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Sílvia Bel recita els versos
dels “poetes maleïts”
L’actriu Sílvia Bel recita avui i el dia 3 de de-
sembre, a la Sala Joan Brossa, els poemes de
Pasolini, Bauçà, Baudelaire, Verdaguer, Palau
i Fabre, Bonet, Plath... Són, segons l’escriptor
i periodista Andreu Gomila, que ha fet la tria,
“poetes maleïts, els autors que més han regi-
rat les nostres entranyes”.

El fill d’Agustí Centelles
dóna 13 fotos a Saragossa
El fill d’Agustí Centelles, Octavi Centelles, ha
donat a la Universitat de Saragossa tretze fo-
tografies del seu pare. Entre les imatges, des-
taquen les captades al front d’Aragó, un retrat
d’Andreu Nin i una altra dels refugiats. Les
imatges formaven part d’una exposició que
actualment es pot veure a la universitat.

Borja Sitjà substituirà
Julio Manrique al Romea

Moviment de peces als teatres del
Grup Focus. Julio Manrique deixa-
rà la direcció del Teatre Romea al
desembre i el substituirà l’actual di-
rector de La Villarroel, Borja Sitjà.
Tania Brenlle ocuparà el seu lloc.

LAURA SERRA

BARCELONA. Era un rumor entre el
sector teatral, i ahir es va confirmar:
Julio Manrique no renovarà el seu
contracte al capdavant del Teatre
Romea. Aquest 31 de desembre
abandonarà el càrrec, tot i
que seguirà sent el res-
ponsable de la pro-
gramació fins a fi-
nal de temporada.
“Estic content.
He après coses i
el temps dirà si
la meva feina
deixa pòsit. Pe-
rò he sentit que
havia acabat una
etapa i havia de
dedicar espai men-
tal a fer d’actor i di-
rector”, va explicar
Manrique, a qui li ha tocat
programar el Romea en un “moment
difícil i fotut”, va dir. La primera
temporada va tenir èxits aclapara-
dors i inesperats com Incendis, men-
tre que la segona va ser més dura,
amb una important “crisi d’especta-
dors”. Malgrat això, el president del
Grup Focus, Daniel Martínez, li ha-
via demanat que allargués el con-
tracte firmat. Manrique no seguirà
com a director, però esperen tenir
prioritat quan presenti nous espec-
tacles i pretenen mantenir les con-

nexions que ha traçat, especialment
amb la companyia d’Oriol Broggi. A
més, encara actuarà en dues obres
(L’orfe del clan dels Zhao i Incendis)
i dirigirà una obra dins el Grec.

Canvi d’artistes per gestors
Per al relleu del vaixell insígna del
Grup Focus han escollit un nom as-
sociat a la casa, Borja Sitjà, que hau-
rà dirigit un any La Villarroel. I per
ocupar la seva vacant es promocio-
na una empleada de l’empresa des
de fa 20 anys, Tania Brenlle, fins ara

cap de programació dels tea-
tres i especialista en au-

toria catalana i llati-
noamericana i pro-

duccions de petit
format. Així, Fo-
cus abandona
l’aposta per di-
rectors artístics
–l’únic que que-
da, i de fet pror-

rogarà contrac-
te, és Josep Maria

Pou al Teatre Go-
ya– i aposta per pro-

gramadors amb llargues
trajectòries. Els directius

consideren que les línies de progra-
mació que han assignat a cada tea-
tre és el que els dóna personalitat i
que ja estan consolidades: “Sí que és
un canvi. No marcaran el seu estil
artístic, però les línies dels nostres
teatres no patiran. Els artistes ten-
deixen a centrar la mirada en ells i el
seu entorn. I en el moment que hi ha
una situació preocupant al sector,
és possible que com a empresa ne-
cessitem obrir possibilitats a més
gent”, deia ahir Martínez.e

Borja Sitjà dirigirà el Teatre Romea i seguirà al capdavant del projecte
del BIT. A sota, Tania Brenlle, directora de La Villarroel. PACO AMATE / FOCUS

Focus recorre a un nom de la casa, Tania
Brenlle, per a la direcció de La Villarroel

manent en la comunitat, en la socie-
tat”. Des de molt jove li van oferir
projectes: “És un camí que he anat
seguit paral·lelament i ara m’és im-
possible no tenir-lo. M’agrada la re-
lació amb la natura, amb l’arquitec-
tura, amb el món polític i el món pri-
vat, amb els quals has de dialogar per
fer un projecte. Formen un tot que
he desenvolupat i he fet créixer”,
conclou l’artista.e

urbà. “Cada escultura té una vida
pròpia. L’última que he fet, a Calga-
ry, és un cap de nena fet amb malla
transparent. La gent pot entrar-hi
i pots veure la geografia d’un cap des
de l’interior. Veus tota la ciutat des
de la pròpia cara de la persona”.

Sobre el pes de l’art públic en la
seva carrera, Plensa afirma que “ha
sigut un creixement natural i espon-
tani, potser per aquest interès per-

Espiritual
Busca crear
moments
de pau enmig
del brogit
de les ciutats
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