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ANNEXOS

PRESENTACIÓ. Temporada 2008

La Fundació Romea per a les Arts Escèniques s’ha convertit en un referent dins del
panorama teatral català. La solidesa de les seves accions, que cada any ofereixen a la
ciutat una àmplia oferta de cicles, lectures dramatitzades, conferències, debats i altres
actes paral·lels a la programació del teatre del carrer Hospital, han afavorit que cada
cop més públic estigui pendent de la propera activitat de la Fundació per tal de
participar-hi. A això en el darrer any hi ha tingut també molt a veure la renovada pàgina
Web (www.fundacioromea.cat), totalment actualitzada i amb un manteniment constant
per incloure tota mena d’informació que cobreix les necessitats de públic i premsa.
La Fundació Romea és una entitat privada sense afany de lucre que té per objectiu
promoure la cultura, i especialment el teatre, mitjançant l’impuls d’iniciatives que
contribueixin a la millora i al reconeixement del sector.
Des de la seva constitució al juny del 2001, hem iniciat un extens programa d’activitats
que s’han desenvolupat en les següents línies de treball:
⇒
⇒
⇒
⇒

Suport a la nova creació i als autors de teatre
Impuls de la producció i difusió teatral
Foment de la formació i la professionalització en el sector
Intervenció en el debat cultural

De cara a aquesta temporada, la Fundació Romea manté la constància de les seves
activitats, 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.

1. Calendari d’activitats
GENER
Dilluns 28
 Amb motiu de l’estrena de l’obra Homebody / Kabul, de Tony Kushner
o Conferència: La reconstrucció de l'Occident a Afganistan: ferides que no
es tanquen. Per Marc Marginedas

FEBRER
Dilluns 18

 Amb motiu de l’estrena de l’obra Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell
o

Conferència: Erotisme i sexualitat a Tirant lo Blanc. Amb Anton Ma.
Espadaler

MARÇ
Dijous 27
 Dia Mundial del Teatre
o
o
o
o
o

11.00 a 18.00 hores. Exposició ... i els actors també es vesteixen al Romea
Teatre Romea. Visites guiades amb actors
13.30 hores. Lectura del manifest del Dia Mundial del Teatre
14.00 hores Brindis amb la professió
19.30 hores Lliurament IV Premi Fundació Romea de Textos Teatrals
21.00 hores Brindis

ABRIL
Divendres 11
 Amb motiu de Los persas. Réquiem por un soldado, a partir d’Els perses d’Èsquil
o Visita de l’expresident de l’Iran Mohammad Khatami per presentar el seu
llibre Del mundo de la ciudad a la ciudad del mundo i parlar de la necessitat de
defensar el diàleg i la reconciliació
Dilluns 21
 Amb motiu d’Espectres, de Henrik Ibsen
o Exposició: Les heroïnes d’Ibsen
Comissari: Rafael Cruz
Producció: Fundació Romea
MAIG
Dilluns 5
 Amb motiu d’Espectres, de Henrik Ibsen
o Conferència: La ebriedad es un derecho humano fundamental. Amb
Javier Esteban

Dimecres 21
 Final del V Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles
Dilluns 19

 Durant la Setmana de Poesia de Barcelona
o

Espectacle de poesia: Segones referències
Direcció i dramatúrgia: Marc Rosich i Antonio Calvo

JUNY
Dilluns 2
 Amb motiu del Premi Fundació Romea de Textos Teatrals
o Lectura dramatitzada de Sushi, de Mar Monegal. Amb Anna Güell, Chantal
Aimée, Jordi Martínez i Jordi Banacolocha entre el repartiment
Dilluns 16

 Convocatòria de cartells de la temporada. Campanya Imagina


Presentació de la biblioteca de Jorge Eines

Dijous 29
 Intercanvi amb els Amics del Brossa per anar a veure Dos de dos, d’Albert
Mestres, al Brossa Espai Escènic

JULIOL
Dimarts 1
 Xerrada amb motiu de Su seguro servidor, Orson Welles. A càrrec de Richard
France i Esteve Riambau
Dilluns 21
 Concert per a la llibertat d’expressió al món Silencia. A favor d’Amnistia
Internacional
SETEMBRE
Dilluns 15
 Conferència magistral La política cultural de la II República. Per Alfonso
Guerra
OCTUBRE
 Comença el VI Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles

NOVEMBRE
Dilluns 3


Lectura dramatitzada de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Amb Mario Gas,
Josep Maria Pou, Constantino Romero i Jordi Boixaderas entre d’altres. Amb el
suport de Tel·Entrada

Dilluns 24


Amb motiu d’Els nois d’història, d’Alan Benett, al Teatre Goya
o Debat L’ensenyament al segle XXI. Amb Josep Maria Pou, Victòria
Camps, alumnes de l’escola Pérez Iborra i un actor d’Els nois d’història. Dins
de l’Espai Bras

Dissabte 22
 14a Marató de contes. A benefici del Col·lectiu de Suport a Ángel Olarán

DESEMBRE
Dilluns 15
 Dins del cicle Contes, poemes i cançons
o Espectacle de Nadal ¿Nochebuena?, ¿Nochevieja? sobre la celebració de
les festes nadalenques a Cuba i a Veneçuela. Amb el suport de Tel ·Entrada

VARIS MESOS


L’espai per a l’espectador. Una trobada entre el teatre i el públic.
- 04/02/08 Homebody / Kabul, de Tony Kushner
- 03/03/08 Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell
- 07/04/08 Los Persas. Réquiem por un soldado, a partir de l’obra d’Èsquil
- 05/05/08 Espectres, de Henrik Ibsen

Presentació

L’any 2003 la Fundació Romea va iniciar aquest programa amb la intenció de
complementar la producció i exhibició d’obres al 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. Visita de l’expresident de l’Iran Mohammad khatami
Amb motiu de Los persas. Réquiem por un soldado, a partir del text d’Èsquil, al Teatre
Romea del 5 de març al 13 d’abril, Khatami va presentar el seu últim llibre i va mostrar
la seva opinió sobre la necessitat del diàleg i la reconciliació.
Divendres 11 d’abril

Tres moments inoblidables de la presència de Khatami al
Teatre Romea: les idees que va aportar dalt de l’escenari, la
presentació del seu llibre (a baix, amb Carles Canut, director
de la Fundació Romea) i el seu apropament a la gent que el
va anar a escoltar.

La Fundació Romea i ElCobre Ediciones, amb la voluntat de treballar conjuntament
en la creació d’espais de diàleg, de coneixement i de reflexió, han presentat aquest
any un estadista de primer nivell internacional i promotor de la conciliació entre Orient i
Occident reconegut mundialment.

Amb aquest programa d’activitats, la Fundació Romea i ElCobre Ediciones han tornat
a unir esforços per portar al Teatre Romea una figura de pes del panorama
internacional, tal com van fer l’any passat, quan vam tenir entre nosaltres el Premi
Nobel 2000 de Literatura, Gao Xingian, en ocasió del Dia Mundial del Teatre, per
pronunciar la conferència Cap a una nova dramatúrgia i per presentar el llibre Contra
los ismos, també d’ElCobre Ediciones.

2.2. Dia Mundial del Teatre
Dijous 27 de març
El Dia Mundial del Teatre és una bona ocasió per la Fundació Romea per a les Arts
Escèniques per fer-se ressò en la societat. L’any passat, la celebració es va convertir
en dues jornades intenses marcades per la visita del Premi Nobel de Literatura 2000,
Gao Xingjian, que va venir directament des de París i que va ser el protagonista
absolut dels actes programats. Aquest any, el gran atractiu va ser l’entrega del IV
Premi Fundació Romea de Textos Teatrals. També va ser important la lectura del
manifest a la plaça Canonge Colom, tutelada per la Fundació Romea, per part de
l’actriu Emma Vilarasau.
Una altra de les activitats d’aquesta diada van ser les visites guiades a l’exposició ... i
els actors també es vesteixen al Romea. La mostra era una continuació de la de l’any
passat, titulada Les actrius es vesteixen al Romea. Els actors Carles Canut, Mingo
Ràfols, Boris Ruiz, Roser Camí i Josep Maria Pou van ser guies de luxe de l’exposició.
Després de conèixer les 30 indumentàries d’home que s’exposaven, el públic va poder
visitar, també acompanyats dels intèrprets de la Companyia Teatre Romea, les parts
del teatre que normalment no veuen: l’escenari, el vestuari, etc...

2.2.1. ... i els actors també es vesteixen al Romea. Inauguració i visites guiades
a l’exposició, al Teatre Romea d’11.00 a 18.00 hores.

La visita guiada de l’actor Boris Ruiz va ser seguida amb gran interès pel públic.

2.2.2. Lectura del manifest a càrrec de l’actriu Emma Vilarasau a les 13.30 hores.
Acte seguit, hi va haver un aperitiu i seguidament un brindis

La plaça Canonge Colom, amb l’escultura A Margarida Xirgu, va ser l’escenari altre cop de la
lectura del manifest, que enguany era firmat pel director canadenc Robert Lepage.

2.2.3. Lliurament IV Premi Fundació Romea de Textos Teatrals a les 19.30
hores. Acte amb música en directe, lectura de l’obra i degustació inclosa

La nit del Dia Mundial del Teatre vam viure el lliurament del IV Premi de Textos Teatrals, que va recaure en
Josep Julien (segon per l’esquerra). El jurat va reconèixer amb un accèssit Mar Monegal (segona per la
dreta).

Una vista del moment abans del veredicte del jurat, amb Daniel Martínez, president de la Fundació Romea, i
Carles Canut, director de la mateixa, a punt de revelar el guanyador.

Durant el lliurament del guardó, els actors Josep Maria Pou, Nao Albet i Jaume Bernet van llegir una part de l’obra
guanyadora. La vetllada va xser amenitzada per un grup de jazz (dreta).

Com hem assenyalat, com a cloenda del Dia Mundial del Teatre, al vespre va tenir lloc
el lliurament del Premi Fundació Romea de Textos Teatrals, que enguany celebrava la
quarta edició. Aquesta és una convocatòria que reconeix la millor obra entre les
presentades, que aquest any va arribar a les 54. La importància del guardó és que, a
banda del premi en metàl·lic -que aquesta edició va rebre un anticipi de 12.000 euros
en concepte dels drets d’autor que reporti l’explotació de l’obra, en una quantitat
màxima establerta en un 10% de la recaptació neta d’impostos-, garantitza la
producció del text i la seva representació dins de la programació de la temporada. Es
tracta d’una de les activitats de més pes de la Fundació Romea per a les Arts
Escèniques que té per objectiu fomentar la creació de noves obres de teatre en català i
donar suport a la formació i consolidació de joves dramaturgs.

El jurat d’aquesta edició, format per Marta Angelat, Calixto Bieito, Carles Canut, Lídia
Giménez, Jordi González, Guillem Iglesias, Daniel Martínez, Juan Carlos Olivares,
Magda Puyo, Mingo Ràfols, Domènec Reixac, Borja Sitjà, Lluís Villanueva i Úrsula
Wahl, va premiar Josep Julien per Hong Kong Haddok i va voler reconèixer l’obra
Sushi, de Mar Monegal amb un accèssit. La beca Theaterforum de Berlin amb la
col·laboració del Goethe-Institut es va declarar deserta.

Bases del premi
Els textos teatrals han de ser escrits en llengua catalana i es presenta una sola obra
per autor/a. L'obra és 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.

2.3. Conferències
2.3.1. Amb motiu de l’obra Homebody / Kabul, de Tony Kushner
Dilluns 28 de gener
La reconstrucció de l'Occident a Afganistan: ferides que no es tanquen. Per Marc
Marginedas, corresponsal de guerra a l’Afganistan

Marc Marginedas és l’enviat especial a l’Afganistan d’El Periódico de
Catalunya i ha estat enviat a Rabat, Alger i Moscou. El periodista acumula
una llarga experiència en la cobertura de conflictes internacionals i, molt
especialment, en aquells que ajuden a entendre millor el cas afganès. Ha
col·laborat a la BBC i Le Monde Diplomatique i ha estat corresponsal de
guerra d'El Periódico a Kuwait i a l'Iraq.

El conferenciant Marc Marginedas mostrant al mapa les zones d’Afganistan que han estat atacades.

2.3.2. Amb motiu de l’obra Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell
Dilluns 18 de febrer
Erotisme i sexualitat a Tirant lo Blanc. Amb Anton Ma. Espadaler

Anton M. Espadaler és llicenciat en Dret, doctor en Filologia Romànica i
professor de Literatura medieval de la Universitat de Barcelona. Ha publicat
nombrosos estudis sobre la literatura medieval i moderna. Entre els seus
llibres destaquen Una reina per a Curial, una Història de la literatura
catalana i el recull d’articles Estiu tot l’any. Ha col·laborat a l’Avui, El
Periódico de Catalunya i El País.

Durant la conferència, actors del Tirant lo Blanc de Bieito van llegir textos de l’obra.

2.3.3. Amb motiu de l’obra Espectres, de Henrik Ibsen
Dilluns 5 de maig
La ebriedad es un derecho humano fundamental. A càrrec de Javier Esteban

Javier Esteban, director de la revista Generación XXI, està considerat un
agitador cultural. Acaba de sortir a la llum el seu llibre El derecho a la
ebriedad (editorial Amargord). Anteriorment havia publicat Duermevela
(2000), Psicomagia (Entrevista a Alejandro Jodorowsky) i Vanitas Vanitatis
(2007). Documentalista sobre Arrabal, Hofmann i altres assumptes de la
cultura emergent, ha estat editor de la revista Ajoblanco (Especial 30 anys).
Col·laborador habitual a mitjans de premsa escrita i ràdio internacional, és
sovint convidat de Las Noches Blancas, programa de Sánchez-Dragó a
Telemadrid. És escriptor, periodista i doctor en Filosofia del Dret.

Javier Esteban, per a aquesta xerrada va anunciar: “Aquesta conferència no suposa
cap apologia de les drogues, però defenso la llibertat absoluta de consum de qualsevol
substància a partir de la majoria d'edat, amb l'únic límit de la llibertat de terceres
persones”.

Javier Esteban a la conferència, amb el seu llibre El derecho a la ebriedad.

2.3.4. A propòsit de l’obra Su seguro servidor, Orson Welles, de Richard France
Dimarts 1 de juliol
Tertúlia a càrrec del dramaturg nordamericà Richard France i del cineasta català
Esteve Riambau
Richard France és doctor en història del teatre i literatura dramàtica,
escriptor i professor de les universitats de Yale i Nova York.
Entre altres obres, ha publicat diversos llibres sobre la relació d’Orson
Welles amb el teatre, així com l'obra dramàtica Obediently yours, Orson
Welles (Su seguro servidor, Orson Welles). L’obra s'ha traduït al castellà, el
portuguès i l'alemany entre altres idiomes.
France també ha treballat com actor i doblador de cinema. Entre els seus
treballs s’hi compta la participació en diverses pel·lícules del mestre del
cinema de terror George A. Romero.

Esteve Riambau és metge, professor universitari, escriptor i cineasta.
Debuta com a director escènic amb Su seguro servidor, Orson Welles, a
partir de la qual ha rodat el documental Màscares. Abans havia codirigit
amb Isabel Cabezas la pel·lícula La doble vida del faquir (2005). Està
reconegut internacionalment com a especialista en l’obra de Welles i ha
escrit tres llibres monogràfics que s’han convertit en referents de la història
del cinema.

D’esquerra a dreta, Robert Carringer (també coneixedor de Welles que es va afegir a la taula en el transcurs de la
tertúlia), el traductor, l’autor Richard France i el cineasta Esteve Riambau.

2.3.5. Conferència magistral d’inauguració de la temporada del Teatre Romea 2008-09
Dilluns 15 de setembre
La política cultural de la II República. A càrrec del president de la Fundación Pablo
Iglesias, Alfonso Guerra. inaugurar la temporada de teatre 2008-2009 del Teatre
Romea.

Alfonso Guerra durant la seva xerrada a l’escenari del Teatre Romea, davant d’un auditori ple.

A l’esquerra, Alfonso Guerra amb Carles Canut després de rebre un obsequi de la Fundació Romea. A la dreta, el
president de la Fundación Pablo Iglesias en el moment d’entrar al Teatre Romea.

Alfonso Guerra (Sevilla, 1940) és president de la Fundación Pablo Iglesias i de la Fundación
Sistema. A més, és president de la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats i diputat
al Congrés des de 1977. Entre 1982 i 1991 va ser vicepresident del Govern espanyol. Ha
ocupat multitud de responsabilitats al PSOE.
Sempre compromès amb la difusió de la història, les ciències socials i el moviment obrer,
Guerra és autor de diversos llibres, entre els quals trobem Socialismo y cultura i Alternativas
para el siglo XXI, i de les memòries Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias. 1940 - 1982
(2004) i Dejando atrás los vientos. Memorias. 1982 – 1991 (2006). Ha estat premiat amb el títol
Doctor Honoris Causa a diverses universitats i ha rebut l’Ordre del Mèrit Constitucional
d’Espanya. És llicenciat en Filosofia i Lletres i enginyer tècnic industrial per la Universitat de
Sevilla.

2.4. Lectures dramatitzades

2.4.1. Sushi, de Mar Monegal
Dilluns 2 de juny
Direcció: Carles Canut
Repartiment: Anna Güell, Jordi Banacolocha, Chantal Aimée, Dafnis Balduz, Jordi
Martínez, Norbert Ibero i Alba Pérez
Sushi va ser l’obra de Mar Monegal que va obtenir un accèssit al IV Premi Fundació
Romea de Textos Teatrals, que es va lliurar el Dia Mundial del Teatre. Sushi és un
rotllet d’emocions, conflictes, pors, incerteses, rialles i experiències vitals. Sushi és la
família. Sushi és el rellotge que batega des que naixem. Sushi és la capacitat de
somiar i d’imaginar. Sushi és la por a quedar-nos sols. Sushi és l’obsessió per agradar.
Sushi és la innocència i la veritat. Sushi és un mirall. Sushi és la fruita del temps. Sushi
és la línia que separa el cel del mar. Sushi és el cicle de la vida.

Mar Monegal treballa d’infermera d’urgències a l’Hospital del Mar.
Cursa Dramatúrgia i Direcció a Eòlia, amb Pablo Ley, Josep
Galindo i Carlota Subirós. Al mateix centre ha realitzat cursos
d’interpretació amb professionals com Ferran Madico, Alícia Pérez,
Rebecca Simpson i Pere Sagristà. Guanyadora del 1er Premi
Tísner i del 1er premi Agustí Asensio amb l’escriptura del conte
Menja’m, menja’m (2002). En la seva experiència com actriu
destaca la seva participació en una versió lliure d’Antígona a Santa
Maria della Scala (Siena 2004, Itàlia). Ha col·laborat en els radioserials de la Divina Commedia
a COM Ràdio (2005-2007).

Dafnis Balduz i Alba Pérez, els dos actors més joves de la lectura, amb Norbert Ibero, que feia de narrador.

2.4.2. Don Juan Tenorio, de José Zorrilla
Amb la col·laboració de Tel·Entrada
Dilluns 3 de novembre
Direcció: Carles Canut
Dramatúrgia: Antonio Calvo
Repartiment: Mario Gas, Josep Maria Pou, Jordi Boixaderas, Constantino Romero,
Anna Ycobalzeta, Àngels Bassas, Mingo Ràfols, Jacob Torres, María Jesús Andany,
Jesús Díez, Ricardo Moya, Norbert Ibero, Chantal Aimée, Marta Angelat, Susanna
Garachana, Dafnis Balduz, Boris Ruiz i Pep Ribas.

De dreta a esquerra: Anna Ycobalzeta, Mario Gas, M. Jesús Andany i Jacob Torres.

La Fundació Romea s’ha proposat aquest any recuperar la tradició tan arrelada al
teatre català de representar Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, per Tots Sants i ho va
fer amb una lectura dramatitzada amb un repartiment d’actors de primer nivell. Va tenir
tant èxit de públic que la platea i els dos pisos del teatre es van omplir a vessar. Entre
el públic van haver-hi cares conegudes del món polític (Xavier Trias, de CiU) i esportiu
(Moisés Hurtado, de l’Espanyol i Enric Masip, del Barça) i artístic (Vicky Peña, Eduardo
Mendoza, Mònica López, etc...).

2.5. Agenda cultural de la ciutat
2.5.1. Coincidint amb la Setmana de poesia de Barcelona
Lectura dramatitzada: Segones Referències

Dilluns 19 de maig
Direcció i dramatúrgia: Marc Rosich i Antonio Calvo
Amb textos d’Albert Balasch, Martí Sales i Marc Rosich
Intèrprets: Jordi Andújar, Nies Jaume, Alicia González i Pedro del Rey

A partir de proses poètiques i poemes d’Albert Balasch i Martí Sales, es teixeix una
dramatúrgia al voltant d’alguns temes recurrents d’ambdós autors, temes que malgrat
la disparitat dels seus estils tenen força punts de contacte: com ara la desconfiança en
la paraula, la llengua i la literatura en general, o l’estatus del creador com un mentider
compulsiu, com un frau, sota el paraigües d’un suposat Creador que també és un frau.
Marc Rosich i Antonio Calvo aporten a aquests poetes la seva mirada sorneguera, i
alhora desencantada, davant un món que es desmunta.

Alícia Gonzàlez i Jordi Andújar amb una escenografia adequada que va ambientar el muntatge.

2.6. Cicle Contes, poemes i cançons
2.6.1. Espectacle de Nadal: ¿Nochebuena?, ¿nochevieja?
Dilluns 15 de desembre
Amb el suport de Tel·Entrada i la col·laboració del Consolat de la República
Bolivariana de Veneçuela a Barcelona i l’Ambaixada de la República Bolivariana de
Veneçuela a Espanya.
Direcció artística: Carles Canut / Director musical: Lorenzo Barriendos
Repartiment: Beatriz Corona, Eduardo González, Isabel Herrera, Rubén Martínez,
Héctor Moreno, Marieta Sánchez i Odette Tellería

Actors i músics cubans i veneçolans van oferir un animat espectacle sobre la vivència
del Nadal als seus països, basat en textos d’autors també de Cuba i Veneçuela com
Rafael Esteves Buroz, Nicolás Guillén i Rafael Tovar, entre d’altres.
Aquest va ser el vuitè espectacle que es presenta en el marc del cicle Contes, poemes
i cançons de la Fundació Romea i dóna continuïtat al Navidad en el Caribe dedicat a
Veneçuela.

2.7. L’espai per a l’espectador. Una trobada entre el teatre i el públic
L’espai per a l’espectador és un lloc de trobada al vestíbul del Romea pel públic que
vol compartir opinions sobre l’obra que acaben de veure. Es tracta d’una iniciativa que
respon a les peticions que durant tot l’any hem anat rebent a la Fundació Romea. És
un projecte basat en la confiança amb l’espectador, que tindrà un espai propi on sentirse còmode i fer el seu particular debat tot prenent un piscolabis.

2.8. Exposicions

 2.8.1. Mostra: Les heroïnes d’Ibsen
Amb motiu de l’obra Espectres, de Henrik Ibsen
Del 21 d’abril al diumenge 22 de juny
Comissari: Rafael Cruz
Producció: Fundació Romea

L’exposició Les heroïnes d’Ibsen va oferir una visió clara del protagonisme de la dona
a les obres del dramaturg a través de personatges com Hedda Gabler (Hedda Gabler),
Aase (Peer Gynt), Nora Helmer (Casa de nines) Petra (Un enemic del poble) o Elena
Alving (Espectres). Vem conèixer el perfil d’aquestes dones i la provable relació entre
elles i les dones de cada etapa de la vida de l’autor.

 2.8.2. Campanya Imagina
Dilluns 16 de juny

Hi podien participar els nois i noies d'entre 12 i 18 anys. Opció A:
Entre 12 i 15 anys - Opció B: Entre 16 i 18 anys
Tema tal com s’anunciava: Volem que imaginis; que vinguis al
Romea a veure l’obra que més t'agradi i que ens expliquis amb
una imatge tot allò que diries amb paraules. Ens proposem fer-ne
una exposició. Pots fer el cartell amb I'ordinador o amb Ilapis, com
tu vulguis; el més important és que cridi I'atenció i sigui
representatiu. Pots triar una de les obres recomanades o
qualsevol de la temporada 2007-2008.

2.9. Altres

2.9.1. Presentació de la biblioteca de Jorge Eines
Dilluns 16 de juny

Presentació i col·loqui sobre la formació actoral i les tècniques d’interpretació
Convidats a la taula: L’autor Jorge Eines i l’actriu Rosana Pastor
Presentador: Carles Canut

Jorge Eines és catedràtic d’interpretació - director de teatre teòric de la tècnica interpretativa - fundador i director de la
seva pròpia escola d’interpretació.
Durant tots aquests anys de treball continuat en l’àmbit docent
de la interpretació, són moltes les reflexions que Jorge Eines
ens pot explicar.
El seus llibres, les notes que l’han acompanyat en la formació
actoral, són títols de la col·lecció Arte y Acción de l’editorial
Gedisa.

Entre els llibres que va presentar hi ha els títols:

Didáctica de la dramatización. El niño sabe lo que su cuerpo puede crear
(escrita en col·laboració amb Alfredo Mantovani) (Gedisa, 1997)

Hacer actuar. Stanislavski contra Strasberg
(Gedisa, 2005, 4a edició)

2.9.2. Intercanvi amb els Amics del Brossa per anar a veure el muntatge Dos de
dos, d’Albert Mestres, al Brossa Espai Escènic

Diumenge 22 de juny
Funció especial de preestrena pels Mecenes i Protectors

Dos de dos,
d’Albert Mestres
Coproducció: Brossa Espai Escènic i TNC
Direcció: Joan Castells
Amb Teresa Urroz i Jaume Bernet
Vestuari: Mariel Soria Escenografia: José Menchero
Il·luminació: Pep Barcons Música: Joan Alavedra
Del 26 de juny al 27 de juliol

En un barri de Barcelona, Rajid, un immigrant paquistanès, s’introdueix en la vida
d’una parella d’edat avançada, que passa els dies recordant quan ella era habitual de
La Paloma i ell cap de colla dels Xiquets de la Concòrdia. La presència de Rajid farà
explotar la seva rutina en un cabaret multicultural i convertirà la seva vida en una farsa
esperpèntica.

2.9.3. Concert-Recital SILENCIA
Dilluns 21 de juliol
El Teatre Romea va acollir el recital concert SILENCIA en
favor de la llibertat d'expressió i en benefici d'Amnistia
Internacional. Aquesta iniciativa va sorgir de forma
individual entre un grup de poetes i cantants que volen
solidaritzar-se davant aquestes injustícies i es van unir
amb Amnistia Internacional per organitzar l'esdeveniment.
Alguns d'aquests artistes són els cantautors Gerard
Quintana, Paco Ibáñez i Lídia Pujol, i els poetes Àlex
Susanna i Enric Casasses. L'acte va comptar amb la
participació de la Fundació Romea, Reporters Sense
Fronteres i el PEN Català.

2.9.4. 14a Marató de contes
Dissabte 22 de novembre

La 14a edició de la Marató de Contes la va organitzar, com ja és habitual, la
Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya amb la col·laboració de la
Fundació Romea entre d’altres. Aquest any, els diners recaptats de les entrades van
anar a destinats al Col·lectiu de Suport a Ángel Olarán, que treballa especialment amb
nens a Etiòpia.

Els nens i nenes van poder gaudir tot el matí de dissabte dels contes que els explicaven.

El missioner Ángel Olarán treballa especialment amb nens a Etiòpia.

Com en d’altres edicions, van passar per l’escenari del Teatre Romea personatges
famosos del món de l’esport, el periodisme, el teatre, el cinema, la política i diversos
representants institucionals per recitar, cantar, explicar, interpretar o llegir un conte.

3. Espai Bras

La Fundació Romea assumeix des de la temporada 2008-2009 la gestió de l’espai
de reflexió i debat de La Villarroel conegut com a Espai Bras, que des del 2006
acull tertúlies que confronten punts de vista de convidats dedicats professionalment a
la branca artística d’un costat i a la branca científica de l’altra sobre un tema de l’obra
que es representa a la cartellera del teatre.
L’Ensenyament al segle XXI va estrenar el nou espai de debat del Teatre Goya, batejat
com L’Ambigú del Goya, que acollirà a partir d’ara debats i col·loquis de manera
regular.

3.1. Amb motiu d’Els nois d’història, d’Alan Benett, al Teatre Goya

Dilluns 24 de novembre
Taula-debat L’ensenyament al segle XXI. Dins de l’Espai Bras

Amb Josep Maria Pou, director i actor del muntatge Els nois d’història, d’Alan Benett
sobre la qual es va programar aquest debat; Victòria Camps, professora i autora de
Creure en l‘educació. Una assignatura pendent (Edicions 62); Josep Minguell, actor
que interpreta un paper a l’obra; i alumnes de segon de Batxillerat de l’escola Pérez
Iborra de Barcelona, que van exposar les conclusions de la seva classe després de
veure l’obra i fer un treball de reflexió al respecte.

Moderador: Àngel Alonso, director de l’Espai Bras

Victòria Camps és catedràtica i professora de Filosofia moral i política de la
UAB. De 1993 a 1996 va ser senadora pel PSC-PSOE i ha estat consellera
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. És presidenta de la Fundació
Víctor Grifols i Lucas i del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya. A més,
ha publicat llibres sobre ètica, religió, feminisme i educació. El seu últim
assaig és Creure en l’educació. L’assignatura pendent (Edicions 62).
Enguany ha rebut el Premi Internacional Menéndez Pelayo.

Josep Maria Pou és un reconegut actor amb una quarentena d’obres
estrenades i molt premiat per la seva feina en diversos espectacles com
Celobert, El Rey Lear i La cabra o qui és Sylvia?. Actualment és el director
artístic del Teatre Goya i el director de l’obra Els nois d’història, d’Alan
Bennett, en la qual interpreta el mestre Héctor, un professor atípic que
desperta en els seus alumnes les ganes d’aprendre.

4. Publicacions
4.1. 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

Està prevista l’edició d’altres títols com Marketing de las artes escénicas. Creación y
vinculación de públicos o El itinerario empresarial de Focus. Reflexiones a partir de mi
experiencia.

El Consell Editorial està format per Carles Molinet, Toni Benavent, Joan Carles
Dauder, Eduardo Galán, Carles Canut, Lluís Bonet i Jaume Colomer.

5. VI Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles
El 21 de maig va finalitzar el V Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles i l’octubre
va començar-ne un nou curs. Aquests estudis els porta a terme la Fundació Romea
conjuntament amb la Universitat de Barcelona i l’Institut del Teatre. L’any passat
s’arribava a la trentena d’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 és 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.

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 obres de
teatre, les quals es poden consultar en el «Banc de Textos Teatrals virtual», a través
de la web de la Fundació Romea (www.fundacioromea.cat).

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 gairebé 300 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.

