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ANIVERSARI D’UN HISTÒRIC CENTRE CULTURAL DE BCN

rèixer una vintena dels protagonis-
tes per citar autors de tots els temps 
de manera àgil i, per moments, real-
ment divertida. Boris Ruiz, per exem-
ple, es va guanyar l’aplaudiment amb 
uns versos del Tenorio. Al seu costat, 

Va tenir un aire melancòlic, poè-
tic, d’acord amb la pluja que que-
ia al carrer. El Romea va celebrar 
ahir a la nit els 150 anys de vida el 
mateix dia, un 18 de novembre de 
1863, que es va obrir l’històric tea-
tre barceloní. Ho va fer amb un ac-
te presidit per l’amor a la paraula, 
al teatre i als grans dramaturgs. Ju-
lio Manrique va convocar una tren-
tena de col·legues per a la celebra-
ció Pensem un desig, en què, no cal 
dir-ho, tampoc va faltar un pastís 
per tancar la festa.
 Manrique va comptar amb al-
guns dels grans de l’escena, com 
Montserrat Carulla, Mario Gas, 
Maife Gil, Josep Maria Pou, Pep 
Cruz, Lluís Marco o Carme Sansa. 
Al costat hi va haver intèrprets de la 
generació del mateix director artís-
tic del Romea, com Ivan Benet, Joel 
Joan, Pablo Derqui, David Selvas, 
Laia Marull, Marc Rodríguez o Cris-
tina Genebat. Entremig, comple-
tant un elenc fenomenal, un dream 
team: Emma Vilarasau, Boris Ruiz, 
Lluís Villanueva, Mingo Ràfols, Àn-
gels Bassas o Jordi Boixaderas. Pol 
López i Maria Rodríguez eren l’ala 
més jove del repartiment.
 Tots van fer per començar el re-
corregut invers a l’habitual. De la 
platea van pujar a l’escenari tra-
vessant un teló vermell i desapa-
reixent entre bastidors, Com a pri-

l’oda amb paraules de Margarida Xir-
gu, un dels grans noms  de la història 
del Romea i del teatre català. Mario 
Gas també va llegir Bertolt Brecht en 
un altre text d’igual calat i passió per 
l’escena. De mica en mica van apa-
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33 Celebració 8 Els assistents commemoren l’aniversari amb un pastís. 

ELSIENDA PONS

El director artístic 
va dissenyar 
el recordatori de 
cites de grans 
dramaturgs

Oda d’amor al teatre
El Romea celebra els 150 anys de vida amb una poètica festa d’homenatge a la paraula i a 
l’escena H Montserrat Carulla i Mario Gas encapçalen la llista de 30 participants de luxe

Pep Cruz es va saltar el guió dema-
nant una ovació al públic. No va ser 
més petita la que va rebre el mateix 
Cruz quan en un duo amb Maife Gil 
es van repartir les rimes procaces i 
irreverents de Balada de Fra Rupert, 
de Sagarra.

Desitjos per contestador

Després d’aquest recorregut de ci-
tes i moments cèlebres, va arribar 
el torn d’un contestador telefònic 
amb desitjos de més gent del tea-
tre: Hermann Bonnín, Domènec 
Reixach, Sergi Belbel, Xavier Alber-
tí, Lloll Bertran, Salvador Sunyer... 
La llista va ser tan nombrosa com 
els participants en l’acte, que tot se-
guit van protagonitzar un dels mo-

mera nota d’humor, Boris Ruiz ho 
va fer a cavall de Joel Joan. 
 Després d’un recordatori amb 
material acústic d’altres temps de 
veus que havien trepitjat el teatre, 
Montserrat Carulla va començar 

ments de la vetllada amb un ball 
per parelles, agafats com en una 
festa d’aniversari. Joel Joan i Boris 
Ruiz es van endur totes les mirades 
amb la seva comicitat.
 Daniel Martínez, president del 
grup Focus, va recordar en el seu 
parlament final el compromís de la 
seva empresa amb el Romea al for-
mular el seu desig: «Que a la gent 
de Focus no ens flaquegi la pas-
sió teatral per mantenir el prestigi 
d’aquesta gran casa del teatre».
 La passió de Ferran Mascarell 
no va ser menor. Va dir parlar com 
a ciutadà i no com a conseller de 
Cultura al subratllar, mirant als ac-
tors: «És el millor moment de la his-
tòria del teatre català». H

El nou Santa Mònica 
estrena programació
3La Xarxa de Centres d’Arts Visuals protagonitza la primera mostra
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Amb la inauguració de l’exposició 
Un dilema. L’art contemporani i la inver-
sió de la incertesa, amb peces exhibi-
des o produïdes als vuit centres que 
formen la Xarxa de Centres i Espais 
d’Arts Visuals de Catalunya, arren-
ca avui la nova singladura de l’Arts 
Santa Mònica. Una nova etapa que 
té com a objectiu convertir l’antic 
convent de la Rambla en «punt de 
trobada del talent creatiu» del país, 
segons la nova directora del centre, 
la historiadora i crítica d’art Conxi-
ta Oliver. I una nova etapa en la qual 
el centre manté el nom però perd la 
referència artística en la imatge cor-
porativa i en part de la programació, 

que passa a ser més pluridisciplinà-
ria i més bolcada als professionals. 
 Així, els creadors es convertei-
xen en el públic potencial de les jor-
nades i debats dedicats a la reflexió 
sobre el fet creatiu; dels programes 
d’intercanvi i networking; i de l’ofer-
ta d’assessoria i formació. Tres de les 
potes de la nova programació que té 
també com a eixos les exposicions 
–com la inaugurada avui–, les per-
formances i els concerts pensats per 
mostrar al públic en general el tre-
ball creatiu més actual; i la seva co-
municació. 
 És en aquest últim apartat, el de 
la comunicació, on hi ha la novetat 
que crida més l’atenció. Així doncs, 
en opinió d’Oliver, «no es pot pen-

sar en cultura sense pensar en la se-
va difusió». I per arribar a tothom 
no hi ha res millor que un progra-
ma de televisió realitzat a partir de 
la col·laboració amb la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
El nom provisional del programa és 
TT, i poca cosa més se’n sap més en-
llà del seu format revolucionari, la 
seva emissió setmanal per El 33 a par-
tir del mes de gener i la direcció de 
Bibiana Ballbè.

3,1 MILIONS D’EUROS / El pressupost pre-
vist per a totes les noves activitats del 
2014 és de 3,1 milions d’euros, gaire-
bé un milió per sobre del pressupost 
del 2012. Una realitat que es deu al fet 
que la nova programació ajunta al 

EL CEntrE dE LA rAmbLA InAUGUrA EtAPA

Santa Mònica moltes activitats, sub-
vencionades i promogudes pel De-
partament de Cultura, que fins ara es 
feien en altres espais. Una aposta per 
ser «més eficaços», segons el conseller 
Ferran Mascarell, que no és de cap 

manera un canvi de rumb o un tren-
cament amb l’etapa anterior: «No 
partim de zero sinó d’una experièn-
cia de 20 anys que valorem, aprofi-
tem i tenim en compte, seria tonto no 
fer-ho». H 

33 Una de les peces de l’artista Sofia Mataix exposades a ‘Un dilema’.


