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PRESENTACIÓ

La Fundació Romea per a les Arts Escèniques va finalitzar el 2017 mantenint el suport
del seu Cercle d’ Amics i amb un variat programa d’activitats, que ha mantingut el puls
d’anys anteriors amb una gran acollida per part del públic, dels professionals de les arts
escèniques, el sector cultural i els mitjans de comunicació, mantenint 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 anys 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 Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya el Sr. Carles Puigdemont,
el periodista Enric Juliana, el membre de Jutges per la Democràcia Joaquin Bosch, Anna
Gabriel, diputada al parlament de Catalunya, o l’escriptora Isabel-Clara Simó, per citarne només alguns.

La Fundació Romea també ha mantingut al 2017, les lectures dramatitzades,
presentacions de llibres i debats, col·laborant amb altres entitats com l’ Institut del
Teatre, el Consolat Suïs o la Diputació de Barcelona, entre d’altres.

CALENDARI D’ACTIVITATS

GENER
Dilluns, 16 de gener del 2017 a les 20h. Teatre Romea.
Conferència: L’any 2017: un any clau pel futur de Catalunya.
A càrrec del Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont.
Dilluns, 26 de gener del 2017 a les 20h. Teatre Romea.
Presentació del llibre: El cavaller Flöid.
En col·laboració amb l’editorial Proa.
Dilluns, 30 de gener del 2017 a les 20h. Teatre Romea.
Lectura dramatitzada: Don Quijote de la Mancha.
En col·laboració amb el Festival Castell de Peralada.

FEBRER
Dilluns, 13 de febrer del 2017 a les 20h. Teatre Romea.
Conferència: Catalunya des de Madrid.
A càrrec del periodista Enric Juliana.
Dilluns, 20 de febrer del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Conferència: La corrupció política
A càrrec del Jutge Joaquim Bosch, Portaveu de l’associació Jutges per la
Democràcia.

MARÇ
Dilluns, 6 de març del 2017 a les 20h. Teatre Romea.
Conferència: El camí cap a l’exercici de l’autodeterminació.
A càrrec d’Anna Gabriel, diputada al Parlament de Catalunya per la CUP.
Dilluns, 20 de març del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Debat: Els debats crítics, sessions al voltant de l’autoria i la creació
escènica,
convidats els tres finalistes del premi critica Pau Miró, Pere Riera i Jan Vilanova.
En col·laboració amb RECOMANA, Diputació de Barcelona, AADPC i
ADETCA
Dilluns, 27 de març del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Conferència: Teatre i política, Dia Mundial del Teatre.
A càrrec de Jordi Coca.

ABRIL
Dilluns, 3 d’abril del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Conferència: Què és el feminisme?
A càrrec de Isabel-Clara Simó, Premi d’Honor de les lletres Catalanes.

MAIG
Dilluns, 8 de maig del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Concert: Sequenza o la destructuració d’una diva.
A càrrec de Marta Fiol.
Dilluns, 15 de maig del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Lectura dramatitzada: #aixòésundrama
En col·laboració amb l’ Institut del Teatre i ITRàdio
Dilluns, 22 de maig del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Homenatge: Abans que pugi el teló de Víctor Alexandre
Obra homenatge al actor Jaume Pla pels seus 90 anys, en col·laboració amb el
Teatre Auditori de Sant Cugat.

JUNY
Dilluns, 5 de juny del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Lectura dramatitzada: Els poetes maleïts de Miquel Pujadó.
En col·laboració amb La fundació Palau (Centre d’art) Caldes D’Estrac.

Dilluns, 12 de juny del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Conferència: Trencant els murs ...... del Teatre
A càrrec de Jaume Collboni, Segon tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de
Barcelona i Director de l’Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació de l’Ajuntament de
Barcelona

JULIOL
Dilluns, 17 de juliol del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Lectura dramatitzada: El 515 de Marc Loher.
En col·laboració amb AADPC i AISGE.

SETEMBRE
Dilluns, 4 de setembre del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Conferència Inaugural Temporada 2017/2018: Ministres del culte, o de la
Cultura?
A càrrec del H. Sr. Santi Vila, Conseller d’Empresa i Coneixement.

OCTUBRE
Dilluns, 2 d’octubre del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Homenatge: Homenatge a Joan Capri.
En col·laboració amb el Departament de cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Dilluns, 9 d’octubre del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Lectura dramatitzada: Andorra de Max Frisch.
En col·laboració amb el Consolat Suïs i el Comunal d’Andorra.
Dilluns, 16 d’octubre del 2017 a les 20h. Teatre Comunal (Andorra la vella)
Lectura dramatitzada: Andorra de Max Frisch
En col·laboració amb el Consolat Suïs i el Comunal d’Andorra.
Dilluns, 30 d’octubre del 2017 a les 20h. Teatre Romea
Concert: Memorial Joaquim Serra 2017
Dilluns, 30 d’octubre del 2017 a les 20:30h. Museu del Ter (Manlleu)
Lectura dramatitzada: La mala reputació.
En col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

NOVEMBRE
Dilluns, 13 de novembre del 2017 a les 20h. Teatre Villaroel
Lectura dramatitzada: Despedida en París de Raúl Brambilla
Dilluns, 27 de novembre del 2017 a les 20h. Centre Vilarnau (Sant Sadurní d’Anoia)
Lectura dramatitzada: La mala reputació.
En col·laboració amb la Diputació de Barcelona

DESEMBRE
Dilluns, 4 de desembre del 2017 a les 21:30h. Teatre S.C. Sant Jaume (Premià de
Dalt)
Lectura dramatitzada: La mala reputació.
En col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Conferència: L’any 2017: un any clau pel futur de Catalunya
Dilluns, 16 de gener del 2017

Conferència a càrrec del Molt Honorable President de la
Generalitat el Sr. Carles Puigdemont, al voltant del seu primer
any al capdavant del Govern del nostre país.
Les seves reflexions, les seves cabòries, els moments difícils,
les alegries. Una xerrada distesa, entretinguda i segur que
profitosa, per tots aquells que poc sabem del entrellat del
poder.

Presentació del llibre: El cavaller Flöid
Dilluns, 26 de gener del 2017

El nostre país és ple de personatges tan apassionants com poc
coneguts. És el cas de J. B. Cendrós i Carbonell (Barcelona,
1916-1986), l’empresari del popular Floïd —el pioner dels
aftershave—, però que sobretot és un dels mecenes i activistes
culturals més importants que ha donat Catalunya.
La implicació arriscada i personal de J. B. Cendrós, un dels cinc
empresaris fundadors d’Òmnium Cultural l’any 1960, i la seva
inflexibilitat a favor de la cultura catalana, va permetre sota el
franquisme la represa i el finançament directe d’institucions clau
com l’Institut d’Estudis Catalans, la recuperació d’Edicions Proa
o d’Aymà Editorial.

Lectura dramatitzada: Don Quijote de la Mancha
Dilluns, 30 de gener del 2017

Amb Josep Maria Pou, Camilo Garcia, Maife Gil i Carles
Canut.
Guió Miquel Pujadó , Direcció Carles Canut.
Lectura Dramatitzada on evidentment, no es va escoltar tot el
Quixot, sinó una selecció d'alguns dels fragments més
importants d'aquesta gran obra. Reprenent la tradició oral,
que va fer que la novel·la de Cervantes, des de la seva
creació, fos coneguda més a través de les lectures públiques,
que tenien lloc a les places, que gràcies a la lectura individual
i assossegada que cadascú pogués realitzar en els seus
propis estances, especialment en un temps en el qual molts,
com el mateix Sancho Panza, no sabien ni llegir ni escriure.

Conferència: Catalunya des de Madrid
Dilluns, 13 de febrer del 2017

El periodista Enric Juliana i Ricart, nascut a Badalona el
1.975 es va iniciar en el rotatiu català Tele/expres i
actualment es el Director Adjunt de La Vanguardia al
capdavant de la seva Delegació a Madrid.
Un dels grans analistes polítics del moment i coneixedor
millor que ningú de les relacions entre Madrid i Barcelona.

Conferència: La corrupció política (com amenaça a la democràcia i a l'estat de
dret )
Dilluns, 20 de febrer del 2017 a les 20h. Teatre Romea

Conferència a càrrec de Joaquim Bosch qui va ser portaveu de
Jutges per la Democràcia, l’ Associació de Magistrats
Progressistes És un jurista molt popular i d’alta estimació entre
alguns polítics.

Conferència: El camí cap a l’exercici de l’autodeterminació
Dilluns, 6 de març del 2017

Els temps actuals son plens de reptes; i la Sra. Anna Gabriel ens
va explicar des de la seva experiència personal com s’inicia un
procés constituent popular que vol donar resposta a les
necessitats materials de la gent del nostre país. Una altra
conferencia que deixa constància de la importància de la nostra

Debat: Els debats crítics, sessions al voltant de l’autoria i la creació escènica,
Dilluns, 20 de març del 2017

La fundació Romea per a les arts escèniques va acollir la primera
activitat del Dia Mundial del Teatre a Barcelona
Una xerrada que es va avançar a la gala dels premis de la crítica
del dia 27 de Març. Unes sessions al voltant de l’autoria i la creació
escènica, que va tenir per convidats als tres finalistes Pau Miró, Pere
Riera i Jan Vilanova moderats per Ramon Oliver.
La publicació Recomana va organitzar per tercer any, dins del Dia
Mundial del Teatre, els Premis de la Crítica.

Conferència: Teatre i política, Dia Mundial del Teatre.
Dilluns, 27 de març del 2017

De la mà de l’escriptor Jordi Coca, ens adonem que sovint oblidem
que el veritable sentit dels textos clàssics està en el context que els
va produir i no pas en els missatges suposadament universals que
prediquen. El teatre és una lectura de la realitat, un gran laboratori
del món, i interpretant el món és evident que sempre oferim una
mena de resposta o altra. En aquest sentit, doncs, teatre i política
van forçosament agafats de la mà.

Conferència: Què és el feminisme?
Dilluns, 3 d’abril del 2017

Isabel Clara Simó , (Premi d’Honor a les lletres Catalanes), va dictar
una conferencia magistral sobre el feminisme, un moviment sobre
el qual recauen molts prejudicis. Durant una hora i mitja va fer una
repassada a la història i ens va ajudar a veure com superar els
estereotips i acostar-nos a la situació real de les dones reals.

Concert: Sequenza o la destructuració d’una diva.
Dilluns, 8 de maig del 2017

Marta Fiol sempre ha apostat per interpretar repertoris poc
coneguts, donant sovint una dimensió escènica als seus recitals,
per a emfatitzar la connexió emocional amb l’oïent-espectador. En
aquesta ocasió, amb «Sequenza, o la desestructuració d’una diva»,
assistim a una estrena amb el director català Joan Mª Segura i el
pianista i cantant Joseph Bates, en una posada en escena molt
divertida on la música acadèmica es dóna la mà amb el cabaret o el
cafè concert.

Lectura dramatitzada: Això es un drama
Dilluns, 15 de maig del 2017

De nou la Fundació Romea col·labora amb l’Institut dl Teatre i IT
Radio per posar sobre l’escenari el programa radiofònic de
microdramaturgies, que amb tant d’èxit creen els alumnes de
l’Institut del Teatre.
Una nit on el Romea s’omple dels somnis i il·lusions de les noves
generacions de l’escena catalana.

Abans que pugi el teló (Espectacle homenatge a Jaume Pla)
Dilluns, 22 de maig del 2017

Abans que pugi el teló parla d’un actor d’edat avançada que és a
punt de viure la nit més difícil de la seva vida, la nit en la que s’ha
d’acomiadar dels escenaris i diu adéu per sempre als personatges
que ha interpretat al llarg de més de seixanta anys.
I amb aquesta representació Jaume Pla s’acomiadà del Teatre
Romea, acompanyat pels seus companys de sempre.

Lectura dramatitzada: Els poetes maleïts
Dilluns, 5 de juny del 2017

En col·laboració amb La Fundació Palau (Centre d’art) Caldes
D’Estrac, i en motiu del centenari del neixament de Josep Palau i
Fabre, es crea aquest espectacle, escrit per Miquel Pujadó i
dirigit per Carles Canut, que va comptar amb la intervenció de
Pepo Blasco, Joan Negrié, Aina Sànchez, Ferran Frauca i el
mateix Pujadó, i dels músics Joan Humet i Manel López.

Conferència: Trencant els murs ...... del Teatre
Dilluns, 12 de juny del 2017

Jaume Collboni, Segon tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de
Barcelona i Director de l’Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació de
l’Ajuntament de Barcelona, ens va explicar el paper del teatre dins
les polítiques culturals de l’Ajuntament de Barcelona i va repasar
les principals mesures al llarg del primer any de gestió al
capdavant de l’ Institut de Cultura.

Lectura dramatitzada: El 515 de Marc Loher
Dilluns, 17 de juliol del 2017

En col·laboració amb AADPC i AISGE, el propi autor, Marc
Loher, va dirigir aquesta lectura dramatitzada. Una peça escrita fa
més de 10 anys, però que el pas del temps no ha fet minvar la
rabiosa actualitat política i social dels temes tractats. L’autor i
director, des de la comicitat i la ironia, fa una crítica de la societat
actual i pretén que el públic assistent reflexioni sobre l’època que
ens ha tocat viure.

Conferència Inaugural Temporada 2017/2018: Ministres del culte, o de la
Cultura?
Dilluns, 4 de setembre del 2017

A càrrec de l’Honorable Sr. Santi Vila. Conseller d’empresa i
coneixement, que ens va explicar el paper de les administracions
i de la política en el món actual.

Homenatge: Homenatge a Joan Capri
Dilluns, 2 d’octubre del 2017

Amb motiu del centenari del seu naixement, la Fundació Romea en
col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya van voler retre un merescut homenatge a l’actor Joan
Capri. En ell varen participar actors i actrius que havien compartit
amb ell els escenaris teatrals i els platós televisius (en sèries com
Doctor Caparrós, medicina general i Doctor Caparrós, metge de
poble): Lloll Bertran, Joan Borràs,Mario Gas, Maife Gil, Josefina
Güell, Montse Miralles, Carme Molina, Joan Pera, Pep Sais i Carme
Sansa

Lectura dramatitzada: Andorra de Max Frisch
Dilluns, 9 d’octubre del 2017 a les 20h. Teatre Romea i Dilluns, 16 d’octubre del
2017 a les 20h. Teatre Comunal (Andorra la vella)
Per segon any consecutiu el Consolat Suïs, col·labora amb la
Fundació Romea produint una lectura dramatitzada, d’una de les
obres que ha marcat la cultura Europea.
Una Lectura dramatitzada que es va representar al Teatre
Comunal d’Andorra i la Vella, i al Teatre Romea de Barcelona,
amb un gran èxit de públic assistent en ambdues ocasions.

Concert: Memorial Joaquim Serra 2017
Dilluns, 30 d’octubre del 2017 a les 20h

Organitzat per la Confederació Sardanista de Barcelona, va comptar amb el seguent
programa:

PRIMERA PART

Cobla Mediterrània
Bernat Castillejo, director

Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Bernat Castillejo, director

SEGONA PART

Cobles Mediterrània i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Bernat Castillejo, director

Bernat Castillejo i Ramon Cardo, directors
Jordi Molina, tenora solista
Joan Torras, percussió
Jordi Saura, presentació

Lectura dramatitzada: Despedida en París de Raúl Brambilla
Dilluns, 13 de novembre del 2017

Marta Angelat i Mercè Aranega, varen donar vida a Sarah
Bernhardt i Eleonora Duse, interpretant aquesta lectura
dramatitzada que va omplir La Villarroel de gom a gom.

Lectura dramatitzada: La mala reputació
Renovant la col·laboració de la Fundació Romea amb la Diputació de Barcelona, es
produeix la gira de la lectura dramatitzada “La mala reputación, al voltant de Georges
Brassens”, una gira que portarà a la Fundació per 11 localitats de totes les comarques
de Catalunya.
Dilluns, 30 d’octubre del 2017 a les 20:30h. Museu del Ter (Manlleu)
Dilluns, 27 de novembre del 2017 a les 20h. Centre Vilarnau (Sant Sadurní
d’Anoia)
Dilluns, 4 de desembre del 2017 a les 21:30h. Teatre S.C. Sant Jaume (Premià de
Dalt)
“La mala reputació, al voltant de Georges Brassens”
Amb:
Carles Canut, Ferran Frauca,
Joan Humet (contrabaix), Manel López (acordió) i Miquel Pujadó
(guitarra i veu)
Guió i adaptació de les cançons: Miquel Pujadó
Direcció: Carles Canut

Cercle d’ Amics de la Fundació Romea

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 donen suport al nostre programa
d’activitats i donen suport a la Fundació. Això 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 aproximadament uns 200 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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