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PRESENTACIÓ.

La Fundació Romea per a les Arts Escèniques ha finalitzat el seu onzè any, amb un
ampli i variat programa d’activitats, mantenint el recolzament del seu Cercle d’Amics.
Tots els actes de la temporada han obtingut una gran acollida per part del públic, molts
d’ells registrant un ple absolut del teatre i amb l’assistència de personalitats i
professionals de les arts escèniques i el sector cultural, així com un considerable ressò
als mitjans de comunicació, refermant el prestigi i la visibilitat de la Fundació Romea,
els seus patrons i els seus mecenes i protectors.
El programa d’activitats d’aquest

any ha estat marcat per les conferències i la

participació de la Societat Civil, fet que remarca la importància que la Fundació Romea
ha aconseguit en els últims any dins del sector cultural. Agraïm la col·laboració i el
suport de personalitats rellevants de diferents àmbits de la societat civil catalana com
ara el diputat del parlament europeu, el Sr. Daniel Conh-Bendit, el Sr. Oriol
Junqueras, President d’ERC , el Sr. José Luis Gómez, membre de la Reial Acadèmia
de la Llengua, per citar-ne només alguns dels molts participants.
Aquest any hem intensificat la col·laboració amb entitats amb qui ja treballàvem com
Els Amics del Clàssics, amb qui hem coproduït la lectura dramatitzada, El somni de
Bernat Metge, el Consorci de Biblioteques amb qui hem intensificat els llaços i ens
donen suport en la comunicació dels actes a través dels seus canals de difusió, o el
Teatre Auditori de Sant Cugat, que per tercer any consecutiu va acollir la tradicional
lectura de Don Juan Tenorio per Tots Sants.
També hem col·laborat amb entitats sense ànim de lucre, ajudant-los així a
aconseguir fons en actes benèfics, amb l’espectacle Amor, varem ajudar, per segon
any consecutiu, a la Fundació Psico-Art en la seva labor amb persones amb
discapacitats.
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1. CALENDARI D’ACTIVITATS 2012

SETEMBRE 2012

Dilluns 17 de setembre de 2012 a les 20.00h, Teatre Romea
•

Conferencia Inaugural de la temporada 2012-2013, a càrrec de Daniel Cohn-Bendit,
diputat del parlament europeu.

OCTUBRE 2012

Dilluns 1 d’octubre de 2012 a les 20.00h, Teatre Goya Codorníu
•

“El coratge de revelar-se/rebelar-se”, una conversa singular amb Teresa Forcades i
Àngela Volpini amb motiu de la presentació del seu llibre Una nova imatge de Déu i
de l’ésser humà.

Dilluns 15 d’octubre de 2012 a les 20.00h, Teatre Romea
•

Estratègies per intensificar la capacitat transformadora de la cultura, organitzada
per l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya.

Dilluns 22 d’octubre de 2012 a les 20.00, Teatre Romea
•

Inauguració de la 3ª edició del Festival Munt de Mots.

NOVEMBRE 2012

Dilluns 5 de novembre de 2012 a les 20.00h, Teatre – Auditori de Sant Cugat
•

Lectura Dramatitzada Don Juan Tenorio

DESEMBRE 2012

Dilluns 3 de desembre de 2012 a les 20.00h, Teatre Goya Codorníu
•

Lectura Dramatitzada Rondaies Mallorquines de Mossèn Alcover

Dilluns 17 de desembre de 2012 a les 20.00h, Teatre Romea
•

Lectura Dramatitzada La casa de Ramallah de Antonio Tarantino
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GENER 2013
Dilluns 21 de gener de 2013 a les 20.00h, Teatre Romea
•

Taula Rodona Ajuntaments i Cultura

MARÇ 2013
Dilluns 11 de març de 2013 a les 20.00h, Teatre Romea
•

Conferència a càrrec d’Oriol Junqueras.

Dilluns 25 de març de 2013 a les 20.00, Teatre Romea
•

Dia Mundial del Teatre. Conferència a càrrec de Jose Luís Gómez.

ABRIL 2013
Dilluns 8 d’abril de 2013 a les 20.00h, Teatre Romea
•

Lectura dramatitzada de El Somni, de Bernat Metge.

MAIG 2013
Dilluns 6 de maig de 2013 a les 20.00h, Teatre Romea
•

Lectura dramatitzada: Joan Margarit, La veu d’un saxo en la boira, amb Taller de
Músics.

Dilluns 13 de maig de 2013 a les 20.00h, Teatre Romea
•

La Nación como espejo (el dret a decidir). Conferència a càrrec de Ramón Cotarelo.

JUNY 2013
Dilluns 3 de juny de 2013 a les 20.00h, Teatre Romea
•

Conferència a càrrec del Conseller de Cultura Ferran Mascarell.

Dilluns 10 de juny de 2013 a les 20.00h, Teatre Romea
•

Espectacle Amor, Fundació Psico-Art.

Dimarts 25 de juny de 2013 a les 20.00h, Teatre Romea
•

Lectura dramatitzada: Cicle organitzat per AADPC, AISGE i La Fundació Romea
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2. PROGRAMA D’ACTIVITATS

2.1. Conferències i col·loquis
2.1.2

Europa sense Cultura es com un peix fora de l’aigua.
Conferència a càrrec del Sr. Daniel Cohn-Bendit, Diputat al Parlament
Europeu.

Dilluns 17 de setembre de 2012 a les 20h, Teatre Romea
La temporada 2012 – 2013, va obrir amb una conferència inaugural a càrrec del mític
líder de la revolució del 68, Dani el Rojo. Des de la seva posició al Parlament Europeu com a
representat del Grup dels Verds / Aliança Lliure Europea del Parlament Europeu, va parlar del
moment actual de la Cultura i de la importància d’aquesta pels individus.

2.1.3

El Coratge de revelar-se / rebel·lar-se
Converses singulars amb Teresa Forcades i Angela Volpini

Dilluns 1 d’octubre del 2012 a les 20h, Teatre Goya Codorníu
Seguint la línia del llibre editat, Teresa Forcades i
Angela Volpini van mantenir un diàleg obert, revelador
d’allò que som, desitgem, pensem i fem. Una conversa
de temes singulars, moderada subtilment per Laia de
Ahumada, i que va comptar amb aportacions musicals
de Lídia Pujol (veu) i Juan de la Rubia (piano).
L’acte va ser un rotund èxit per part de l’ acollida del
públic, omplint per complert l’aforament del Teatre Goya.
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2.1.4. Ajuntaments i Cultura.
Taula Rodona amb els quatre alcaldes de províncies catalanes, per parlar de
com encaren els ajuntaments l’actual moment cultural.

Dilluns 21 de gener del 2013 a les 20h, Teatre Romea
Amb la presencia del Il·lum. Sr. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, el Il·lum.
Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida, el Il·lm Sr. Carles Puigdemont, alcalde de Girona i el Excm.
Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, es va plantejar una conversa sobre quina importància i
quines estratègies tenen aquest 4 ajuntament per tractar i potenciar el fet cultural al seu
territori.
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2.1.4

La Cultura d’un nou país.
Conferència a càrrec del Sr. Oriol Junqueras, President d’Esquerra Republicana
per Catalunya.

Dilluns 11 de març del 2013 a les 20h, Teatre Romea
Amb la platea del Teatre Romea plena el Sr. Oriol
Junqueras va parlar a la seva conferència sobre la
importància de la cultura a llarg del temps, i com els
diversos fets i estats culturals ens poden unir a persones
d’arreu del món. Aquest argument el va utilitzar finalment
per situar i parlar de l’actual situació de Catalunya.

2.1.5

Dia Mundial del Teatre
Conferència a càrrec de Jose Luis Gómez, Director del Teatro de la Abadía de
Madrid i membre de la Real Acadèmia de la Llengua.

Dilluns 25 de març del 2013 a les 20h, Teatre Romea
Dins dels actes d’ADETCA per la commemoració del Dia Mundial del Teatre, la
Fundació Romea va organitzar la conferència a càrrec de Jose Luis Gómez, que va recordar la
seva etapa a Barcelona i va fer un discurs sobre la feina del actor.
Prèviament a l’ inici de la conferencia el director Lluis Pasqual i l’actriu Carme Elias va llegir
el manifest del Dia Mundial del Teatre.
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2.2 Cicles d’activitats
2.2.1

Don Juan Tenorio per Tots Sants a Sant Cugat
Lectura Dramatitzada

Dilluns 5 de novembre de 2012 a les 20.00h. Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès.
Per tercer any consecutiu commemorem el dia de Tots Sants a l’Auditori de Sant Cugat,
amb una lectura del clàssic Don Juan Tenorio. Aquest any per celebrar aquest 3e aniversari va
tornar a representat el paper de Don Juan Tenorio, l’actor Mario Gas.
Dins l’escenari Proximitat, nova proposta de sala d’aquest teatre, més de dues-centes
persones van gaudir d’aquest text importantíssim a la nostra literatura.

2.3.

Col·laboracions amb altres entitats

2.3.1. Quo

Vadis

Arts

Escèniques:

Estratègies

per

intensificar

la

capacitat

transformadora de la cultura

Dilluns 15 d’octubre de 2012 a les 20.00h. Teatre Romea
Organitzat per la Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, vam voler
oferir un debat obert a tots els agents del sector implicat, on es va parlar sobre el futur
de les Arts Escèniques. Els convidats a actes debat varen ser: Jordi Cabré (Director de
Promoció i Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya), Francesc Escribano
(Periodista, moderador de la taula), Toni Albà (Actor), Marijó Riba (Regidora de Cultura
de Vilanova i la Geltrú), Maria José Balaña (Gerent del Grup Balañá) i Lina Casanovas
(Mecenes de la Fundació Romea).
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2.3.2. III Festival de Narració Oral Munt de mots

Dilluns 22 d’octubre de 2012 a l3s 20.00h. Teatre Romea
Per segona vegada donem suport i acollim la inauguració del Festival de Narració Oral de
Barcelona, que aquest any va arribar a la seva III edició.
Durant mes d’hora i mitja, conta contes de tots els indrets del món, van explicar histories i
contes per tots els públics. L’assistència del públic va ser molt bona i va reafirmar el fet que
aquest Festival s’està consolidant com una fita important dins del sector cultura barcelonès.
Juntament amb la Fundació Romea son moltes les institucions, centres cívics i col·lectius
que li donen suport.

2.3.3. Lectura Dramatitzada: Rondaies Mallorquines

Dilluns 3 de desembre del 2012 a les 20.00h, Teatre Goya Codorniu.
Amb la participació del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’ Institut
d’Estudis Balears, es va dur a terme una lectura dramatitzada de Rondaies Mallorquines per
commemorar l’Any Alcover. Dirigits per Carles Canut, 9 actor balears varen donar vida i posar
veu a les histories d’en Jordi d’es Racó.
Es van realitzar lectures al Teatre Principal de Palma i al Teatre de Manacor tenint una gran
acollida i fins i tot fent funcions matinals per les escoles.
Per donar més volum a aquesta col·laboració es va acollir la mateixa lectura al Teatre Goya
Codorniu de Barcelona.
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2.3.4. La Casa de Ramallah

Dilluns 17 de desembre del 2012 a les 20.00h, Teatre Romea
Dirigida pel Carles Fernández Guià, i interpretada per Pepa López, Manel Dueso i
Amanda Delgado. La casa de ramallah, va ser una lectura intimista i de petit format, pensada
en donar projecció a aquesta obra que potser veurem en algun moment als escenaris
barcelonins. Per aquest motiu la Fundació Romea, va voler donar aquest suport a aquesta
companyia.
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2.3.5. El Somni, de Bernat Metge

Dilluns 8 d’abril del 2013 a les 20h, Teatre Romea
Gràcies a una nova col·laboració amb els Amics dels Clàssics varem poder representar El
Somni, de Bernat Metge amb versió d’Alba Dedeu. Interpretada per Joan Pera, Jordi
Boixaderas, Toni Sevilla, Jordi Brau i Miquel Pujadó, que també va ser l’encarregat del guió.
L’ocupació d’aquesta lectura va sobrepassar totes les expectatives omplint per complert
l’aforament del teatre.
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3. Suport a la formació

3.1 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 la primera edició del postgrau, el
gener de 2002, s' han realitzat nou edicions
per les quals han passat més de dos-cents
vint alumnes.
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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 i la seva participació recolzen el nostre programa d’activitats i
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 i protectors 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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