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PRESENTACIÓ. Temporada 2009/10
Al llarg de la seva vuitena temporada la Fundació Romea per a les Arts Escèniques, a més de
consolidar les varies línies d’actuació engegades anteriorment, s’ha esforçat especialment en
la seva voluntat de fomentar la participació de la societat civil catalana al voltant de
l’activitat teatral i cultural. Per això, hem convidat a personalitats singulars procedents
d’àmbits tan diferents com la política, l’esport, la ciència, el periodisme, la literatura o la
gastronomia a participar en lectures, conferències i altres esdeveniments culturals
relacionats tant amb la programació del Teatre Romea com amb d’altres temes culturals
que han aconseguit l’ interès dels amics de la Fundació i del públic en general.
En aquest sentit, dins del programa d’activitats d’aquesta temporada, cal destacar la
presencia de l’ expresident de la Generalitat de Catalunya, M.H. Sr. Jordi Pujol, encarregat
d’ obrir la temporada teatral 2009/10 amb una conferència magistral sobre Bertolt Brecht.
També la inauguració del nou cicle Literatura i Esport, que amb motiu de l’ estrena de
l’obra Urtain, va portar al Romea als campions de boxa Gabriel Campillo, Javier
Castillejo i Xavi Moya i al mànager de boxejadors Ricardo Sánchez-Atocha, per conversar
a partir d’una lectura dramatitzada de relats del llibre Neutral Corner, d’ Ignacio Aldecoa. En
la mateixa línia, vam celebrar per quarta temporada consecutiva la nostra Trobada amb la
Societat Civil que enguany va comptar amb la presència de les periodistes Pilar Rahola,
Elisenda Roca i Mari Pau Huguet, dins d’un recital amb música en directe de poemes
de Maria Mercè Marçal, amb la cantant Lídia Pujol i l’ actriu Àngels Bassas. Altres
personalitats destacades de la societat civil que han col·laborat amb la Fundació Romea
aquesta temporada han estat l’enginyer i divulgador científic Rafael Clemente, el
periodista Lluís Permanyer, l’escriptor Quim Monzó i el cuiner Santi Santamaria.
Pel que fa a les d’activitats directament relacionades amb la promoció de les arts
escèniques, cal destacar la inauguració del cicle Per Sant Jordi, un clàssic, amb una
lectura dramatitzada de la divertida paròdia dels drames romàntics Lo Cantador, de Frederic
Soler, Pitarra, amb direcció de Xavier Albertí, qui va fer també una introducció a la figura
de qui ha estat possiblement el dramaturg de més èxit de la història del teatre català. Al
repartiment d’aquesta lectura vam tenir l’honor de comptar amb l’actriu Mercè Arànega,
Premi Nacional de Teatre de Catalunya 2009. Mencionar també la cel·lebració del Dia
Mundial del Teatre, amb la tradicional lectura del Manifest, a càrrec de Lloll Bertran i de
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Mario Gas, i ofrena de roses al monument a Margarida Xirgu, i la continuïtat de la
recuperació per a la ciutat de la tradició de representar per Tots Sants el Don Juan

Tenorio amb una lectura dramatitzada amb un repartiment de primera fila. Aquesta
temporada també s’ha organitzat la V edició del Premi Miquel Lumbierres de Textos

Teatrals que malauradament es va haver de declarar desert per incompliment de les bases
del premi de l’obra escollida com a guanyadora. D’altra banda, hem acollit també una
exposició de retrats d’actors i actrius que han treballat al Romea els últims deu anys
realitzats pels fotògrafs Marta Fàbregas i Marc Vidal. El darrer acte de la Temporada ha
estat una conferència sobre la vida i l’obra del dramaturg Enrique Jardiel Poncela a càrrec
del crític teatral Marcos Ordóñez.
La Fundació ha mantingut la seva línia d’actuació de recolzament als nous dramaturgs i als
joves directors i actors amb la presentació de l’espectacle

Boris Vian, parlem-ne,

protagonitzat per actors sortits recentment de l’Institut del Teatre i la producció d’ Un llop

fugint d’un eixam de trons. Una antologia d’Els Imparables, creació i direcció de
Jordi Faura i Abel Coll. Aquest darrer espectacle, que va aixecar una gran expectació i que
va aconseguir una notable afluència de públic, es va emmarcar dins del festival Barcelona
Poesia, que organitza l’ Institut de Cultura de Barcelona, festival al qual participem per
quarta vegada.
La implicació de la Fundació dins l’agenda cultural de la ciutat s’ha manifestat també amb l’
acollida d’una taula de debat de Rambleros, amb la participació de Iago Pericot, Carme
Sansa, Joan- Anton Benach i Joan Maria Gual. La Fundació ha participat també al
Festival Loop de videoart acollint al vestíbul del Romea la instal·lació de l’obra Teló seguit, de
l’artista Perejaume.
Per concloure, destacar també la col·laboració amb d’altres entitats i institucions de la ciutat
com ara els intercanvis d’espectadors amb les associacions Amics del Brossa, Amics del
Tantarantana i el recentment inaugurat Almeria Teatre i la col·laboració per primer cop
amb la Filmoteca de Catalunya, i el seu director, Esteve Riambau, per a la projecció de la
la pel·lícula de Hollywood Angelina o el honor de un brigadier, amb motiu de l’estrena al Teatre
Romea de l’obra teatral homònima d’ Enrique Jardiel Poncela.
4
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SETEMBRE 2009
Dilluns 14
 Inauguració de la temporada teatral 2009 – 2010:

Divagació a partir de “Vida de Galileu” de Bertolt Brecht . Conferència magistral
de l’ expresident de la Generalitat de Catalunya M.H. Sr. Jordi Pujol.

OCTUBRE 2009
Dijous 1
 Convocatòria V Premi Miquel Lumbierres de Textos Teatrals
Dilluns 5
 Amb motiu de l’espectacle Urtain, de Juan Cavestany, al Teatre Romea.
Cicle Literatura i esport. 1ª Jornada: Literatura i boxa. Lectura de Neutral Corner d’
Ignacio Aldecoa, amb els actors Pep Ribas, Santiago Lorenz i Josep Oriol Rafel, i
conversa amb els ex campions del món de boxa Xavi Moya, Javier Castillejo, l’ actual
campió del món del pes semi pesat Gabriel Campillo, i el manager Ricardo Sánchez
Atocha. Direcció de Carles Canut.
Dijous 15
 Amb motiu de l’espectacle El messies, de Patrick Barlow, a La Villarroel.
Espai Bras. Mites i paròdies. Taula – debat amb Toni Albà, Roger Peña i l’ equip del
programa Polònia. Moderador: Àngel Alonso.
Dilluns 19
 Inici de la VII edició del Postgrau en Producció i Gestió d’ Espectacles
Dijous 22
 Roda de premsa Fundació Romea
 Intercanvi Amics del Brossa / Mecenes de la Fundació Romea
Piso de charol, de Hausson a l’ Espai Brossa/ El cafè, de Carlo Goldoni al Teatre Romea.
Dijous 29
 Intercanvi Amics del Tantarantana / Mecenes de la Fundació Romea
o Fando y Lis, de Fernando Arrabal al Tantarantana.
NOVEMBRE 2009
Dilluns 2
 Lectura dramatitzada de Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Amb: Mario Gas, Pere
Arquillué, Camilo Garcia, Gabriel Agustí, Anna Ycobatzeta, Victòria Pagès, Ricard
Borràs, Jacob Torres, Cecília Bellorín, Miquel Gelabert, Miguel Ángel Jenner, Jordi
Andújar, Vicky Peña, Maife Gil, Marta Domingo, José Luis Fernández, Manel Barceló
i Santiago Lorenz. Direcció de Carles Canut. Amb el suport de Tel·Entrada.
Dilluns 9


Boris Vian, parlem-ne. Espectacle a partir de textos i cançons de Boris Vian.
Interpretat per Elena Garcia, Neus Martínez, Toni Vallès i Xavier Flores (joves ex
6
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alumnes de l’Institut del Teatre). Dramatúrgia i direcció escènica i musical d’ Augustí
Humet.
GENER 2010
Dilluns 11
 Amb motiu de l’espectacle Num3r@lia, de Comediants, al Teatre Romea.
El dia de Brahma y los 72.000.000 de monos. Conferència a càrrec de l’ enginyer i
periodista científic Rafael Clemente i de Jaume Bernadet de Comediants.
FEBRER 2010
Dilluns 1
 Anècdotes i curiositats dels teatres barcelonins. Conferència a càrrec del periodista
Lluís Permanyer, al Teatre Goya.
Dilluns 15
 4ª Trobada amb la Societat Civil. Recital de poemes de Maria Mercè Marçal.
Lectura amb Àngels Bassas, Mari Pau Huguet, Pilar Rahola i Elisenda Roca. Poemes
cantats per Lídia Pujol amb acompanyament musical de Dani Espasa, Miguel Ángel
Cordero i Pau Figueres. Direcció de Carles Canut.
MARÇ 2010
Dilluns 15
 Rambleros: El retaule de la transició . Taula rodona amb Joan Anton Benach, Carme
Sansa i Iago Pericot. Moderat per Joan Maria Gual.
Dimecres 24
 Intercanvi Mecenes de la Fundació / Amics del Teatre Tantarantana
o El Cafè de Carlo Goldoni al Romea.
Dissabte 27
 Dia Mundial del Teatre Lectura de manifestos a càrrec de Lloll Bertran i Mario Gas
als Jardins Shakespeare de Pedralbes i a la Plaça Canonge Colom i ofrena de roses al
monument de Margarida Xirgu.
Dilluns 29
 Comunicació del veredicte de la V edició del Premi Miquel Lumbierres de

Textos Teatrals.

 Perquè no vaig al teatre. Conferència a càrrec de Quim Monzó.
 Inauguració de l’ exposició fotogràfica Les cares del Romea, retrats d’ actors i
actrius que han passat pel Romea els últims deu anys realitzats per Marta Fàbregas i
Marc Vidal .
ABRIL 2010
Dilluns 26
 Cicle Per Sant Jordi, un clàssic
Lo Cantador, Gatada de Frederic Soler Pitarra. Lectura dramatitzada i pròleg sobre
Pitarra a càrrec de Xavier Albertí. Amb: Alba Pujol, Mercè Arànega, Ernest Villegas,
Santi Ricart, Joan Carreras, Oriol Genís, Enric Serra i Jacob Torres. Direcció de Xavier
Albertí. Amb el suport de Tel·Entrada.
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MAIG 2010
Del 12 al 24 de maig
 Loop Festival Barcelona: instal·lació de vídeo art Teló Seguit, de Perejaume
La Fundació Romea en col·laboració amb Cal Cego i la Galeria Joan Prats, presenta la
projecció de Teló Seguit (1999), de Perejaume, al vestíbul del Romea.
Dilluns 17 de maig
 Barcelona Poesia 2010

Un llop fugint d’ un eixam de trons. Una antologia d’ Els Imparables.

Dramatúrgia de Jordi Faura a partir de poemes d’ Els Imparables. Direcció d’ Abel Coll i
Jordi Faura. Amb: Dafnis Balduz, Júlia Barceló, Paula Blanco, Abel Coll, Ricard Farré,
Georgina Latre i Ricard Serra. Amb música en directe.
Dimecres 19 i dijous 20 de maig
 Intercanvi Amics Tantarantana / Mecenes de la Fundació
o Primaris , autor i director: Carles Mallol, al Tantarantana.
Dimarts 26 de maig
 Clausura del VII Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles
Dilluns 31
 Perquè les vaques ben munyides donen xampany!! Fabulosa faula a càrrec de
Santi Santamaria, amb les actuacions de Jordi Bosch, el guitarrista Diego Cortés
i Tortell Poltrona, entre d’ altres amics.
JUNY 2010
Dilluns 7
 Amb motiu de l ‘estrena d’ Angelina o el honor de un brigadier al Romea.
Jardiel, con el viento en contra. Conferència a càrrec de Marcos Ordóñez sobre
Enrique Jardiel Poncela.
Projecció a la Filmoteca de Catalunya de la pel·lícula Angelina o el honor de un
brigadier (1935). Activitat en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya.
Dimecres 9 i dijous 10
 Intercanvi Amics Tantarantana / Mecenes Fundació
Angelina o el honor de un brigadier, de Juan Carlos Pérez de la Fuente, al Romea.
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Presentació

El Romea Plus es un programa iniciat el 2003 amb la intenció de complementar la
producció i exhibició d’obres al Teatre Romea, actualment també de la resta de teatres del
Grup Focus de les quals poden gaudir els Mecenes de la Fundació 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. En aquest sentit, del programa Romea Plus 2009 -10 cal destacar la
conferència magistral del M.H. Sr. Jordi Pujol sobre l’obra Vida de Galileu, de
Bertolt Brecht, la xerrada sobre Frederic Soler Pitarra, a càrrec de Xavier Albertí, el
col·loqui amb Quim Monzó Perquè no vaig al teatre, la conferència de Lluís
Permanyer Curiositats i anècdotes dels teatre barcelonins o la taula rodona de Rambleros, El
retaule de la transició.



Programa paral·lel a les obres de la temporada: 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. Dins el programa d’aquesta temporada, s’han organitzat actes
amb motiu de les estrenes dels espectacles Urtain (Jornada Literatura i boxa), d’ El
messies, a La Villarroel (taula rodona Mites i paròdies amb l’actor Toni Albà i el
director Roger Carulla ), de Num3r@lia (conferència El dia de Brahma y los
72.000.000 de monos, amb el divulgador científic Rafael Clemente i l’ actor Jaume
Bernadet, de Com3di@nts) i d’ Angelina o el honor de un brigadier (conferència Jardiel,
con el viento en contra sobre l’autor Enrique Jardiel Poncela a càrrec del crític teatral
Marcos Ordóñez i projecció a la Filmoteca de la pel·lícula homònima).
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2.1. Dia Mundial del Teatre
2.1.1 Actes del Dia Mundial del Teatre
Dissabte 27 de març de 2010
Com cada any, la Fundació
Romea per a les Arts
Escèniques s’afegeix als
actes de cel·lebració del
Dia Mundial del Teatre,
que
enguany
van
organitzar
de
forma
conjunta l’ Associació
d’Empreses
de
l’Espectacle de Catalunya
(ADETCA), els Teatres
Públics de Barcelona,
l’Associació d’Actors i
Directors Professionals
de
Catalunya
i
l’Ajuntament
de
Tradicional ofrena de roses al monument de Margarita Xirgu a la Plaça
Barcelona.
Canonge Colom, davant del Teatre Romea
La
cel·lebració
va
començar a les 12h al Jardins Shakespeare de Pedralbes, on l’ actriu Lloll Bertran va fer la
lectura del manifest internacional, escrit aquest any per l’ actriu Judi Dench i el director
Mario Gas s’ encarregà de fer la lectura del manifest de l’ Associació d’ Actors i Directors
Professionals de Catalunya, a més d’oferir-se una lectura dramatitzada d’ un fragment de l’
espectacle Ricard II dirigit per Carme Portaceli.
Els actes de la tarda, amb la col·laboració de la Fundació Romea, començaren a les 17h a la
Plaça Canonge Colom, just davant del Romea, com ha estat habitual en els últims anys.
Lloll Bertran i Mario Gas van tornar a llegir els manifestos del Dia Mundial del Teatre i
seguidament es va fer la tradicional ofrena de roses al monument a Margarida Xirgu. Tot
seguit, començà una cercavila oberta a la participació del públic. El recorregut estava
marcat per les parades al monument a Pitarra, davant del Teatre Principal, i al monument a
Mari Santpere, a la Plaça del Teatre. El joc consistia en trobar les dues parts d’ un programa
de mà per aconseguir, al final del recorregut, bescanviar-les per les corresponents entrades
de teatre per aquella mateixa nit. La jornada d’ activitats va acabar a la Carpa Rambleros.

2.1.2 Veredicte del V Premi Miquel Lumbierres de Textos Teatrals
Dilluns 29 de març
El 29 de març de 2010, al Teatre Romea, es va fer pública l'acta del Jurat de la V edició del
Premi Miquel Lumbierres de Textos Teatrals al qual es van presentar 59 obres. Malhauradament,
el Jurat va haver de declarar deserta aquesta edició per incompliment de les bases del premi
de l'obra escollida com a guanyadora pel jurat. També va quedar deserta la beca
Theaterforum, a la qual només optaven dos autors.
11

Memòria d’activitats 2009-2010

2.2. Lectures dramatitzades
2.2.1 Cicle Literatura i Esport: 1a Jornada Literatura i boxa.

Lectura de textos de Neutral Corner d’ Ignacio Aldecoa i conversa amb esportistes.
Dilluns 5 d’ octubre de 2009
Intèrprets: Santiago Lorenz, Oriol Rafel i Pep Ribas.
Conversa amb: Gabriel Campillo, actual campió del món del pes semi-pesant WBA; Javier
Castillejos, 7 vegades campió del món pes superwelter WBC; Xavi Moya, campió del món
WKL Kick-boxing i campió d’ Espanya de boxa, i Rafael Sánchez-Atocha, mànager de
boxa.
Direcció: Carles Canut
Producció: Fundació Romea
Amb el cicle Literatura i Esport, volem aprofundir en la presència de la temàtica esportiva en
els textos de grans autors, al temps que convidem a participar-hi a destacats personatges de
l’àmbit esportiu que mostren així al públic la seva sovint desconeguda faceta d’interès per la
literatura i les arts escèniques.
A propòsit de l’estrena al Romea de l’espectacle Urtain, de Juan Cavestany i Animalario,
Carles Canut ideà una passejada pel món de la literatura i de la boxa, partint de la lectura de
textos de Neutral corner, d’ Ignacio Aldecoa (Vitòria, 1925 – Madrid, 1969) considerat un
dels millors autors de contes de la literatura espanyola contemporània.

Literatura i boxa. Sobre el ring de l’escenografia d’ Urtain, Carles Canut, Gabriel Campillo,
Javier Castillejos, Rafael Sánchez-Atocha i Xavi Moyà a la lectura de Neutral corner,
d’Ignacio Aldecoa.
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2.2.2. Don Juan Tenorio, de José Zorrilla
Dilluns 2 de novembre
Amb la col·laboració de Tel·Entrada
Única funció al Teatre Goya
Repartiment: Mario Gas, Pere Arquillué, Camilo Garcia, Gabriel Agustí, Anna
Ycobalzeta, Vicctòria Pagès, Ricard Borràs, Jacob Torres, Cecilia Bellorín, Miquel Gelabert,
Miguel Ángel Jenner, Jordi Andújar, Vicky Peña, Maife Gil, Marta Domingo, José Luis
Fernández, Manel Barceló i Santiago Lorenz.
Direcció: Carles Canut
Producció: Fundació Romea
La Fundació Romea recupera per segona vegada la tradició de representar Don Juan Tenorio
per Tots Sants amb una lectura dramatitzada per un repartiment de luxe. Enguany l’acte es
va celebrar al Teatre Goya, on novament l’iniciativa va ser un èxit rotund.

Mario Gas en el paper de Don Juan Tenorio i Anna Ycobalzeta
com Doña Inés

Lectura de Don Juan Tenorio. Pere Arquillué al centre de la foto
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2.2.3. Cicle 4ª Trobada amb la Societat Civil:
Lectura de textos i recital musicat de poemes de Maria-Mercè Marçal
Dilluns 15 de febrer de 2010
Guió: Miquel Pujadó
Interprets: Pilar Rahola, Mari Pau Huguet, Elisenda Roca, Àngels Bassas i Lídia Pujol
Acompanyament musical: Pau Figueres (guitarra clàssica i moderna), Dani Espasa
(pianista i clavecinista) i Miguel Ángel Cordero (contrabaixista multidisciplinari i
multiestètic).
Direcció: Carles Canut
Producció: Fundació Romea
La Fundació Romea torna a reunir a destacades personalitats de la societat civil catalana i
artistes, per retre homenatge a un autor destacat. Enguany l’acte va estar dedicat a l’obra de
la poeta, narradora i traductora Maria-Mercè Marçal (1952 – 1998).
Marçal qui va exercir de catedràtica de Llengua i Literatura Catalanes en diversos instituts,
es dóna a conèixer l'any 1977 amb el recull de poemes Cau de llunes (Premi Carles Riba
1976). Des d'aleshores publica diversos poemaris, l'últim del quals, Desglaç, recull l'obra
escrita entre el 1984 i el 1988. L'escriptora publica també la novel·la La passió segons Renée
Vivien (Premi Carlemany 1994), que obté diverses distincions de la crítica. Com a
traductora, aporta al català les obres de Colette, Yourcenar i Leonor Fini.A més de prendre
part activament en la vida literària catalana, participa en la política i en moviments cívics
com el feminista. Cantautors catalans tan reconeguts com Marina Rossell, Ramon
Muntaner, Celdoni Fonoll i Maria del Mar Bonet han posat música i veu als seus poemes.

D’ esquerra a dreta: la cantant Lídia Pujol, les periodistes Elisenda Roca, Mari Pau Huguet i
Pilar Rahola i l’ actriu Àngels Bassas durant el recital al Romea.
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2.2.4. Cicle Per Sant Jordi, un clàssic:
Lo Cantador, Gatada de Frederic Soler Pitarra
Lectura dramatitzada i Pròleg sobre Pitarra
Dilluns 26 d’ abril de 2010, Teatre Romea
Amb la col·laboració de Tel·Entrada
Repartiment: Alba Pujol, Mercè Arànega, Ernest Villegas, Santi Ricart, Joan Carreras,
Oriol Genís, Enric Serra i Jacob Torres.
Direcció i Pròleg sobre Pitarra: Xavier Albertí
Producció: Fundació Romea

Lo cantador. Gatada cavalleresca en dos actes, en vers i en català del que ara es
parla, és una divertida paròdia del drama romàntic El trovador, d’Antonio García Gutiérrez,

gran èxit del teatre espanyol al 1836 que va inspirar el llibret de l’òpera Il trovattore de
Giuseppe Verdi, estrenada el 1853. En la seva versió original va aparèixer signada
conjuntament, tot i que amb caràcters més petits, amb el seu col·laborador Pau Bunyegas
(Conrad Roure), fet corrent a les obres del jove Pitarra.
L’ acció de Lo Cantador se situa al segle XV i narra de forma hilarant la venjança de la gitana
Magdalena i el seu fill secret, el cavaller Don Manric (a qui també anomenen Lo cantador),
sobre la família de Don Nunyo del Parpal, Comte de la Pruna, que va fer cremar la mare de
Magdalena per bruixa, i la rivalitat dels dos homes per l’amor de Donya Leonor.
Durant la presentació de l’acte, es va felicitar a l’actriu Mercè Arànega per la seva recent
distinció amb el Premi Nacional de Teatre de Catalunya.

A la foto, Mercè Arànega, Premi Nacional de Teatre de
Catalunya 2009

Xavier Albertí, Ernest Villegas i Enric Serra
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2.3. Espectacles
2.3.1. Boris Vian, parlem-ne, a partir de textos de Boris Vian
Companyia Fu-Remoll Teatre

Dimecres 9 de novembre de 2009, Teatre Romea
Traducció dels textos i les cançons: Miquel Pujadó
Escenografia i Vestuari: Ramon B. Ivars
Disseny d’Il·luminació: Toni Ubach
Coreografia: Esther Sabaté
Repartiment: Elena Garcia, Neus Martínez, Toni Vallès, Xavier Flores
Amb l’ acompanyament musical de Manel López (Acordió) i Joan Humet (contrabaix)
Dramatúrgia, direcció escènica i musical: Agustí Humet
Producció: Fu- Remoll Teatre i Fundació Romea

Boris Vian, parlem-ne. Quatre actors i dos músics. Un magatzem i caixes on es preserven

les idees de Boris Vian. Personatges anònims que ens apropen al pensament del polifacètic
autor, mitjançant els seus poemes dits i cantats. Un espectacle de cabaret literari que
recupera l’ esperit dels espectacles que s’ havien fet a Barcelona a La Cova del Drac.

Els intèrprets de Boris Vian, parlem-ne, joves llicenciat de l’ Institut del Teatre
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2.3.2 Un llop fugint d’ un eixam de trons. Una antologia d’ Els

Imparables.

En el marc de Barcelona Poesia ’10 que organtiza l’ Institut de Cultura de Barcelona.
Dilluns 17 de maig de 2010, Teatre Romea
Dramatúrgia: Jordi Faura (a partir de textos dels poetes coneguts com Imparables)
Direcció: Abel Coll – Jordi Faura
Assessorament musical: Damià Riera
Repartiment: Dafnis Balduz, Júlia Barceló, Paula Blanco, Abel Coll, Ricard Farré,
Georgina Latre i Ricard Serra.
Producció: Fundació Romea

Un llop fugint d’un eixam de trons és un

tast de la poesia d’”Els Imparables” i de les
seves inquietuds literàries. Un petit retrat de
la singladura d’un grup de poetes que són
fruit de la valentia i el coratge intel·lectual
en favor d’un projecte que entén la
literatura com a eina per ampliar la vida.
Escriptors amb estils i temàtiques diferents
però amb un nexe comú, la consciència que
la permanència només és fruit de la màxima
ambició i que l’anivellament a la baixa promogut
Inici de l’ espectacle al vestíbul del Romea
per la perversió de la indústria i l’excrescència del
consum ens porta a la niciesa, a la infantilització
col·lectiva i a l’autodestrucció.
La seva és, doncs, una actitud vital a la recerca incansable de l’excel·lència des del treball
constant, el talent i l’autoexigència, per tornar a dignificar la cultura, perquè l’esplendor creativa i
l’intercanvi d’idees refundin el nostre món.
Jordi Faura
L’espectacle, que va tenir un notable èxit de
públic amb una assistència de prop de duescentes cinquanta persones, va comptar amb
la presència dels poetes Imparables Susanna
Rafart , Joan-Elies Adell, Maria Josep
Escrivà, Manuel Forcano i Sebastià
Alzamora, que es van mostrar molt satisfets
amb el resultat de la feina dels joves
creadors Jordi Faura i Abel Coll i els joves
actors de la companyia i que van felicitar la
Fudnació Romea pel seu recolzament a la
poesia i la cultura en llengua catalana.

D’ esquerra a dreta: Georgina Latre, Ricard Farré, Júlia Barceló,
Ricard Serra, Paula Blanco,Abel Coll i Dafnis Balduz.
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2.4. Agenda Cultural de la Ciutat
2.4.3 Rambleros: Taula rodona El retaule de la transició
Dilluns 25 de març, vestíbul del Teatre Romea
Amb Joan Anton Benach, Carmes Sansa, Iago Pericot i Joan Maria Gual
La Fundació Romea va acollir aquesta
activitat de la plataforma Rambleros,
organitzada per rememorar els moviments
socials i culturals que van tenir el seu centre
d'actuació a La Rambla durant les dècades
dels 70 i els 80, en què professionals de
l’escena i el periodisme van debatre sobre el
paper del sector professional durant la
transició i va recordar com junt al teatre
professional emanat de l’ Agrupació
Dramàtica de Barcelona i la Companyia
Adrià Gual, apareixen fenòmens alternatius
Iago Pericot, Joan Anton Benach, Carme Sansa i el
moderador, Joan Maria Gual
que revolucionen l’ escena alternativa.
Entre el públic assistent al debat, altres destacats professionals de les arts escèniques com l’
actor Enric Majò o l’actor i director Manel Dueso.

2.4.1 Loop Festival Barcelona ’10 : Teló Seguit , de Perejaume
Del 12 al 24 de maig, vestíbul del Teatre Romea
Dins el marc de Loop Festival Barcelona ’10, la Fundació Romea, en col·laboració amb Cal
Cego i la Galeria Prats, presenta l’ obra de Perejaume Teló Seguit (1999) al vestíbul del
Teatre Romea. El vídeo, que mostra un teló que la càmera recorre en moviment ascendent,
suposa una reflexió sobre els elements que formen l’ entramat de la representació, el que és
teatral i la posada en escena.
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2.5. Exposició

Les cares del Romea
A partir de dilluns 29 de març de 2010 al Teatre Romea

Les cares del Romea és un recull de retrats d’ actors

i actrius que han col·laborat amb el Teatre Romea els
darrers deu anys. Persones que treballen i mostren la
seva feina públicament sobre un escenari.
Aquesta exposició té un doble valor: individual i
col·lectiu, ja que cada retrat té valor en si mateix, com
a obra autònoma. Però també el conjunt del projecte
té un valor documental, ja que és el reflex d’ un grup
de persones que treballen en un entorn determinat i
en un temps concret en l’ àmbit del teatre.
Fotògrafs: Marc Vidal i Marta Fàbregas (La Fotogràfica)
Marc Vidal i Aparicio (Barcelona, 1968)
Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona
(1993), estudià fotografia a l’ Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya (1997).Començà a treballar com a fotògraf el 1998, any
que fundà l’estudi Lafotogràfica juntament amb Marta Fàbregas.
Actualment està realitzant una sèrie de retrats a gent del món de
la cultura i el teatre, i una segona sèrie centrada en la dona, la
violència de gènere i la dualitat femenina. Prepara la seva primera
exposició individual per 2010. Paral·lelament, aprofundeix i
continua investigant el concepte de digipovera, corrent artístic que
gira entorn al nou món digital i de les imatges.
Marta Fàbregas Aragall (Barcelona, 1974)
Estudià fotografia al Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
(1997). Des d’aleshores sempre ha treballat com a fotògrafa. Fundadora, amb Marc Vidal,
de la que és actualment la seva empresa, Lafotogràfica. Paral·lelament sempre ha realitzat
projectes fotogràfics i multidisciplinaris més personals i artístics. El seu últim projecte You
are here en el qual encara està treballant, té com a base de llenguatge els reflexes, els espais,
el dins i el fora.
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2.6. Conferències
2.6.1. Divagació a partir de Vida de Galileu de Bertolt Brecht:
Conferència magistral del M.H. Sr. Jordi Pujol, expresident de la
Generalitat de Catalunya.
Inauguració de la Temporada 2009 – 2010
Dilluns 14 de setembre de 2009, Teatre Romea

El M.H. S.r. Jordi Pujol a la conferència sobre Bertolt Brecht, en què recordà la seva lectura personal
de l’obra Vida de Galileu durant la seva estada a la presó per motius polítics a l’època franquista.

El Sr. Carles Canut, Director de la Fundació Romea, el M.H. Sr. Jordi Pujol, expresident de la
Generalitat i el Sr. Daniel Martínez de Obregón, President de la Fundació Romea.
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JORDI PUJOL I SOLEY (Barcelona, 1930). Va estudiar la carrera de medicina i des dels
16 anys va actuar a la resistència contra el règim del general Franco, a través d' entitats
catòliques, polítiques o culturals, en defensa de la democràcia, de la identitat de Catalunya i
sobretot de la seva llengua i de la seva cultura, perseguides per la dictadura. A conseqüència
d'una d'aquestes activitats el 1960 va ser detingut i va passar dos anys i mig a la presó.
Després va dedicar molts esforços a la creació d'obres d'infraestructura cultural, econòmica
i social. Així va fundar un banc i la Gran Enciclopèdia Catalana. El 1974 va ser el principal
fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, aleshores partit polític clandestí.
Amb l'adveniment de la democràcia va ser diputat a les Corts de Madrid per la coalició
Convergència i Unió. El 1980 es va presentar a les eleccions al Parlament català per la
mateixa coalició i va ser elegit president de la Generalitat (1980-2003) -nom que rep el
govern autònom català-. Ha estat reelegit pel mateix càrrec els anys 1984, 1988, 1992, 1995
i 1999. El seu govern ha dut a terme una tasca de reconstrucció nacional, cultural, social i
econòmica i Catalunya ha contribuït a la governabilitat d'Espanya. Ha modernitzat el país i
l'ha situat en la línia d'Europa, ja que de jove Pujol era un fervent europeista. En aquest
sentit ha estat president de l'Assemblea de les Regions d'Europa (1992-1996) i alhora ha
impulsat la projecció internacional de Catalunya. També ha apostat per un sistema de valors
que sigui compatible amb la competitivitat. El 1965 va publicar clandestinament Des dels
turons a l'altra banda del riu, escrit a la presó i publicat el 1978, Construir Catalunya (1979), Los
desequilibrios territoriales en España (1978), Afirmación catalana del europeismo (1985), The Regions of
Europe in the perspective of 1992 (1989), Estado y Sociedad (1987), Pensar Europa (1993), Sobre
Europa (i altres coses) (2004), Idees i records (2006), Una reflexió necessària (2006), Jordi Pujol.
Memòries (1930-1980) (2007) i està ultimant la publicació del segon volum de memòries, que
abraça els anys entre 1980 i 1993. Posseeix nombroses distincions atorgades per governs i
entitats d'Anglaterra, França, Bèlgica, Espanya, els Estats Units, Xile, Quebec, Portugal,
Mèxic, etcètera.
Des de l’any 2004, i coincidint amb la seva retirada de la primera línia política, Jordi Pujol
presideix la fundació privada Centre d’Estudis Jordi Pujol, dedicada a difondre el seu
pensament intel·lectual i polític.
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2.6.2. Taula-rodona Mites i paròdies a l’Espai Bras
Participants: Toni Albà, Roger Peña i l’ equip del programa Polònia
Moderador: Àngel Alonso
Amb motiu de l’ estrena de l’ espectacle El Messies, de Patrick Barlow a La Villarroel.
Dijous 15 d’ octubre de 2009, La Villarroel
L’estrena d’El Messies, significa la primera posada en
escena a Catalunya d’un text de l’actor i guionista
Patrick Barlow, un dels mestres de la comèdia
britànica contemporània amb un estil que recorda el
dels mítics Monty Python. Dins l’apartat conegut com
a Espai Bras, la Fundació Romea organitzà un debat
en acabar la funció amb el director de l’espectacle,
Roger Peña i Carulla, l’actor Toni Albà i altres
membres de l’èquip del programa d’húmor Polònia de
Televisió de Catalunya al voltant de l’ús dels mites al
gènere de la paròdia.

Toni Albà i Fermí Fernández a la representació d’ El
Messies, de Patrick Barlow

2.6.3 Conferència El dia de Brahma y los 72.000.000 de monos
A càrrec d ‘ Enrique Clemente i Jaume Bernadet de Comediants.
Amb motiu de l’ estrena de Num3r@lia al Romea.
Dilluns 11 de gener, Teatre Romea
Els nombres formen part de la història de la
Humanitat des de fa almenys cinc mil anys. El
dia de Brahma y los 72.000.000 de monos és una
aventura fascinant que comença a les antigues
ciutats mesopotàmiques i es va obrint camí a
través de civilitzacions tan dispars com l'Índia,
els antics hebreus, les civilitzacions clàssiques
del Mediterrani i l'Europa medieval fins a
arribar als nostres dies. En aquesta xerrada, el
Rafael Clemente i Jaume Bernadet de
Comediants ens fan conèixer alguns insòlits
protagonistes de l'evolució de les xifres: califas
de Les mil i una nits, mercaders florentins,
sacerdots de cultes perduts, experts en les
El divulgador científic Rafael Clemente i
esotèriques arts del càlcul, cabalistes i
Jaume Bernadet, de Comediants .
nigromants... I al final, l’apoteosi moderna de la
xifra en la seva expressió més bàsica: l'univers dels uns i els zeros que cada segon circulen
per les artèries electròniques del planeta.
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2.6.4 Conferència Anècdotes i curiositats dels teatres barcelonins.
A càrrec del periodista Lluís Permanyer
Dilluns 1 de febrer de 2010, Teatre Goya
Lluís
Permanyer
(Barcelona,
1939).
Periodista i assagista. Va estudiar la carrera de
dret, però s’ha dedicat des de molt jove al
periodisme, va col·laborar a Destino i des del
1996 és redactor de La Vanguardia. Ha guanyat
els premis Luca de Tena (1969) i Ciutat de
Barcelona de periodisme (1987). Atret per la
ciutat i bon coneixedor, n’ha esdevingut
cronista i ha escrit diversos llibres sovint
il·lustrats sobre aquest tema, amb un estil
planer. Interessat també per l’art, ha publicat,
entre d’altres, Miró, noranta anys (1984).
A l’acte, en Lluís Permanyer va fer una panoràmica cronològica des del naixement del
primer teatre de Barcelona (Casa de Comèdies, del 1579) al posterior desenvolupament als
diversos espais de la ciutat: cases aristocràtiques, convents, teatre català, Rambla, Passeig de
Gràcia, Plaça de Catalunya, Paral·lel i Eixample. La conferència es va il·lustrar amb imatges
històriques dels teatres provinents de l’ Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

El periodista Lluís Permanyer i Carles Canut
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2.6.5 Perquè no vaig al teatre. Col·loqui amb Quim Monzó
Dilluns 29 de març de 2010, Teatre Romea
Amb motiu del Dia Mundial del Teatre
Diu Quim Monzó: Fascinat per un recent cap
de setmana al Pallars Sobirà, menjant meravelles
en els restaurants d’aquella comarca, no m’he vist
amb cor de dir que no a la proposta del pallarès
Canut de fer una xerrada. Com que no sóc
espectador habitual de teatre –i, últimament, poc
de cinema i de televisió- se’ns va acudir posar-hi
aquest títol. Com que som de mena ganduls,
improvisarem i que sigui el que Déu vulgui.
Quim Monzó (Barcelona, 1952).
Quim Monzó
Escriptor, traductor i periodista. Ha
guanyat premis com ara el Nacional de
literatura, el de narrativa Ciutat de Barcelona, el de novel·la Prudenci Bertran, i, en quatre
ocasions, el premi de la Crítica, que atorga Serra d’Or. Monzó és un dels autors catalans que
més es tradueix a llengües estrangeres. Ha escrit, amb Cuca Canals, els diàlegs de la
pel·lícula Jamón, Jamón de Bigas Luna. Com a traductor destaca la traducció de l’ obra
dramàtica d’Arthur Miller Tots eren fills meus, estrenada al Romea el 1999. Ha escrit també
l’obra de teatre El tango de Don Joan, amb Jérôme Savary. S’han fet adaptacions
cinematogràfiques i teatrals a partir de les seves narracions. Fou molt celebrat el seu discurs
en forma de conte a la Fira del llibre de Frankfurt el 2007.

Quim Monzó i Carles Canut a l’ escenari d’ El Cafè, de Goldoni
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2.6.6 Perquè les vaques ben munyides donen xampany!!
Fabulosa faula a càrrec de Santi Santamaria i amics
Dilluns 31 de maig de 2010, Teatre Romea
Hi havia una vegada, al pla de la Calma...En Xim. La seva dona. La seva filla. I una vaca frisona.
Aquesta és la crònica apòcrifa d’ un prodigi que va sotraguejar la pagesia del Baix Montseny, la Plana de
Vic, Catalunya, Espanya i el món: de com un dia, des de la Televisió de Cardedeu i la CNN, ens van
revelar que algunes vaques, ben munyides, donen xampany.
El seu món és la cuina, però Santi Santamaria, tres estrelles Michelin pel seu restaurant El
Racó de Can Fabes, va acceptar la invitació de Carles Canut per pujar dalt de l’ escenari. La
Fundació Romea continua oferint el seu teatre de Barcelona els dilluns a personatges
destacats de la societat civil. En la història de Santamaria no van faltar referències crítiques
a la manera d'entendre la cuina que tenen companys de professió.
Entre els assistents a l’acte, vam comptar amb la presència de l’escriptor Emili Teixidor, de
l’alcalde de Sant Celoni, Sr. Francesc Deulofeu i de la presidenta de la Fundació Institut
Català de la Cuina. L’acte també va tenir una gran cobertura pels mitjans de comunicació,
amb l’assistència de periodistes com Estebán Lines (La Vanguardia), Agustí Fancelli (El
País), Manel Cuyás (El Punt), Tana Collados (TV3), Marta Pardell (Com Ràdio)
L’acte també va ser enregistrat per Barcelona Televisió i Televisió de Catalunya:
http://www.3cat24.cat/video/2939350

El cuiner Santi Santamaria amb la resta de participants: l’ actor Jordi Bosch, el
gastrònom Josep Viella, el geògraf Martí Boada, Joan Rosaura, el pallasso Tortell
Poltrona i el guitarrista Diego Cortés.
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2.6.7 Jardiel, con el viento en contra:
Conferència a càrrec de Marcos Ordóñez
Amb motiu de l’ estrena d’ Angelina o el honor de un brigadier, d’Enrique Jardiel Poncela al
Romea.
Dilluns 7 de juny de 2010, al Teatre Romea
Marcos Ordóñez és escriptor, periodista i crític
teatral de Babelia, el suplement literari d’ El País.
També és professor de guió i direcció d’ actors en
la Universitat Pompeu Fabra. Com escriptor, és
autor de diverses novel·les i llibres de contes, entre
els quals destaquen Una vuelta por el Rialto (1994),
Rancho aparte (1997), Puerto Ángel (2000), Tarzán en
Acapulco (2001), Las memorias de Núria Espert (2002),
Comedia con fantasmas (2002), A pie de obra: Escritos
sobre teatro (2003), Beberse la vida: Ava Gardner en
España (2004), De aire y fuego (2007), Detrás del hielo
(2006), Ronda del Gijón (2007) i Alfredo el Grande:
Vida de un cómico (2008).

Presentació de la conferència sobre Enrique Jardiel
Poncela a càrrec de Marcos Ordóñez

Ordoñez analitza la figura del dramaturg Enrique Jardiel Poncela, amic personal del pare
del mateix Ordóñez, tot i fent un repàs de la seva trajectòria professional i personal. A l’
interessant conferència van assistir el director de l’espectacle Juan Carlos Pérez de la Fuente
i altres membres de la companyia com els actors Chete Lera o Jacobo Dicenta, així com el
director d’escena Paco Mir.
Seguidament a aquest acte, la Fundació Romea en col·laboració amb la Filmoteca de
Catalunya va oferir una projecció de la pel·lícula Angelina o el honor de un brigadier, adaptació
de l’obra dramàtica homònima que Jardiel va fer a Hollywood als anys 30.

Entre els assistents, l’ actor i director, Paco Mir

D’ esquerra a dreta: l’ actor Jacobo Dicenta, el crític
teatral Marcos Ordóñez, el director d’ escena Juan
Carlos de la Fuente i l’ actor Carles Canut.
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2.7. Col·laboracions amb altres entitats
Com ja és habitual, la Fundació Romea organitza intercanvis amb d’altres col·lectius i
associacions d’espectadors per tal que els Mecenes de la Fundació disposin d’entrades a
preu especial per veure espectacles especialment interessants de la cartellera de la ciutat. Al
llarg d’aquesta temporada, els Amics de la Fundació van poder veure Piso de Charol, de
Hausson, el passat 16 d’ octubre. De l’ altra, una cinquantena d’ abonats al Brossa van
assistir a la funció d’ El Cafè, de Goldoni el 3 de març al Romea.
A més a més. la Fundació Romea ha encetat aquesta temporada un nova col·laboració amb
el Teatre Tantarantana. S’ han realitzat dos intercanvis. En primer lloc, els Amics de la
Fundació van veure Fando y Lis, de Fernando Arrabal el 24 d’ octubre de 2009, i els abonats
al Tantarantana vingueren al Romea el 24 de març passat per veure El Cafè, de Goldoni. En
el segon intercanvi, els Amics de la Fundació assistiren a Primaris, del jove dramaturg i
director Carles Mallol, el 19 i 20 de maig, i els Amics del Tantarantana vingueren al Romea
el 9 i 10 de juny per veure Angelina o el honor de un brigadier.

2.7.1 Intercanvi Amics del Brossa / Mecenes de la Fundació Romea

Piso de Charol, de Hausson

El Cafè, de Goldoni

2.7.2 Intercanvi Amics del Tantarantana / Mecenes de la Fundació

Fando y Lis, de F.
Arrabal

Primaris, de Carles Mallol
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2.7.3 Col·laboració amb l’ Almeria Teatre
Aquesta temporada, la Fundació Romea ha volgut col·laborar amb un teatre de recent
creació: l’ Almeria Teatre, dirigit per en Víctor Alvaro . La intenció ha estat oferir l’
oportunitat als Mecenes de la Fundació de conèixer un nou teatre, de dimensions reduïdes,
però que ofereix espectacles de molta qualitat. Un exemple d’ això han estat les entrades
amb descompte oferides per aquells que volguessin gaudir de les funcions de The Black
Rider, musical original de Robert Wilson, Tom Waits i William Burroughs, els dies 16 i 17 de febrer,
i posteriorment per a les funcions del 25 i 26 de març per veure 5 noies i un vestit, d’ Alan
Ball (dramaturg nord americà autor també del guió de pel·lícules com American Beauty).

The Black Rider, de Tom Waits

5 noies i un vestit, d’ Alan Ball
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2.7.4 Col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya.
Projecció de la pel·lícula Angelina o el honor de un brigadier
Amb motiu de l’estrena d’Angelina o el honor de un brigadier, al Romea
Dilluns 7 de juny de 2010, Filmoteca de Catalunya.
En acabar la conferència de Marcos Ordóñez sobre
Jardiel Poncela, el públic es va desplaçar a la Filmotea
per gaudir de la projecció de la històrica pel·lícula
rodada a Hollywood amb guió de Jardiel Poncela a
partir de l’ argument de la comèdia teatral homònima.
Entre els assistents a la Filmoteca, podem destacar la
presència del crític de cinema Àlex Gorina, del crític
teatral Ramon Oliver i de l’escriptora Cristina
Fernández – Cubas.

Fotograma de la pel·lícula

Angelina o el honor de un brigadier (1935). El brigadier Marcial promet en matrimoni la
seva filla Angelina a un home anomenat Rodolfo. Davant d'aquesta mala passada Angelina
fuig amb un noi atractiu anomenat Germán, que és l'amant secret de la seva pròpia mare,
muller del brigadier.
Producció en espanyol de la Fox, amb direcció de Louis King (germà de Henry King) i
Miguel de Zárraga i un repartiment format per alguns dels actors espanyols més
reconeguts internacionalment de l’època com Rosita Díez Gimeno (qui va protagonitzar
pel·lícules a Espanya, França, Hollywood i Mèxic) o José Crespo (famós a Espanya,
Hispano Amèrica i els EUA). Va obtenir gran èxit popular tant als Estats Units com a la
seva estrena a Madrid, el 25 de setembre de 1935.
Una
crítica
de
l’estrena recull “el
regocijo que manifiesta el
público, la sonoridad de
las carcajadas y los
comentarios elogiosos” i
l’alt
nivell
interpretatiu del film
“ un paso más hacia
adelante de la producción
española.”
(M. Rodenas, ABC,
26 de setembre de
1935)
Carles Canut i Ramon Font, director de programació de la Filmoteca, a la
presentació de l’acte.
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2.7.5 Canal Romea:
Noticiari audiovisual a càrrec d’ alumnes de l’ Escola Sant Ignasi
La Fundació Romea ha continuat col·laborant amb l’Escola
Sant Ignasi-Sarrià aquesta temporada. Un equip d’alumnes
d’audiovisuals s’ encarrega de realitzar un noticiari mensual
amb informació de les activitats de la Fundació Romea i de la
programació del Teatre Romea que es projecta a les pantalles
de plasma del vestíbul del teatre.
Cada noticiari té una durada d’ uns trenta minuts
aproximadament. La Fundació Romea s’encarrega de coordinar
els dies de gravació i d’enviar previament a l’escola la
informació de les activitats i la programació del Romea. De la
seva part, els estudiants elaboren el contingut seguint un
esquema bàsic que es repeteix en cada entrega: un resum de la
història del Teatre Romea i de la Fundació Romea, la cobertura
Projecció del DVD Canal
dels actes de la Fundació i de l’obra en cartell al teatre, i una
Romea al vestíbul del teatre
agenda per informar als espectadors de les properes activitats
de la Fundació Romea i de la pròxima estrena del teatre.
L’edició del noticiari es fa a la mateixa escola Sant Ignasi.
Els alumnes desenvolupen aquesta feina en règim de pràctiques externes per complementar
la seva formació. L’equip de realització està format per una selecció d’ alumnes de cada
Cicle Formatiu de Grau Superior que han obtingut un millor rendiment acadèmic que es
renova cada semestre. L’equip de realització que grava i fotografia els actes, i,
posteriorment, edita en DVD l’ esmentat noticiari, està format per:
1 estudiant de producció
1 estudiant de fotografia i il·luminació
1 estudiant de multimèdia
1 estudiant de realització
A través del Canal Romea, els espectadors i visitants del Romea poden veure imatges dels
actes i espectacles que organitza la Fundació Romea així com de les rodes de premsa,
estrenes, etc. dels espectacles en cartell al teatre. A la vegada, es dóna la possibilitat als
estudiants de l’ Escola de posar en pràctica els coneixements adquirits a les aules, amb la
doble satisfacció de veure com la feina realitzada és mostrada a la llum pública.
Val a dir que tot el material gravat constitueix també un valuós arxiu de consulta per a la
Fundació Romea.
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3. Publicacions
3.1. Quaderns Gescènic
Gescènic, en col·laboració amb la Fundació Romea i la Universitat de Barcelona, ha creat
una línia editorial pròpia consistent en monografies breus sobre la gestió de les arts
escèniques. 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.
Hi ha quatre sèries: eines de gestió escènica, experiències de gestió escènica, estudis i
personatges.
El Consell Editorial està format per Toni Benavent (Tornaveu), Lluís Bonet (Universitat
de Barcelona), Carles Canut (Fundació Romea), Jaume Colomer (Bissap), Joan Carles
Dauder, Eduardo Galán (Secuencia 3), Carles Molinet (Produccions del Mar) i Toni Tarrida
(Mercat de les Flors).

S’han publicat 5 títols fins ara:
o La gestió de les arts escèniques en temps difícils, de Jaume
Colomer
o Pla estratègic del sector de les arts escèniques a Mallorca, Consell
de Mallorca
o La economia del espectáculo: una comparación internacional, a
càrrec de Lluís Bonet, Xavier Dupuis, Michael Rushton,
Hector Schargorodsky, David Throsby.
o Marketing de les arts escèniques. Creació i vinculació de públics, de Jordi Sellas i Jaume
Colomer
o L’art de l’escenotècnia. Com dissenyar espais escènics d’excel·lència, de Cayetano Astiaso,
Dino Ibáñez i José Luís Tamayo
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4. VII Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles
El món de l’espectacle en viu ha crescut i s’ha diversificat molt en els darrers anys. L'
aparició d’un gran nombre d’espais públics i privats de difusió escènica, musical i d’oci a
tota Catalunya ha comportat una demanda creixent de professionals de la producció i la
programació d’espectacles. Conscients d’aquesta necessitat, la Universitat de Barcelona i la
Fundació Romea van unir esforços per endegar un innovador i complet programa de
postgrau: el Diploma de Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles. L’objectiu és tant
formar nous professionals especialitzats com oferir un espai de conceptualització, una
formació continuada i la corresponent acreditació universitària a persones amb experiència
prèvia al sector de l'espectacle. Dirigeix el curs el Doctor Lluís Bonet i Agustí i de la
Coordinació acadèmica se n'ocupa Pep Salazar.
El curs el componen 210 hores lectives a càrrec de destacats investigadors i professionals
en actiu del sector i 200 hores de pràctiques professionals.Tots els alumnes tenen
l’oportunitat de col·laborar amb institucions culturals i empreses de prestigi com ara el
Festival de Jazz de Terrassa, el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, el Gran
Teatre del Liceu, l’Auditori de Sant Cugat, Festival Mediterrània, l’Auditori, Focus i el
Festival Sonar entre d' altres.
Les classes es desenvolupen a l'Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de
Granada, 131, 08018 Barcelona.
Des de primera edició del postgrau, el gener de 2002, s' han realitzat set edicions per les
quals han passat més de dos-cents vint alumnes.
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5. 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.com).
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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, es genera 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.
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