticis que el que la seva aparença
pugui resultar. Només cal disposar del des-
codificador de heavies per comprendre’ls.
Són uns romàntics impossibles. Molt més
perillosos són els patxangues. Que no tenen
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més prolífic al Romea al llarg de la història
és Francesc d’Assís Toboso, amb 61 pro-
duccions, tot i que cal advertir que 20 són
versions dels Pastorets. Quant a actors més
fidels al Romea, Miquel Granieri compta
fins 80 produccions i Maria Vila, que va ar-
ribar a tenir companyia pròpia, en suma 73.

La setmana passada, el Romea va voler
felicitar els intèrprets més habituals al tea-
tre i que es mantenen en actiu en el món de
l’art: Teresa Cunillé (des de 1951) amb 61
produccions, i Joan Borràs (des de 1962)
amb 26 estrenes, a més del mateix Esteve
Polls. El programa d’aniversari contempla
un documental amb TV3 i un acte comme-
moratiu per celebrar l’art del teatre, i que
dirigirà Julio Manrique. ❋

També Adrià
Gual. El místic
(1903) és un
dels primers
intents d’Adrià
Gual de renovar
el teatre català
amb els aires del
teatre europeu.
Es va presentar a
Teatre Romea,
com recull la
imatge cedida.
ROMEA SA

més discurs que el xumba-xumba, viuen
de les escorrialles d’oferta del Mercadona
i superen la seva buidor despullant-se i
provant allò que està prohibit, per veure si
els dóna alguna llum al seu present. I, de
sobte, un quadre d’una estètica absoluta
que trenca el ritme trepidant i desbarrat.
Hi ha una voluntat plàstica, també!

El Conde de Torrefiel és, ja, un grup de
culte per a minories. Van rebentar els afo-
raments del Festival Terrassa Noves Ten-
dències (TNT), així com les dues sessions
del Sâlmon.  El seu univers, atractiu per a
un públic compromès però també per a
un espectador més ampli per la seva posa-
da en escena aparentment intranscen-
dent, mereix més funcions a Barcelona. ❋

LA CHICA DE LA
AGENCIA NOS DIJO
QUE HABÍA PISCINA
EN EL
APARTAMENTO
El Conde de
Torrefiel

Direcció:
Pablo Gispert
Intèrprets: Cris Celada,
Tanya Beyeler i
companys convidats
Data i lloc: Dijous, 24
d’octubre, Sala Pina
Bausch del Mercat de
les Flors. 

Carmen Amaya al Somorrostro
etmana de Carmen Amaya. Si ara el TNC

presenta La capitana, un recull de peces breus de
veus com Ramon Oller, Mayte Martín, BCN 216 o
Rocío Molina, dimarts Sara Baras fa una classe
pràctica sobre els palos del flamenc. També al
Teatre Akadèmia presenten Jar. Carmen Amaya in
memoriam. Manuel Veiga situa l’acció al
Somorrostro, la platja on va néixer Carmen
Amaya. Una setmana després de la seva mort, es
retroben dos excompanys i recorden Amaya.

JAR. CARMEN AMAYA IN MEMORIAM
Manuel Veiga
Direcció: Mercè Cervera
Intèrprets: Pilar Martínez i Manuel Veiga
Lloc i dia: Teatre Akadèmia (de dimecres a diumenge,
fins al 24 de novembre).

Una comèdia un punt àcida
La comèdia explica la història d’un exmatrimoni
d’advocats que es retroba en un cas de divorci, on
un jugador de futbol i una model tenen un litigi
al·legant els mateixos motius que ells van utilitzar
quan van optar per la separació. Divorci es
capbussa en l’univers dels grans casaments i
separacions i que no només polemitza amb les
grans quantitats de diners que s’hi mouen, sinó
amb tot l’enrenou que generen en els mitjans de
comunicació i el públic necessitat d’informacions
sensacionalistes.

DIVORCI
Franz Keppler
Intèrprets: Núria Hosta, Juan Frendsa, Aida Flix,Òscar Mas
Lloc i dies: Teatre Gaudí Barcelona (de dijous a dissabte a
les 21:30 h; diumenge a les 18 h)

Una relació tumultuosa
’Ana és una professora universitària que viu amb

la seva filla Helena, una jove de dinou anys a qui ha
educat amb tota la seva atenció. La seva relació és
aparentment feliç fins que un intrús s’instal·la amb
elles a casa: el nou company de la noia. Ara, la
mare es veu obligada a mantenir-los tots dos. A
més la filla cada vegada se’n distancia més. Ni
l’Helena ni la seva parella tenen cap ocupació.
Passen la major part del temps tancats a
l’habitació. El pare de l’Helena vol resoldre la
situació. De sobte, el noi desapareix.

LA LENGUA ATOLONDRADA
Cia Niederungen
Direcció i dramatúrgia: Ricard Gàzquez
Intèrprets: Anabel Moreno, Ferran Lahoz i Lucía Torres
Lloc i dia: Al Tantarantana, fins al 10 de novembre (de
dimecres a dissabte a les 21 h. Diumenge a les 19 h).
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NON STOP
GOSPEL
Gospel Viu Choir

on Stop Gospel és
la proposta més
arriscada d’aquest
cor de 90 veus
d’11 comarques
diferents: gospel
contemporani
americà, amb tocs
de hip hop. Aquest
és el seu quart
espectacle, amb
melodies
agosarades i
harmonies
contundents.
La recaptació
d’aquesta actuació
serà per a l’ONG
Pallapupas, que
tan bona feina fa
pels nens i nenes
als hospitals de
Catalunya.

Lloc i dia: Dimarts, 5
de novembre (21 h),
a la Sala Gran del
TNC
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Amor i violència. Un detall del muntatge a càrrec de
la companyia Niederungen. DAVID AIROB
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