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El Romea escull 
qualitat i varietat
3 Borja Sitjà debuta com a director artístic del teatre

NÚRIA MARTORELL 
BARCELONA

A
postes tan diverses com in-
teressants formen part de 
la programació 2014-2015 
del teatre Romea. L’em-

premta del nou director artístic, Bor-
ja Sitjà, ja es deixa notar en el primer 
muntatge de la seva primera tempo-
rada: un homenatge al seu amic Lou 
Reed (mort l’octubre del 2013), titu-
lat Desde Berlín [L.R.]. El dirigirà An-
drés Lima i la dramatúrgia anirà a 
càrrec de «tres autors de diferents ge-
neracions», subratlla Sitjà: Juan Vi-
lloro, Juan Cavestany i Pau Miró. Els 
intèrprets seran Nathalie Poza i Pa-
blo Derqui.
 «Tenia una relació molt profunda 
amb Lou Reed. Quan li van fer el tras-
plantament de fetge li vaig trucar a 
l’hospital i em va dir: ‘Ja em trobo 
bastant bé. ¿Quan vinc a Barcelona?’ 

Li vaig respondre: ‘L’any que ve. I si 
tinc un teatre l’inauguraràs tu’. Va 
morir abans. Però hi serà molt pre-
sent», va comentar ahir Sitjà. L’obra 
es representarà al setembre. I el mes 
següent el Romea acollirà una altra 
de les seves produccions: L’última tro-
bada de l’escriptor Sándor Marai, 
dirigida i protagonitzada per Abel 
Folk. «Un text íntim que amb preci-
sió quirúrgica dissecciona l’ànima 
de dos personatges que han de tro-
bar la força alliberadora de la veri-
tat per considerar les seves vides ple-
nes», va explicar el mateix Folk.
 Sitjà ha dissenyat la seva progra-
mació comptant amb la complici-
tat dels actors. «Va ser Folk qui em 

va proposar aquesta obra i al cap de 
tres minuts li vaig contestar que sí». 
Un altre espectacle a la carta és Fe-
dra, de Jean Racine. Un clàssic de l’es-
cena francesa «que Emma Vilarasau 
tenia moltes ganes de fer». Així l’hi 
va fer saber. «I junts vam arribar a la 
conclusió que Sergi Belbel en seria 
el director idoni», va afegir. El repar-
timent el completaran Lluís Soler i 
Jordi Banacolocha.

CESC GAY, DEL CINE AL TEATRE / El realit-
zador Cesc Gay debutarà com a di-
rector teatral amb Els veïns de dalt 
(una comèdia generacional marca 
de la casa que perfectament podria 
ser també el guió d’una de les seves 
pel·lícules). «Hi havia la seva dona, 
Àgata Roca, fent Dones com jo al Ro-
mea i parlant-hi em va deixar anar: 
‘¿Saps que el Cesc ha escrit una obra 
de teatre?’ Li vaig demanar que me 

l’enviés. L’endemà ja la 
tenia. I el dia següent, li 
vaig suggerir fer-la. És 
una comèdia que li ani-
rà molt bé a la tempora-
da. Molt intensa. I amb 
quatre actorassos», diu 
referint-se a la mateixa 
Àgata Roca, Nora Na-
vas, Pere Arquillué i 
Jordi Rico.
 En aquest còctel de 
grans produccions dues 
procedeixen de Madrid. 
La primera és En el es-
tanque dorado, d’Ernest 
Thompson. Un muntat-
ge inspirat en la famosa 
pel·lícula, amb veterans 
actors com Lola Herre-
ra i Héctor Alterio. La di-
recció anirà a càrrec de 
Magüi Mira. I la segona 
és Entremeses de Miguel 
de Cervantes, dirigit 
per José Luis Gómez.
 La Fundació Romea 
sorprèn amb el que ha 
batejat com a Solo. Una 
modalitat artística que 

consisteix a cedir l’escenari de l’obra 
que s’estigui representant en aquell 
moment durant 60 minuts perquè 
els convidats facin el que vulguin. 
Sitjà aporta algunes pistes: «Xavier 
Albertí explicarà la seva mili; Viggo 
Mortensen recitarà la seva poesia, 
en anglès i castellà; Mario Gas m’ha 
explicat que vol cantar... Per a tots se-
rà un repte: comptaran només amb 
un dia per assajar. Ah, i tots cobra-
ran el mateix». En la llista hi figuren 
noms com Juan Echanove, Alberto 
San Juan, Josep Maria Pou, Ariadna 
Gil, Eduard Fernández, Carles Ca-
nut i l’escriptor i crític teatral Mar-
cos Ordóñez, entre altres.
 Destaca també l’apartat Romea In-

ternacional. Un projecte pel qual el te-
atre s’integrarà en una associació de 
produccions que es realitzen a Euro-
pa. Aquest any visitaran tres espec-
tacles de gran qualitat: Fiona Shaw, 
l’actriu de cine (Harry Potter) i de tea-
tre (va estrenar en anglès El testamen-
to de María que ara encarnarà Blanca 
Portillo) interpretarà The rime of the 
ancient mariner. De Iugoslàvia arriba-
rà La nit de Helver d’Igmar Vilkist. I Sit-
jà està negociant perquè Patti Smith 
canti i interpreti textos de Virginia 
Woolf. H 

LA PROGRAMACIÓ COMENÇARÀ AMB UN HOMENATGE A LOU REED

33 Viggo Mortensen recitarà els seus poemes.

En aquest còctel de grans 
produccions destaquen des de 
‘Fedra’ fins a ‘L’última trobada’ 
i ‘En el estanque dorado’

33 Lola Herrera i Héctor Alterio, en l’obra ‘En el estanque dorado’.


