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I.- PRESENTACIÓ.

La Fundació Romea per a les Arts Escèniques ha finalitzat el 2015 amb un ampli i variat
programa d’activitats, mantenint el recolzament del seu Cercle d’Amics. Tots els actes 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 el 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 Director de la
Filmoteca de Catalunya Esteve Riambau, i a la Diputació de Barcelona, per citar-ne només
alguns dels molts participants.
Aquest any també s’ha intensificat la col·laboració amb entitats amb qui ja treballàvem,
com Fundació Carulla, Els Amics del Clàssics, amb qui hem coproduït la lectura
dramatitzada Lletres de batalla, o el Teatre Auditori de Sant Cugat, entre d’altres.

II.- CALENDARI D’ACTIVITATS 2014-2015

SETEMBRE 2014

Dilluns 8 de setembre de 2014 a les 22:30h, Centre cultural Anselm Turmeda, Montblanc
•

Lectura dramatitzada: La disputa de l’ase. En col·laboració amb l’Ajuntament de
Montblanc

Dilluns 22 de setembre de 2014 a les 20h, Teatre Romea
•

Aquells anys del Romea! (1960-1985). Conferència a càrrec del Sr. Mario Gas

OCTUBRE 2014

Dilluns 6 d’octubre de 2014 a les 20h, Teatre Romea
•

Concert: Cobla La Principal de la Bisbal

Diumenge 19 d’octubre de 2014 a les 12:30h, Teatre Auditori de Sant Cugat
•

Lectura dramatitzada: Joan Vinyoli: “El riu encès”

Dilluns 20 d’octubre de 2014 a les 20h, Teatre Romea
•

Lectura dramatitzada: “El Somni” de Bernat Metge. En col·laboració amb Biblioteques
de la Diputació de Barcelona

Dilluns 27 d’octubre de 2014 a les 19:30h, Biblioteca Central de Terrassa
•

Cicle de lectures dramatitzades: El Somni, de Bernat Metge. En col·laboració amb Els
Amics dels Clàssics (Fundació Carulla)

Dimarts 28 d’octubre de 2014 a les 20h, Teatre Romea
•

Lectura dramatitzada: “Amb ales a la veu”

NOVEMBRE 2014

Dissabte 8 de novembre de 2014 a les 22h, Cinema Teatre de Sort
•

Concert homenatge: “La mala reputació” al voltant de Georges Brassens. En
col·laboració amb l’Ajuntament de Sort.

Dilluns 10 de novembre de 2014 a les 20h, Teatre Romea
•

Jornades de debat: El teatre pren la paraula 2a edició. Les noves autories teatrals.
Teatre i audiovisual. L’aparició d’un nou espai narratiu

Dilluns 17 de novembre de 2014 a les 20h, Teatre Romea
• Concert homenatge: “La mala reputació” al voltant de Georges Brassens.

DESEMBRE 2014

Dimarts 9 de desembre de 2014 a les 20h, Teatre Romea
•

Jornades de debat: El teatre pren la paraula 2a edició. Les noves autories teatrals.
Els límits del teatre tradicional

Dilluns 15 de desembre de 2014 a les 20h, Teatre Romea
•

Lectura dramatitzada: Joan Vinyoli: “El riu encès”. En col·laboració amb ENDESA

GENER 2015

Dilluns 12 de Gener de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Homenatge Sr. Josep Maria Castellet

FEBRER 2015

Dilluns 2 de Febrer de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Jornades de debat: El teatre pren la paraula 2a edició. Les noves autories teatrals.
Productores i companyies de teatre. L’autonomia del dramaturg.

Dilluns 16 de Febrer de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Jornades de debat: El teatre pren la paraula 2a edició. Les noves autories teatrals. El
teatre i el conflicte social. Entre la descripció i el compromís.

MARÇ 2015

Dilluns 2 de Març de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Acte cloenda, “Commemoració dels 100 anys de la Mancomunitat”, amb Jordi
Boixaderas, Pep Cortés, Ferran Frauca, Anna Güell, Enric Majó, Joan Pera, Pep Ribas.
Guió: Miquel Pujadó.

Dilluns 9 de Març de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Jornades de debat: El teatre pren la paraula 2a edició. Les noves autories teatrals. El
text i la seva interpretació. L’autor davant la posada en escena.

Dilluns 16 de Març de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Concert Homenatge a Gaietà Renom.

Dimarts 24 de Març de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Dia mundial del teatre, conferència amb Xavier Albertí, Temps i teatre.

Dilluns 30 de Març de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Jornades de debat: El teatre pren la paraula 2a edició. Les noves autories teatrals.
El teatre i el món. L’autor local en un món global.

ABRIL 2015

20 d’abril de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Taula Rodona, teatre i territori.

MAIG 2015

Dilluns 25 de maig de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Lectura dramatitzada Procés a una bruixa del Pallars

JUNY 2015

Dilluns 1 de Juny de 2015 a les 20h, teatre Romea amb la Filmoteca de Catalunya
•

Homenatge a “Orson Welles”

Dilluns 29 de juny de 2015 a les 20h, teatre Romea.
•

Podemos i Cultura

JULIOL 2015

Dilluns 6 de Juliol de 2015 a les 20h, teatre Romea
•

Lectura “Cinc vares de terra” amb AADPC ,Teatre Akademia i AISGE.

III.- PROGRAMA D’ACTIVITATS

1.- Conferències i col·loquis
1.1 Aquells anys del Romea! (1960-1985)
Conferència inaugural de la temporada 2014-2015 a càrrec del Sr. Mario Gas

Dilluns 22 de setembre de 2014 a les 20h,
Teatre Romea
L’actor i director Mario Gas va ser l’encarregat
d’inaugurar la temporada 2014-2015 a la
Fundació Romea, amb una conferència que ens
conduí a través de la història del Teatre Romea

1.2 Jornades de debat, El teatre pren la paraula amb el suport del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) i de l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB)

Debat, Teatre i audiovisual. L’aparició d’un
nou espai narratiu.
A càrrec de Carol López i Benito Zambrano.
Moderat per Pere Roca.

Dilluns 10 de Novembre de 2014 a les 20.00h, Teatre Romea
Fins a quin punt influencien la narrativa escènica actual l’imaginari i les tècniques de l’audiovisual?

1.4 Jornades de debat, El teatre pren la paraula amb el suport del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) i de l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB)
Debat, Els límits del teatre tradicional. Les noves fronteres
escèniques.
A càrrec de Mario Gas i Alfredo Sanzol. Moderat per
Hermann Bonnin.

Dilluns 9 de Desembre de 2014 a les 20.00h, Teatre Romea
El teatre disposa de nous recursos i els públics demanden una major complexitat en les formes
narratives. Quines són les noves fórmules dramatúrgiques que utilitzen autors i directors?

1.5 Jornades de debat, El teatre pren la paraula amb el suport del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) i de l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB)
Debat, productores i companyies de teatre. L’autonomia
del dramaturg.
A càrrec de Salvador Sunyer i Ángeles González-Sinde. Moderat
per Xavier Marcé.

Dilluns 2 de febrer de 2015 a les 20.00h, Teatre Romea
Com s’articula l’actual protagonisme de l’autor (sovint també director i líder d’una companyia) dins
la producció teatral?

1.6 Jornades de debat, El teatre pren la paraula amb el suport del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) i de l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB)
Debat, el teatre i el conflicte social. Entre la descripció i el
compromís.
A càrrec de Mariano Barroso i Fernando Bernués. Moderat
per Carme Portaceli.

Dilluns 16 de febrer de 2015 a les 20.00h, Teatre Romea
Malgrat una realitat punyent, la política (fora de l’humor més o menys inofensiu) no és habitual als
nostres escenaris. És la victòria de l’espectacle sobre la cultura? És l’èxit de la subvenció sobre la
llibertat i l’autonomia de pensament i expressió?

1.7 Jornades de debat, El teatre pren la paraula amb el suport del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) i de l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB)
Debat, El text i la seva interpretació. L’autor davant la
posada en escena.
A càrrec de Juan Margallo i Joan Font. Moderat per Toni
Casares.
.

Dilluns 9 de març del 2015 a les 20h, Teatre Romea
Amb el canvi en el paper dels dramaturgs, quina és la capacitat de decisió en posada en escena
dels autors? Es posa en qüestió la primacia del director dels darrers vint anys?

1.8 Jornades de debat, El teatre pren la paraula amb el suport del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) i de l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB)
Debat, El teatre i el món. L’autor local en un món
global.
A càrrec de: Guillem Clua i Andrés Lima. Moderat per
Borja Sitjà.

Dilluns 30 de març de 2015 a les 20h, Teatre Romea
Internacionalitzar-se implica fer produccions singulars, d’altra qualitat, però també tractar temes que
interessin arreu.
Com es treballar aquest objectiu amb l’exigència d’una major implicació en la problemàtica concreta
que ens afecta a casa nostra?

.

1.9 Temps i teatre.
Conferència a càrrec de la Sr. Xavier Albertí.

Dilluns 24 de març del 2015 a les 20h, Teatre Romea
Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del Teatre, la
Fundació Romea va organitzar aquesta conferència a càrrec de
Xavier Albertí.

1.10 Teatre i territori.
Conferència a càrrec de Jordi Basomba (Kursaal de Manresa), Quim Marcé (Teatre de
Bescanó), Toni Cabero (Teatre de la Llotja, Lleida), Jordi Giramé (Teatres de Tarragona),
modera Pep Tugues (Teatre-Auditori St. Cugat).

Dilluns 20 d’abril del 2015 a les 20h, Teatre Romea
El teatre al territori català, està tan ben recolzat, com a
la capital?
Dificultats de produir i/o exhibir teatre en el territori?
Quines facilitats té el territori català per veure el
mateix teatre que es fa a la capital?
Té l’oportunitat l’artista del territori de poder plasmar la
seva realitat, el món que l’envolta en els teatres del
seu propi territori?
Les subvencions al territori, són justament proporcionals a les de la capital?

2. Cicles d’activitats

2.1 Concert: Cobla La Principal de la Bisbal

Dilluns 6 d’octubre de 2014 a les 20.00h, Teatre Romea
La Cobla La Principal de la Bisbal va presentar aquest concert espectacle junt a l’actriu i soprano
Elena Martinell, i sota la direcció de Francesc Cassú.
Aquest acte va tenir tan bona acollida entre el públic, que les entrades van quedar exhaurides dies
abans de la funció.

2.2.- Lectura dramatitzada: Amb ales a la veu
Dimarts 28 d’octubre de 2014 a les 20.00h, Teatre Romea

La Fundació Romea va oferir al Teatre Romea aquesta producció on els actors Enric Majó, Marta
Angelat, Victòria Pagès, Miquel Pujado i Pep Ribas ens van conduir per un viatge per la història
de la poesia catalana, dels trobadors a l’actualitat, tot contextualitzant moviments i èpoques (la
poesia medieval, el Renaixement, el Barroc, la Renaixença, el Modernisme, el Noucentisme) i
oferint versions dites i cantades de poemes d’autors tan diversos com Guillem de Berguedà,
Ausiàs March, Teodor Llorente, Joan Alcover, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep
Carner, Maria Antònia Salvà, Josep Maria de Sagarra, Joan Salvat-Papasseit, Salvador
Espriu...

2.3.- La mala reputación, homenatge Georges Brassens

Dilluns 17 de novembre de 2014 a les 20.00h, Teatre Romea
En aquest espectacle, les cançons més populars de Georges Brassens (La mala reputació, El
goril·la, etc) es combinen amb temes no tan coneguts (com La princesa i el musicastre) i amb
peces d’autors que Brassens estimava i respectava (Jacques Brel, Boris Vian, Georges Moustaki).
Tot plegat, amanit amb textos de diverses procedències que ens van ajudar a comprendre millor la
realitat calidoscòpica d’un creador que va aconseguir fer de la Cançó un autèntic Art Major.

2.4.- Concert homenatge de Gaietà Renom

Dilluns 16 de Març de 2015 a les 20.00h, Teatre Romea

El concert que organitza la Fundació Romea amb la
col·laboració de l’Associació Musical Gaietà Renom, es
celebra en motiu de la cloenda del Centenari del naixement
del insigne tenor Gaietà Renom.

2.5.- Lectura dramatitzada: Procés a una
bruixa del Pallars.
Dilluns 25 de maig de 2015 a les 20.00h, Teatre Romea

Lectura Dramatitzada sobre els judicis que es cometien
contra les bruixes al Pallars al s. XV.
A càrrec de: Mireia Aixalà, Xavier Bertran, Annabel Castan,
Pau Castell, Robert González, Xavier Madueño, Eduard
Muntada, Eli Sauquet i Jaume Ulled.

3..- Col·laboracions amb altres entitats

3.1.- Lectura dramatitzada: La disputa de l’ase, d’Anselm Turmeda
En col·laboració amb la Fundació Carulla
Anselm Turmeda (1352-1430) va viure temps convulsos, uns moments de canvis profunds en un
món que s’allunyava de l’esperit medieval tot obrint nous camins que durien a l’Humanisme i al
Renaixement, i que tenen en el Cisma d’Occident (1378-1417) la seva manifestació més
espectacular. I Turmeda també és un clar exponent d’un temps de crisi: frare franciscà, el 1385
s’instal·là a Tunis (on està enterrat), canvia el seu nom pel d’Abdal.lah i esdevé musulmà. És autor
d’obres com les Cobles de la divisió del regne de Mallorques i el Llibre dels bons amonestaments
(una paròdia de sermó en vers), però és recordat sobretot per la Disputa de l’ase contra frare
Anselm (1418), un divertit debat sobre la hipotètica superioritat de l’home damunt dels animals.
Expressió brillant i enginyosa de l’escepticisme radical del seu autor, la Disputa satiritza el
comportament humà, tot introduint en alguns moments unes historietes anticlericals d’arrel
bocacciana absolutament irresistibles, que demostren la mestria narrativa de Turmeda.
L’original català de l’obra s’ha perdut, i el text publicat per “Els nostres clàssics” el 1928 va ser
realitzat a partir d’una traducció francesa. Recentment, Marta Marfany i Albert Mestres han realitzat
una versió actualitzada del text, en la qual Miquel Pujadó s’ha basat per crear la versió
dramatitzada que ara presenta la Fundació Romea i que, dirigida per Carles Canut, compta amb la
col·laboració d’actors tan notables com Ferran Frauca, Jordi Boixaderas, Mingo Ràfols Pep Ribas i
Monica Glaenzel.

3.2 Lectura dramatitzada: Disputa de l’ase. En col·laboració amb
l’Ajuntament de Montblanc
Dilluns 8 de setembre de 2014 a les 22:30h, Centre Cultural Anselm Turmeda, Montblanc
En col·laboració amb l’Ajuntament de Montblanc, la Fundació Romea va duu al Centre Cultural
Anselm Turmeda aquesta lectura dramatitzada on van participar els actors Ferran Frauca, Jordi
Boixaderas, Mingo Ràfols, Pep Ribas i Susanna Garachana.

3.3.- Lectura dramatitzada Joan Vinyoli: El riu encès en col·laboració amb
el Teatre Auditori de Sant Cugat amb motiu del 14è Festival nacional de
poesia

Diumenge 19 d’octubre de 2014 a les 12:30h, Teatre Auditori de Sant Cugat
En col·laboració amb el Teatre Auditori de Sant Cugat, la Fundació Romea va ser l’encarregada
d’inaugurar el 14è Festival nacional de poesia amb la seva producció Joan Vinyoli: “El riu
encès”, una passejada a través del món poètic de Joan Vinyoli, de la seva evolució humana i
literària. I van participar els actors Marta Angelat, Jordi Boixaderas, Mingo Ràfols i Pep Ribas, i els
músics Miquel Pujadó, Joan Humet i Manel López. Sota la direcció de Carles Canut i amb el guió i
adaptacions de Miquel Pujadó.

3.4 Lectura dramatitzada: El Somni de Bernat Metge. En col·laboració amb
les Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Dilluns 20 d’octubre de 2014 a les 20:00h, Teatre Romea
La xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i la Fundació Romea van portar al teatre
Romea aquesta lectura dramatitzada, la qual va tenir una gran acollida entre el públic, omplint la
totalitat del teatre.
Hi van participar els actors Jordi Boixaderas, Joan Pera, Jordi Brau, Ferran Frauca i Miquel Pujadó.

3.5 Cicle de lectures dramatitzades: El Somni, de Bernant Metge. En
col·laboració amb els amics dels clàssics (Fundació Carulla)
Dilluns 27 d’octubre del 2014 a les 19:30h, Biblioteca Central,
Terrassa
Gràcies a una col·laboració amb els Amics dels Clàssics, el Servei
de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i el suport de la
Fundació Carulla, aquest any em pogut organitzar el cicle de
lectures dramatitzades de El Somni, de Bernat Metge.
La lectura, que es representarà a sis biblioteques de diferents
poblacions catalanes, parteix de la versió contemporània d’Alba
Dedeu, Miquel Pujadó ha estat l’encarregat d’adaptar el guió, i és
interpretada per Joan Pera i Ferran Frauca sota la direcció de Carles
Canut.

3.6 Concert homenatge: La mala reputació al voltant de Georges
Brassens. En col·laboració amb l’Ajuntament de Sort.
Dissabte 8 de novembre de 2014 a les 22:00h, Cinema-Teatre de Sort
En col·laboració amb l’Ajuntament de Sort, la Fundació Romea va portar aquest concert homenatge
a un dels més grans cantautors de tots els temps, Georges Brassens, a Sort, amb motiu de la Fira
de la tardor 2014

3.7 Lectura dramatitzada Joan Vinyoli: El riu encès en col·laboració amb
ENDESA

Dilluns 15 de desembre de 2014 a les 20:00h, Teatre Romea
La Fundació Romea per a les Arts Escèniques i ENDESA, van presentar Joan Vinyoli: “El riu
encès” al Teatre Romea. Aquesta passejada a través del món poètic de Joan Vinyoli, de la seva
evolució humana i literària,on van participar els actors Marta Angelat, Jordi Boixaderas, Mingo
Ràfols i Pep Ribas, i els músics Miquel Pujadó, Joan Humet i Manel López, va tenir molt bona
acollida per part del públic assistent.

3.8 Lectura dramatitzada “commemoració 100 anys de la Mancomunitat”
Dilluns 2 de març de 2015 a les 20.00h, Teatre Romea
Lectura a càrrec de: Carles Canut, Jordi Boixaderas, Pep Cortés, Joan Pera, Anna Güell, Enric
Majó, Pep Riba, Ferran Frauca. Guió: Miquel Pujadó
Direcció: Carles Canut.
Amb col·laboració de la Diputació de Barcelona

Fundació Romea – Memòria d’activitats 2015

3.9 Feliç centenari Mr. Welles. Homenatge a Orson Welles
Dilluns 1 de juny de 2015 a les 20.00h, Teatre Romea
La Fundació Romea i Filmoteca de Catalunya va oferir al Teatre Romea aquesta producció on els
actors Carles Canut i Josep Maria Pou ens van conduir per un viatge per la història d’Orson
Welles.
Amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya.

Fundació Romea – Memòria d’activitats 2015

3.10 Lectura dramatitzada amb l’associació d’actors
Dilluns 6 de juliol de 2015 a les 20.00h, Teatre Romea
Lectura dramatitzada amb l’associació d’actors ; Cinc vares de terra. Lectura dirigida per Ruth Vilar
i ajudant direcció: Salva Artesero. A càrrec de: Eloi Benet, Elena Codó, Alicia Gonzàlez Laá, Aina
Huguet, Ferran Lahoz i Teresa Urroz.
Música Original/guitarra: Manuel Sánchez Riera
Amb la col·laboració de AISGE i Teatre Akademia

Fundació Romea – Memòria d’activitats 2015

Fundació Romea – Memòria d’activitats 2015

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 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.

Fundació Romea – Memòria d’activitats 2015

RECULL DE PREMSA

2014-2015

Fundació Romea – Memòria d’activitats 2015

Conferència Mario Gas.
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El teatre pren la paraula
II edició.

El teatre pren la paraula
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II edició
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Temps i teatre
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Teatre i Territori
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Cobla la principal de la Bisbal
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Amb ales a les veus
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Concert homenantge Georges Brassens

Fundació Romea – Memòria d’activitats 2015

Concert homenantge a Gaietà Renom.
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La disputa de l’ase
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El riu encès
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El somni de Bernat metge
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La mancomunitat
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