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La Fundació Romea per a les Arts Escèniques és una entitat privada sense ànim de
lucre creada l’any 2001 per promoure el sector teatral a Catalunya. Després de sis
anys de vida, es pot dir que la Fundació ha consolidat la seva línia d’actuació gràcies a
uns projectes clarament definits, entre els quals destaquen: el Premi Fundació Romea
de Textos Teatrals, exposicions, conferències, debats sobre el sector, lectures
dramatitzades, espectacles de petit format i el curs de Postgrau en Producció i Gestió
d’Espectacles.
Concretament, entre les activitats de la temporada passada que va organitzar la
Fundació ressalten: el cicle La ciència al teatre amb motiu del Centenari de la
concessió del Premi Nobel de Fisiologia i Medecina a Santiago Ramón y Cajal; el cicle
Contes, poemes i cançons dedicats al Nadal i a la poesia durant la Setmana de Poesia
de Barcelona; la trobada de l’escriptor Henning Mankell amb els seus lectors al Romea
durant la Setmana de la Novel·la Negra a Barcelona; i la celebració del Dia Mundial del
Teatre al Romea amb la presència del Premi Nobel de Literatura 2000, Gao Xingjian. A
més, la Fundació Romea va tirar endavant un seguit d’activitats adreçades a la
societat en general.
Finalment, cal fer menció especial de la favorable evolució dels mecenes de la
Fundació Romea. La resposta tant d’aquests com del públic en general en totes les
activitats ha estat molt positiva. Hem constatat un públic fidel, amant del teatre i de les
arts en global que assisteix regularment i de forma molt participativa als nostres actes.
Actualment tenim una mitjana d’assistència d’unes 150 persones, que s’incrementa
quan comptem amb la presència d’una personalitat destacada internacionalment.
Per tot això, en vistes a la pròxima temporada la Fundació Romea mantindrà la
constància de les seves activitats (conferències, debats, lectures i espectacles de petit
format), conservant la seva línia de treball i renovant el compromís que ha assumit
amb les arts escèniques. L’èxit d’aquests projectes i la bona resposta del públic ens
animen a seguir endavant, donant continuïtat a aquestes línies de treball i apostant per
noves activitats que contribueixin a la contextualització del fet teatral del Teatre
Romea.

Fundació Romea per a les Arts Escèniques
Juny 2007

1. Calendari d’activitats
FEBRER
Dimecres 7
Dins de la Setmana de la novel·la negra a Barcelona:
Henning Mankell i els seus lectors. Amb l’escriptor Henning Mankell
Dilluns 19
Una aproximació a l’obra de Michel Houellebecq. Amb la col·laboració de l’Institut
Français de Barcelone
Conferència: Michel Houellebecq: un món en si mateix, per Gilles Brinon
MARÇ
Dilluns 12
Amb motiu de Plataforma:
Lectura dramatitzada Textos de Michel Houellebecq, dirigida per Calixto Bieito
Dilluns 26
Amb motiu del Dia Mundial del Teatre:
Lectura dramatitzada: En el parque, de Gao Gingjian. Dirigida per Carles Canut
Presentació del llibre: Contra los ismos, de Gao Xingjian
Conferència: Cap a una nova dramatúrgia, per Gao Xingjian
Dimarts 27
Amb motiu del Dia Mundial del Teatre:
Exposició: Les actrius es vesteixen al Romea
Tutela de la plaça Canonge Colom i de l’escultura A Margarida Xirgu
ABRIL
Dilluns 30
Amb motiu de Soldados de Salamina:
Conferència: La falange de Rafael Sánchez-Mazas, a càrrec de Joan Maria Thomàs
MAIG
Dilluns 7
Dins la Setmana de poesia de Barcelona:
Espectacle: Amputation, amb direcció de Jordi Faura i Abel Coll
JUNY
Dilluns 11
Dins del cicle Nous Autors:
Lectura dramatitzada: Emergència, de Marta Buchaca. Dirigida per Carles Canut
Dijous 28
Estrena de la producció Gènesi, 3.0, de Gerard Guix
Dilluns 25
Dins del cicle Nous Autors:
Lectura dramatitzada: Aluminosi, de Manuel Veiga. Dirigida per Emilià Carilla

SETEMBRE
Dilluns 17
Dins del cicle Nits de contes, poemes i cançons
Agustí Bartra. Entre l’exili i el retorn, amb el cantautor català Miquel Pujadó i Lluís
Soler entre altres actors, dirigits per Carles Canut
OCTUBRE
Dilluns 15
Espectacle: Ja fa 4 anys: Miquel Martí i Pol. Amb Artur Mas, Emma Vilarasau,
Maria Barbal i Santiago Dexeus. I la música de LOM Piano Trio
Dimecres 24
Estrena de la producció El senyor Perramon, de Joan Maria de Sagarra, amb
direcció de Joan Anton Rechi i l’actuació de Boris Ruiz entre altres
NOVEMBRE
Dilluns 12
Dins de la Setmana de la Ciència de Barcelona:
Espectacle: Els físics, amb Pere Arquillué, Victòria Pagès i Lluís Villanueva entre
altres
Dilluns 26
Espectacle: El comte Arnau, de Josep Maria de Sagarra amb Lluís Soler
DESEMBRE
Dilluns 10
Dins del cicle Nits de contes, poemes i cançons
Espectacle: Nadal al Carib, dirigit per Carles Canut

Presentació

L’any 2003 la Fundació Romea va iniciar aquest programa amb la intenció de
complementar la producció i exhibició d’obres en el Teatre Romea.
El Romea Plus té dues facetes diferenciades:
§

Programa de debats i conferències sobre el sector teatral: el Romea Plus
vol esdevenir un centre de discussió sobre el sector de les arts escèniques
mitjançant debats sobre les polítiques teatrals, l’actual cartellera, la funció del
teatre dins de la societat, etc.

§

Programa paral·lel a les obres de la temporada de Romea: el Romea Plus
presenta regularment un seguit d’actes (conferències, exposicions, lectures
dramatitzades) que ajuden a contextualitzar cada una de les obres que es
presenten en el teatre, aprofundint en els textos, en els seus autors i en la seva
rellevància en l’època en què foren escrits.

2.1 Activitat extraordinària: Dia Mundial del Teatre
El Dia Mundial del Teatre és el moment en el qual la Fundació Romea per a les Arts
Escèniques aprofita per moure fitxa i convertir-se en una eina imprescindible de
participació cultural. Un any més vàrem reunir forces per mostrar públicament que
tenim veu i que estem disposats a col·laborar amb el creixement de la cultura, la visió
de nous horitzons i la recuperació del patrimoni històric .
Aquest any vam valorar que l’ocasió mereixia dedicar dues jornades a la celebració.
En la primera d’elles vam tenir l’oportunidad de tenir entre nosaltres e l Premi Nobel
de Literatura 2000, Gao Xingjian, que va venir directament des de París i que va ser
el protagonista absolut dels actes programats el primer dia.
GAO XINGJIAN (China, 1940)
Nascut el 1940 a la província de Jiangxi (Xinesa oriental). De pare banquer
i mare actriu, va conèixer els camps de reeducació i va ser obligat a cremar
una maleta plena de manuscrits. Llicenciat en francès per l'Institut de
Llengües Estrangeres de Pequín, traductor, no va ser fins a 1979 quan va
aconseguir que les seves obres comencessin a veure la llum del mercat i
viatjar
a
l'estranger.
El 1982 va obtenir l'èxit amb l'obra Senyal d'alarma, la primera peça de
teatre experimental que es va muntar a Pequín en molt temps. La seva
obra més coneguda és La muntanya de l'ànima, escrita entre 1982 i 1989.
L'any 2000 rep el Premi Nobel de Literatura, sent el primer escriptor xinès
en aconseguir-lo.

Gao Xingjian en la roda de premsa per presentar el Dia Mundial del Teatre, juntament amb el president de la
Fundació Romea, Daniel Martínez, i el director de l’entitat, Carles Canut
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Dilluns 26 de març
Els actes al voltant de Gao Xingjian van consistir en una lectura dramatitzada del conte
de l'escriptor En el parque (fotografies i més informació en l'apartat “Lectures
dramatitzades”); la presentació per part del director Joan Ollé del seu últim llibre,
Contra els ismos (ElCobre Ediciones); i la conferència que va pronunciar Xingjian Cap
a una nova dramatúrgia (fotografies i més informació en l'apartat “Conferències”).

Joan Ollé presentant Contra los ismos després de la lectura de En el Parque

Gao Xingjian saluda el director artístic Joan Ollé abans de la presentació del llibre

Contra los ismos és una reflexió sobre la creació literària que duu l'autor a considerar
la situació dels intel·lectuals xinesos davant del poder, amb els consegüents conflictes
entre estètica i ideologia. Tant el seu llibre com la conferència van suscitar les
preguntes del públic, que va omplir la platea del teatre.
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Dimarts 27 de març
La segona jornada, pròpiament del Dia Mundial del Teatre, va començar amb visites
guiades als ciutadans per l'exposició Les actrius es vesteixen al Romea, amb els 21
millors vestits que s'han vist a l'escenari del Romea en els últims anys. En grups
reduïts de no més de 20 persones per visita, els visitants van poder descobrir de prop
els detalls de cada indumentària i conèixer la intencionalitat dels seus creadors a l'hora
de dissenyar-los.

Una part de l’exposició al vestíbul del Teatre Romea. La mostra ocupava dos pisos

Uns visitants observant amb detall un dels vestits exposats
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El mateix dia 26 al migdia va tenir lloc en la plaça d’enfront del Teatre Romea, plaça
Canonge Colom, l'acte central de la jornada, amb la tutela de la plaça i de l'escultura
d’Eudald Serra A Margarida Xirgu. Durant l'acte, l'actor Mingo Ràfols va llegir el
manifest del Dia Mundial del Teatre davant la presència de representants polítics i del
sector teatral, i també davant desenes de ciutadans que es van voler sumar a la festa.
A tots ells, la Fundació Romea els va repartir una rosa per llançar a l'escultura a
manera simbòlica després de la lectura del manifest.

Acte a la plaça Canonge Colom, amb representants polítics i del món teatral, i amb nombrosos ciutadans

Mingo Ràfols llegint el manifest a la plaça Canonge Colom. Darrere seu, el regidor del districte de Ciutat Vella,
Carles Martí i, al costat de l’escultura, Joan Pera, Juan Echanove, Carles Canut, Marta Angelat i Paco Morán

Com a final de festeig del Dia Mundial del Teatre es va oferir un brindis al Romea.
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2.2. Conferèncie s
2.2.1. Michel Houellebecq: un món en si mateix, a càrrec de Gilles Brinon
Dilluns 19 de febrer
Amb motiu de l'obra Plataforma, de Michel Houellebecq, que va ser duta al Teatre
Romea de la mà del director artístic Calixto Bieito, la Fundació Romea per a les Arts
Escèniques va organitzar la conferència Michel Houellebecq: un món en si mateix.
Aquesta conferència formava part de l'activitat titulada Una aproximació a l'obra de
Michel Houellebecq, la qual vam complementar amb una lectura dramatitzada a força
de textos d'aquest autor francès (veure apartat “Lectures dramatitzades”).
Gilles Brinon (Orléans, França 1955) és especialista en literatura francesa
contemporània i va ser el més indicat per a oferir la conferència sobre Houellebecq.
Brinon exerceix actualment com professor de literatura, traducció i llengua francesa a
l'Institut Français de Barcelone.

Gilles Brinon durant la seva conferència amb un públic format per persones de diferents edats

Michel Houellebecq (Illa de la Réunion, 1958)
Poeta, novel·lista i assagista francès. Les seves novel·les Las partícules
elementals i Plataforma son fites de la nova narrativa francesa de finals del
segle XX i començaments del XXI. Totes dues li van atorgar la
consideració literària però també van donar lloc al denominat «fenomen
Houellebecq», que va provocar nombrosos i apassionats debats a la
premsa internacional. Resideix des de fa algun temps al Cap de Gata
(Almeria, Espanya).
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2.2.2. Cap a una nova dramatúrgia, a càrrec de Gao Xingjian
Dilluns 26 de març
El Premi Nobel de Literatura 2000, Gao Xingjian, va pronunciar aquesta conferència en
el marc de la celebració del Dia Mundial del Teatre. El col·loqui va ser precedit d'una
lectura dramatitzada del conte En el parque i de la presentació del seu últim llibre,
Contra los ismos , editat per ElCobre Ediciones.

Gao Xingjian durant la seva conferència, que va ser traduïda per una intèrpret

Una panoràmica de la platea del Teatre Romea, al complet per escoltar Xingjian

Memoria de actividades 2007

2.2.3. La falange de Rafael Sánchez-Mazas, per Joan Maria Thomàs
Dilluns 30 d’abril
Aprofitant la representació en el Teatre Romea de la novel·la de Javier Cercas
Soldados de Salamina, dirigida per Lluís Ollé, es va programar una conferència al
vestíbul del teatre que va ser molt apropiada per a contextualitzar la situació històrica
de l'obra. El convidat de la Fundació Romea va ser en aquest cas l'historiador Joan
Maria Thomàs, especialitzat en l'estudi de la Segona República, la Guerra Civil i el
Franquisme, qui va aprofundir en la figura de Rafael Sánchez Mazas, protagonista del
text de Cercas.

Joan Maria Thomàs
Professor Titular d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona. Research Fellow a la University of WisconsinMadison. Ha estat professor ajudant de la Universitat Autònoma de
Barcelona i de doctorat a la URV i a la Universitat de València.
Premi Ciutat de Barcelona d'Història (1992). Premi de la Crítica
"Serra d'Or" (1993).

Un moment de la conferència de Joan Maria Thomàs davant d’un conc orregut auditori
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2.3. Lectures dramatitzades
2.3.1. Textos de Michel Houellebecq
Dilluns 12 de març
A propòsit de l'obra Plataforma, dirigida per Calixto Bieito i traduïda per Marc Rosich, la
Fundació Romea va oferir una lectura dramatitzada amb diversos personatges
destacats de la societat catalana. Els participants de l'activitat van ser: el president
Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya; Xavier Bosch, director
d'informatius de RAC 1; Gemma Nierga, periodista; i Dolors Lamarca, directora
Biblioteca Nacional de Catalunya. El músic Àlex Ramírez va amenitzar la lectura. El
mateix Bieito va ser el responsable de dirigir a aquests intèrprets mentre que el
traductor de Plataforma, Marc Rosich, va col·laborar també en la traducció dels textos
de la lectura.

Un moment de la lectura dramatitzada de Textos de Houellebecq

El president del Parlament de Catalunya i el director Calixto Bieito
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2.3.2. En el parque, de Gao Xingjian
Dilluns 26 de març
Va ser la primera de les activitats que es van organitzar amb motiu del Dia Mundial del
Teatre. Sota la direcció de Carles Canut, els intèrprets Òscar Intente, Mireia Aixalà i
Victòria Pagès van posar veu i gest al conte del Premi Nobel sobre una cuidada
escenografia i un encertat vestuari. Gao Xingjian va visualitzar la representació des
d'un lloc privilegiat: l'escenari, entre actors.

Òscar Intente, Mireia Aixalà i Victòria Pagès en la lectura de En el parque

Un primer pla dels actors Òscar Intente i Mireia Aixalà, amb Gao Xingjian al fons sobre l’escenari

Memòria d’activitats 2007

2.3.3. Cicle de Nous Autors

A propòsit del III Premi Fundació Romea de Textos Teatrals, la Fundació Romea per a
les Arts Escèniques va organitzar novament el cicle Nous Autors. L’activitat inclou
dues lectures dramatitzades dels finalistes del darrer certamen.
2.3.3.1. Emergència, de Marta Buchaca
Dilluns 11 de juny
Carles Canut dirigí, en aquesta lectura, un repartiment format per Àngels Bassas,
Roser Camí, Pablo Derqui, Susanna Garachana i Mònica Glaenzel. També es
comptava amb les veus de Claudi Domingo i Pep Ribas. El text de Buchaca, jove
autora que aquest any ha estrenat L’olor sota la pell a la Sala Beckett, explica les
emergències sentimentals d'un grup de dones que els fan perdre els papers.

Les intèrprets i l’actor que van protagonitzar aquesta aplaudida obra, en una escena d’Emergència
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2.3.3.2. Aluminosi, de Manuel Veiga
Dilluns 25 de juny
Va comptar amb la direcció d’Emilià Carilla –director de La millor marihuana la fa la
mama, de Dario Fo, al Teatre Regina- i els actors Àngela Jové, Blanca Pàmpols, Mont
Plans i Manel Sans. La història comença amb una popular actriu de cinema eròtic de
sèrie Z dels setanta qui, enfonsada en la solitud i la misèria, decideix suïcidar-se.

Blanca Pàmpols i Àngela Jové en primer pla. Darrera, Mont Plans i Manel Sans.
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2.3.4. Ja fa 4 anys. Miquel Martí i Pol
Dilluns 15 d’octubre
Lectura de poemes amb l’escritora Maria Barbal; el president de CiU, Artur Mas;
l’actriu Emma Vilarasau; i el doctor en Medicina Santiago Dexeus. Acompanyats per
LOM Piano Trio.

Miquel Martí i Pol
Va néixer a Roda de Ter (Osona) el 1929 i va morir l'11 de novembre
de 2003. És un dels poetes en llengua catalana més populars i llegits.
També va escriure prosa i va fer traduccions. Als catorze anys va
començar a treballar al despatx d'una fàbrica tèxtil d’on va haver de
plegar
el
1973
per
una
esclerosi
múltiple.
La seva poesia, d'arrel autobiogràfica, transcendeix la realitat de
l'àmbit de la seva malaltia i del temps històric concret, i crea un
paisatge interioritzat, que transmet serenitat. En són un exemple els
poemaris: Vint-i-set poemes en tres temps (1972), La pell del violí
(1974), Cinc esgrafiats a la mateixa paret ( 1975),Llibre dels sis
sentits (1974), i Quadern de vacances (1976). El reconeixement
públic li arriba amb la publicació de l'obra poètica: L'arrel i l'escorça, El llarg viatge i Amb vidres
a la sang i, sobretot, també, amb Estimada Marta, el 1978. Entre l'obra musicada, destaca
l’àlbum Un pont de mar blava, del qual és coautor de les lletres amb el cantant Lluís Llach.
L’últim guardó que va rebre va ser la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya (1999).
(Font: AELC)

Artur Mas, Maria Barbal, Emma Vilarasau, Santiago Dexeus i Carles Canut. Darrera d’ells, la formació LOM Piano Trio.
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2.3.4. Espectacle: El comte Arnau de Josep Maria de Sagarra amb Lluís Soler.
Dilluns 26 de novembre
Dir. Antonio Calvo

Amb motiu de l'estrena de l'obra El senyor Perramon, de Josep Maria de Sagarra, la
Fundació Romea per als Arts Escèniques presenta aquest recital centrat en un dels
poemes més coneguts d'aquest autor, el qual relata les aventures del comte Arnau. En
el muntatge, Lluís Soler interpreta ell sol a tres personatges: l'abadessa Adelais, el
propi comte Arnau i la seva esposa, Elvira. L'actor també adopta la figura de narrador.
Aquest rostre tan conegut del fet teatral català és d’un dels artistes que ha
protagonitzat un espectacular èxit amb El mètode Grönholm, que va abaixar el taló al
Teatre Poliorama el juny passat. Soler segueix al peu del canó amb altres muntatges
com El comte Arnau, de J.M. de Sagarra, personatge al qual ha donat veu des de
2005 en diversos escenaris.
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2.4. Agenda cultural de la ciutat
2.4.1. BCNegra. Setmana de la novel·la negra a Barcelona: Trobada de Henning
Mankell amb els seus lectors
Dimecres 7 de febrer
En col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Importants autors del panorama de la novel·la negra europea es tornen a reunir a
Barcelona per debatre alguns aspectes d’aquest gènere o fer-nos conèixer les seves
obres. Al Teatre Romea arriba l’escriptor Henning Mankell per trobar-se amb el seus
lectors.

Henning Mankell atenent una de les preguntes del públic

Una vista general de la trobada entre Henning Mankell i el públic al Teatre Romea

Memòria d’activitats 2007

2.4.2. Setmana de Poesia de Barcelona: Amputation
Dilluns 7 de maig
En col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Els joves artistes Abel Coll i Jordi Faura van dirigir un espectacle de poesia francesa
titulat Amputation dintre de la Setmana de poesia de Barcelona, que va tenir lloc del 3
al 9 de maig. El muntatge es va realitzar a partir d'una selecció de textos d'autors
francesos i va comptar amb l'actuació dels intèrprets Ernest Villegas, Jorge Peña,
Ricard Serra, Abel Coll i Claudi Domingo.
Amputation tracta la mort literària de Rimbaud com a metàfora de la mort de la lletra
escrita i l’espectacle és el resultat d’una selecció de textos dels poetes Michel
Houellebecq, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Paul Marie Verlaine, Stéphane
Mallarmé i Marcel Schwob.

Ricard Serra i Claudi Domingo en un moment de l’espectacle

Els actors d’Amputation al complet
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2.4.3. Setmana de la ciència: Els físics, de Friedrich Dürrenmatt
Dilluns 12 de novembre
En col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Dins de la Setmana de la Ciència de Barcelona, del 9 al 18 de novembre, la Fundació
Romea prepara una lectura dramatitzada dirigida per Carles Canut i que compta amb
la participació dels actors Pere Arquillué, Pep Cruz, Josep Minguell, Victòria Pagès i
Lluís Villanueva, entre altres intèrprets, i de LOM Piano Trio.

Tot el repartiment que va formar part de la lectura d’Els físics, amb el director, Carles Canut, i el músic violinista.

Pere Arquillué, que va actuar de protagonista, en el paper de Noebius, en una de les seves intervencions.
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2.5. Cicle Contes, poemes i cançons
2.5.1. Agustí Bartra. Entre l’exili i el retorn
Dilluns 17 de setembre
Rosa Cadafalch, Josep Minguell, Àngels Poch i Lluís Soler van repassar la vida i l’obra
del poeta Agustí Bartra acompanyats de la música del cantautor Miquel Pujadó i la
banda que sovint l’acompanya. Carles Canut va dirigir l’espectacle.

El cantautor Miquel Pujadó va musicar poemes del poeta Agustí Bartra

Lluís Soler va encarnar Bartra mentre que Rosa Cadafalch representava la seva muller, Anna Murià
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2.5.2 Nadal al Carib
Dilluns 10 de desembre
Sota la direcció de Carles Canut, intèrprets veneçolans com Cecilia Bellorín i Isabela
Méndez formen part del repartiment que amenitzarà l'espectacle de Nadal d'aquest
any al Romea, el qual també comptarà amb la interpretació de Canut, qui va viure 10
anys de la seva vida a Veneçuela. Lorenzo Barriendos serà el director musical del
muntatge.
Amb música i color a l’escenari, un any més la Fundació Romea celebra el Nadal amb
els seus mecenes i el públic general amb aquest acte no tan “típicament nadalenc”. Al
final de la representació, els assistents podran brindar amb la companyia per acabar
de felicitar les festes.

A dalt: Tres dels actors veneçolans que van participar en l’espectacle Navidad en el Caribe. A sota: Al final, es va
convidar el públic a pujar a l’escenari per ballar en aquest animat show.
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3. Producció teatral
3.1. Gènesi 3.0, de Gerard Guix. Amb Elvira Prado, Rubén Ametllé i Ana Criado; i els
músics Joan Sanmartí, Anton Jara i José Alberto Medina
Es va estrenar el dijous 28 de juny al Teatre Romea

3.2. El senyor Perramon, de Josep Maria de Sagarra. Amb Boris Ruiz, Ivan Benet,
Xavier Capdet, Ramon Enric, Susanna Garachana, Miquel Gelabert, Enric Llort,
Mònica Marcos, Carme Poll i Òscar Rabadan
S’estrenà el dimarts 16 d’octubre al Teatre Romea
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4. Publicacions

4.1. INFORMA R’T!: El butlletí de la Fundació Romea
(...) Hem decidit crear aquest butlletí informatiu trimestral amb l’’afany d’informar sobre les
nostres activitats, tant passades com futures i amb la intenció de ser eina d’intercanvi
d’impressions amb el lector. (...)
Daniel Martínez de Obregón, President de la Fundació Romea

InFormaR’t! és un imperatiu, una invitació del tot kantiana al “sapere aude!”.
Volem que els consumidors de cultura, la gent de carrer, s’atreveixi a saber una mica
més.
El butlletí, de caràcter trimestral, ha estat concebut en un principi com a Newsletter
per difondre entre els mecenes de la Fundació Romea, les institucions culturals,
universitats, biblioteques i públic general interessat a fi d’abastar una franja de lectors
àmplia i gens elitista.
Cada butlletí inclou una entrevista a un dels molts protagonistes del sector teatral,
també un article d’opinió sobre l’escena cultural, una secció “hemeroteca” amb les
conferències o tertúlies que s’han dut a terme anteriorment a la Fundació Romea així
com informació relacionada amb la Fundació i el teatre.
Per altra banda, el butlletí mereix una versió impresa i reutilitzable . Amb el lema
“No el llencis, passa’l!”, volem donar vida i continuïtat a cadascun dels
exemplars que circulin per la ciutat, de tal manera que la informació cultural que
volem difondre no es perdi mai.
La temporada 2006-2007 ha comptat amb la publicació i enviament telemàtic de quatre
butlletins. Els d’enguany s’editen en les següents dates:
-

Dilluns 5 de març 2007, nº 3
Dilluns 4 de juny 2007, nº 4
Dilluns 24 de setembre 2007, nº 5
Dilluns 17 de desembre 2007, nº 6
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4.2. Publicació Memòria Fundació Romea 2001 – 2006
Aquesta temporada s’ha publicat la memòria commemorativa del 5è aniversari de
la Fundació Romea, on es recullen les activitats, lectures, conferències, exposicions,
debats... d’aquest cinc anys sota la gestió del Sr. Miquel Lumbierres.

Roda de premsa de la Fundació Romea en la que es va presentar la memòria de 5 anys

4.3. Quaderns Gescènic
Gescènic, en col·laboració amb la Fundació Romea, ha
creat una línia editorial pròpia consistent en una col·lecció
de monografies breus sobre gestió escènica. L’objectiu de
la col·lecció és posar a l’abast del sector de les arts
escèniques reflexions, models, estratègies, experiències i
tècniques que permetin millorar la gestió de les empreses i
activitats, d’acord amb els objectius generals del programa
Gescènic. La col·lecció s’edita en català i castellà.
Hem publicat 2 títols fins ara:
o
o

La gestió de les arts escèniques en temps difícils
Pla estratègic del sector de les arts escèniques a
Mallorca

El Consell Editorial està format per Carles Molinet, Toni Benavent, Joan Carles
Dauder, Eduardo Galán, Carles Canut, Lluís Bonet i Jaume Colomer.
4.4 Publicació de l’obra de teatre Gènesi 3.0 de Gerard Guix. III Premi Fundació
Romea de Textos Teatrals. Arola Editors
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5. V Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles
Aquest mes d’octubre ha començat la cinquena edició del Postgrau en Producció i
Gestió d’Espectacles que la Fundació Romea du a terme conjuntament amb la
Universitat de Barcelona i l’Institut del Teatre. Al juliol passat es comptava amb un total
de 22 alumnes inscrits, que han realitzat pràctiques a institucions culturals com el
Festival de Jazz de Terrassa, Focus, Teatro de los Sentidos, Sala Beckett, Festival
Sonar i Karibi promotors musicals, entre d’altres.
L’objectiu d’aquest curs continua sent formar professionals de la producció i la
programació d’espectacles que busquin un espai de conceptualització de la seva feina,
una formació continuada i l’acreditació universitària corresponent.

Memòria d’activitats 2007

Memòria d’activitats 2007

6. Banc de textos teatrals
El Banc de Textos Teatrals va néixer amb la intenció de fomentar la difusió de la
dramatúrgia contemporània i donar suport a la creació, difusió i producció de les noves
obres teatrals. La convocatòria és d'àmbit estatal i com condicions s'exigeix que les
obres presentades no hagin estat mai representades en circuits professionals i que el
seu repartiment estigui format per un màxim de sis actors o actrius, tot això en vistes a
la
seva
posterior
producció.
En aquesta línia de suport a la creació, el Banc de Textos continua obert en el seu
procés de recepció i selecció d'obres. Actualment compta amb més de 450 creacions
teatrals, les quals es poden consultar en el «Banc de Textos Teatrals virtual», a través
de
la
web
de
la
Fundació
Romea
(www.fundacioromea.com).
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7. Premi Fundació Romea de Textos Teatrales

Al mes de setembre de 2005 va tenir lloc la convocatòria de la
III edició del Premi Fundació Romea. El premi es va fallar el
27 de març de 2006 i l'obra guanyadora, El Cementiri de
Gerard Guix (rebatejada com Gènesi 3.0), serà representada
durant la temporada 2006-2007.
Aquest premi de periodicitat biennal va néixer amb la voluntat
de fomentar la creació de noves obres de teatre en català i
donar suport a la formació i consolidació de joves dramaturgs.
A l'octubre d'aquest any 2007 s’ha convocat la IV edició del
Premi Fundació Romea de Textos Teatrals per a donar a
conèixer el resultat el 27 de maig de 2008, en el Dia Mundial
del teatre.
Bases del premi
Els textos teatrals hauran d'estar escrits en llengua catalana i
es presentarà una sola obra per autor/a. L'obra serà original i
inèdita, no representada en cap teatre i no haurà estat
premiada amb anterioritat ni fins al moment del veredicte del
jurat. No s'admeten traduccions, adaptacions o versions d'una o de diverses obres
preexistents, ja siguin de teatre, de cinema, novel·la o de qualsevol altra manifestació
artística.

Jordi Silva va recollir el III Premi Fundació Romea de Textos Teatrals l’any passat
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Des dels seus inicis, aquesta institució ha rebut el suport de la societat civil catalana
amb l’objectiu de recuperar i estimular la iniciativa social al voltant de l’activitat teatral.
Els mecenes de la Fundació Romea són un col·lectiu de persones i empreses que,
mitjançant la seva aportació donen suport a la Fundació. No obstant, són molt més que
un suport econòmic, doncs participen activament en tots els actes que s’organitzen
des de la Fundació, creant així un públic que no només consumeix teatre, sinó que
també participa en els debats del sector, coneix els autors de les obres i està en
contacte amb les últimes tendències europees en l’àmbit de les arts escèniques; és a
dir, un públic crític i fidel.
Aquest col·lectiu constitueix el veritable agent de la política cultural i social de l’entitat.
Els ciutadans que en formen part són els que li garanteixen la supervivència i
continuïtat.
Per formar part del Cercle d’Amics de la Fundació Romea existeixen diferents
modalitats de mecenatge:
§
§
§
§
§
§

Mecenes de Bronze
Mecenes de Plata
Mecenes d’Or
Protector
Protector de Plata
Protector d’Or

Actualment, la Fundació Romea suma un total de 294 mecenes dividits entre
persones, entitats i empreses. Per agrair el suport que ens atorguen, tots ells compten
amb un tracte preferencial i un seguit d’avantatges relacionats amb la programació del
teatre i les activitats que programem.
.
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