DOSSIER D’ACTIVITATS 2020

PRESENTACIÓ.
La Fundació Romea per a les Arts Escèniques ha finalitzat el 2019 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 un cert 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
D’aquesta manera pensem afrontar el anys 2020 comptant amb la fidelitat de els
nostres Mecenes , amics de la fundació i la incorporació aquest any dels grup
d’abonats del Teatre Romea

PROGRAMACIÓ FUNDACIÓ ROMEA 2020
•

20 de gener de 2020 al Teatre Romea a les 19 h
“Eduard Márquez Potser (o sobre el bloqueig d’una novel·la)”
Per Eduard Márquez

•

17 de febrer de 2020 al Teatre Romea a les 19 h
“Disseccionar una falsificació”
Per Mireia Hernández

•

9 de març de 2020 al Teatre Romea a les 19 h
“Cultura 5G”
Amb Jordi Herreruela, Miguel Manjón, Gonzo Suarez i Isabel Tallos

•

21 de Setembre de 2020 al Teatre Romea a les 19 h
“Bon dia Barcelona”- per Perico Pastor

•

5 d’octubre de 2020 al Teatre Romea a les 19 h
“Dialograma” per Jaime Sierra

•

19 d’octubre de 2020 al Teatre Romea a les 19 h
“Safareig” (8e cicle de lectures dramatitzades)

•

26 d’octubre de 2020 al Teatre Romea a les 19:00 h
“La banda sonora d’entre el cel i la terra” per Gerard Quintan

•

16 de novembre de 2020 al Teatre Romea a les 19:00 h
Assaig General “El futur de la humanitat” per Víctor Gómez Pin, Javier Tejada
i Carolina Galvez-Montón. Per Streaming.

•

14 de desembre de 2020 al Teatre Romea a les 19 h
“El futur de la humanitat” per Víctor Gómez Pin, Javier Tejada i Carolina
Galvez-Montón.

•

21 de desembre de 2020 al Teatre Romea a les 19 h
“Tirant lo Blanc” versió en català actual per Marius Serra

GENER
•

20 de gener de 2020 al Teatre Romea a les 19 h

Eduard Márquez, Potser (o sobre el bloqueig d’una novel·la
Després de gairebé cinc anys de feina, un cop acumulats centenars de llibres i
d’articles , centenars de dies als arxius i biblioteques, centenars d’hores d’entrevistes,
centenars de fulls de notes , el procés creatiu s’ha acabat convertint en un carreró
sense sortida,
Eduard Márquez ens explicarà que passa quan et quedes bloquejat i el públic intentarà
ajudar-lo

FEBRER
•

17 de febrer de 2020 al Teatre Romea a les 19h

Disseccionar una falsificació
Mireia Hernández, perita cal·ligràfica, tècnica en anàlisi documental i lingüista forense, ha
consagrat la seva vida professional a revelar les falsificacions, plagis i apropiacions en el món
de l'art. “ Disseccionar una falsificació “ Ens mostrarà com es descobreix una falsificació i com
es desemmascara l'engany del qual cerca donar-nos gat per llebre.

MARÇ
•

9 de març de 2020 al Teatre Romea a les 19 h

Cultura 5G
La cultura 5G es doncs la capacitat de crear i produir espectacles a escala global per al seu
consum en temps real, on el mòbil serà la pantalla principal. Ara bé, el que realment implica és
el triomf d'una cultura connectada a la velocitat, a la rapidesa, a la precisió i l'exactitud. El
sociòleg Luciano Concheiro en el seu assaig Contra el temps, filosofia pràctica de l'instant ens
adverteix que "les presses, vistes amb deteniment, són un imperatiu per incrementar la
velocitat de les nostres accions, però també una exigència per executar cada vegada més
accions en un lapsus temporal cada vegada menor". Suposa fer més coses en menys temps o,
expressat en termes de consum cultural, representa escalar fins al llindar on tota acció
artística, es desenvolupi on es desenvolupi, pugui ser captada en temps real pels espectadors
escampats per tots els racons de la terra. Un dels somnis de l'artista contemporani és poder
mostrar el procés d'elaboració de les seves creacions com a part significant d'aquestes i, si és
possible, fer-ho en l’instant mateix en què sorgeixen del seu cap per aterrar automàticament a
la pantalla, el llenç, un full o en qualsevol mena de format.

SETEMBRE
•

21 de Setembre de 2020 al Teatre Romea a les 19 h

Bon día Barcelona

Bon dia. Amistat, Rock, Conversa, Calor, Pinzell, Matiner, Paciència, Mar, Vall, Paseíto,
Estudiant, Música, Roba estesa, Cafè, Sol, Parella, Joc… L’artista Perico Pastor, des del 14 de
març del 2020, va començar a compartir amb un grup d’amics, avui arriba a més de cinccentes persones, una sèrie d’aquarel·les que ens envia a 2/4 de 8 del matí per donar-nos el
“bon dia”; un bon dia en forma d’aquarel·la destinat a fixar una visió optimista de la vida
per lluitar contra la tirania de la Covid-19. Els seus dibuixos funcionen com una auca en la
qual podem llegir una història on la confiança amb la vida i Barcelona són les qüestions
centrals. El 21 de setembre volem compartir amb vosaltres un recorregut emocionat i
emocionant de la joia de viure en aquests temps tan difícils. Volem obrir la temporada amb
un acte de resistència contra el desànim, l’apatia i la por que genera la Covid-19. Un acte
per reivindicar la gent, la ciutat i les ganes d’aixecar-se cada dia i dir en veu alta “BON DIA…

OCTUBRE
•

5 d’octubre de 2020 al Teatre Romea a les 19 h

“Dialograma” per Jaime Sierra

Dialograma és un joc. Un projecte artístic participatiu que permet la creació de
diagrames a partir de la dialèctica d'un grup d'individus.
El tauler de joc resultant d'una "partida" dibuixa el desenvolupament d'un diàleg
mitjançant les dades com a matèria primera i la infografia com a eina de comunicació
natural.Alguna cosa en aparença paradoxal: les dades són usades habitualment per a
dibuixar grups socials, no individus i la infografia és una eina culturalment vinculada a
la ciència i, per tant, a la panacea de l'objectivitat.

•

19 d’octubre de 2020 al Teatre Romea a les 19:00 h

“Safareig” (8e cicle de lectures dramatitzades)

ORGANITZEN: AAPDC, AISGE I FUNDACIÓ ROMEA
SAFAREIG, anàlisi semàntic de l’amor
Creació a partir de l’adaptació de cants populars de bugaderes. Una reflexió sobre la
construcció cultural de l’amor a través del llenguatge.En un possible passat recent tres
bugaderes renten la roba, una no parla, però balla, una altra parla una altra llengua, i l’altra
espera a què arribi el seu aimant. No es coneixen però fan safareig, parlen d’amors, dels
mals d’amors, d’amors que les acaben matant.En un possible futur massa proper, tres noies
intenten entendre’s, una no parla, una altra escriu poesia, i una altra intenta buscar
paraules que no existeixen.Dues realitats distants, sis personatges i tres actrius, cançons
populars i lingüística per entendre que hem d’entendre diferent.
Autor: Marià Llop
Direcció: Marià Llop
Repartiment: Adriana Galicia, Martina Vilarasau i Neus Soler

•

26 d’octubre de 2020 al Teatre Romea a les 19:00 h

“La banda sonora d’entre el cel i la terra” per Gerard Quintana
Una història adquireix tota la dimensió del que s’ha viscut en la mesura que, una vegada
escrita, sigui possible dotar-la de la seva particular banda sonora. Al músic i escriptor Gerard
Quintana se li ha plantejat un repte que s’expressa en aquesta pregunta: si la plenitud d’una
vida depèn de la intensitat amb la qual es viuen els records, aquests no adquireixen tota la
seva potència quan el desencadenant n’és la música? Seria possible posar una banda sonora a
la seva novel·la Entre el cel i la terra? Quina seria la banda sonora de Pachi Saura, que va a la
recerca de la bellesa a la Barcelona del 1952? La qüestió no és altra que assumir que no podem
posar límits a les emocions. Gerard Quintana posarà música a la seva novel·la.

NOVEMBRE
•

16 de novembre de 2020 al Teatre Romea a les 19 h

Assaig General “El futur de la humanitat” per Víctor Gómez Pin, Javier
Tejada i Carolina Galvez-Montón. Per Streaming.
El paper que en el segle XX van jugar el petroli, el cotxe i els computadors, en el segle XXI ens
haurem de basar en la digitalització, el big data , la biotecnologia i la intel·ligència artificial. És
clar que tot això que comento comportarà un gran consum energètic pel que haurem de
discutir a fons el tema de l'energia en el futur més immediat i en un escenari més llunyà.
Però, perquè parlar de l'energia en un tema mèdic i social? La resposta és molt simple,
avançarem en les nostres recerques, desenvolupament de nous fàrmacs i teràpies si disposem
d'energia suficient per a dur a terme una de les aventures més importants que té la humanitat
davant de si mateixa.
Encara que els sembli, a primera vista, difícil d'explicar, la curació total del càncer i el disposar
de noves fonts d'energia estan íntimament relacionades. Permetin-me que comenci la meva
xerrada parlant d'aquest tema perquè en ell ens va el futur de la humanitat.

DESEMBRE
•

14 de desembre de 2020 al Teatre Romea a les 19 h

“El futur de la humanitat” per Víctor Gómez Pin, Javier Tejada i Carolina GalvezMontón.

“La singularitat de l’espècie humana i la lluita per garantir el seu futur estan
indissociablement vinculades a l’equilibri de la natura.La natura es deixa desvetllar
per l’home a través de la ciència i de la tècnica, però no es deixa violentar per
elles.
En un moment en què estem confrontats a una tremenda crisi sanitària, econòmica
i social, hem de lluitar per la ignició d’una deflagració de noves idees i valors que
s’entrellacin els imperatius d’evolució i progrés amb la recerca de la veritat,
aportant lucidesa sobre l’entorn natural i la nostra pròpia condició en el si
d’aquesta.”

•

21 de desembre de 2020 al Teatre Romea a les 19 h

“Tirant lo Blanc” versió en català actual per Marius Serra

Màrius Serra conversarà amb els medievalístes Antònia Carré i Joan Santanach, el músic Joan
Magrané ens presentarà dues de les peces de la seva òpera de cambra ‘Diàlegs de Tirant e
Carmesina’i el director teatral Joan Arqué, amb les actrius Magda Puig i Nunu Santaló, faran
una lectura dramatitzada de fragments del tirant que faran dringar en català actual les textures
d’Eros i Tànatos en boca de plaerdemavida, Carmesina i el cavaller de Roca Salada.

