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DECRETO 143/2020, de 6 de octubre, del Consell, de 
concesión de la Distinción de la Generalitat al Mérito 
Cultural a Carme Portaceli Roig. [2021/10176]

El Consell, mediante el Decreto 35/1986, de 10 de marzo, creó la 
Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural para distinguir a las per-
sonas físicas, entidades y colectivos que por sus méritos hayan contri-
buido a destacar la aportación de la Comunitat Valenciana en cualquier 
ámbito de la cultura.

Carme Portaceli Roig, nacida en València, es directora teatral y pro-
fesora en el Institut del Teatre creado por la Diputación de Barcelona. 
En septiembre de 2016 asumió la Dirección artística del Teatro Español 
de Madrid, apostando por la programación paritaria, y desde septiembre 
de 2021 es la directora artística del Teatro Nacional de Cataluña, siendo 
la primera mujer al frente de esta institución en sus 24 años de historia.

Fundadora de la Academia de las Artes Escénicas de España en 
2014, de la cual fue vicepresidenta, también es miembro del comité 
organizador de los Premios Max de las Artes Escénicas.

Entre los galardones recibidos a lo largo de su extensa trayectoria 
profesional, en la que ha dirigido más de 70 espectáculos, destacan los 
Premios Max al Mejor espectáculo teatral y a la Mejor dirección por 
Només són dones, un montaje interdisciplinar sobre la memoria históri-
ca. También ha recibido el Premio Max al mejor texto en lengua catala-
na por Fairy (2007), el Premio de las artes escénicas de la Generalitat, 
en la categoría de mejor dirección, por Un enemic del poble (2004) y 
Sopa de pollastre amb ordi (2005), y el Premio de la crítica al mejor 
espectáculo por Qué va passar quan Nora va deixar el seu home (2008).

Por ello, como reconocimiento a su trayectoria profesional, hacien-
do del teatro un espejo del mundo, previa deliberación del Consell, en 
la reunión de 6 de octubre de 2021,

DECRETO

Conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural a Carme 
Portaceli Roig.

València, 6 de octubre de 2021

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El Consell, mitjançant el Decret 35/1986, de 10 de març, va crear la 
Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural per a distingir les persones 
físiques, entitats i col·lectius que pels seus mèrits hagen contribuït a 
destacar l’aportació de la Comunitat Valenciana en qualsevol àmbit de 
la cultura.

Carme Portaceli Roig, nascuda a València, és directora teatral i pro-
fessora en l’Institut del Teatre creat per la Diputació de Barcelona. El 
setembre de 2016 va assumir la Direcció artística del Teatro Español de 
Madrid, apostant per la programació paritària, i des de setembre de 2021 
és la directora artística del Teatre Nacional de Catalunya, sent la primera 
dona al capdavant d’aquesta institució en els seus 24 anys d’història.

Fundadora de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya en 
2014, de la qual va ser vicepresidenta, també és membre del comitè 
organitzador dels Premis Max de les Artes Escèniques.

Entre els guardons rebuts al llarg de la seua extensa trajectòria pro-
fessional, en la qual ha dirigit més de 70 espectacles, destaquen els 
Premis Max al Millor espectacle teatral i a la Millor direcció per Només 
són dones, un muntatge interdisciplinari sobre la memòria històrica. 
També ha rebut el Premi Max al millor text en llengua catalana per 
Fairy (2007), el Premi de les arts escèniques de la Generalitat, en la 
categoria de millor direcció, per Un enemic del poble (2004) i Sopa de 
pollastre amb ordi (2005), i el Premi de la crítica al millor espectacle 
per Què va passar quan Nora va deixar el seu home (2008).

Per això, com a reconeixement a la seua trajectòria professional, 
fent del teatre un espill del món, prèvia deliberació del Consell, en la 
reunió de 6 d’octubre de 2021,

DECRETE

Concedir la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural a Carme 
Portaceli Roig.

València, 6 d’octubre de 2021

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
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