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La Fundació Romea per a les Arts Escèniques 
és una entitat sense ànim de lucre creada  l’any 
2001 amb la voluntat de promoure el sector 
de les arts escèniques a través d’activitats 
que fomentin, principalment, el debat i la 
reflexió al voltant del fet cultural i teatral, el 
suport a la nova dramatúrgia, la formació i la 
investigació de les arts escèniques.
Els seus patrons, protectors i mecenes 
coincideixen en la seva vocació de servei a la 
cultura des del món de l’empresa i la societat 
civil, i ara també des d’una plataforma 
associativa amb voluntat de servei públic, 
i busquen la col.laboració i consideració de 
l’ajuntament, com a partner imprescindible 
en la voluntat de la Fundació de treballar 
per una Barcelona més cultural i inclusiva 
a partir de la base d’un pensament crític i 
madur, condicions que aporta tant el debat 
com la reflexió a partir de les arts escèniques.

Història de la 
Fundació Romea

La Fundació Romea considera que cal 

donar suport a la cultura i a les noves 

formes de creació des de la societat 

civil, destinant una part dels beneficis 

empresarials a aportacions a l’entramat 

social i cultural del territori en el qual 

s’opera; unes aportacions que creiem 

que han de ser gestionades per entitats 

sorgides de la mateixa societat, en 

forma d’associacions no lucratives o 

fundacions, sense perjudici d’establir 

els vincles necessaris de cooperació 

amb l’administració pública. Per tant, 

la Fundació creu en una línia de rigor i 

austeritat en la gestió per tal d’aconseguir 

un millor aprofitament dels recursos 

alhora que respecti la qualitat, la llibertat 

conceptual i els criteris del creador i 

l’espectador.

A partir de setembre del 2019, la Fundació 

Romea per a les Arts Escèniques engega 

una nova etapa sota la direcció de Fèlix 

Riera. Entesa com a espai escènic capaç 

de captar/sintonitzar amb experiències 

artístiques que defineixen el nostre temps 

cultural i estableixen un diàleg amb les 

arts escèniques, la fundació dirigirà la 

seva activitat envers tres camps d’acció:

Filosofia de la Fundació Romea
Construccions artístiques
Obres de [en] construcció / Aprendre, 

documentar, explorar / Creadors de 

diferents disciplines explicaran els 

processos creatius de peces fetes 

originalment per a la Fundació Romea, 

amb l’objectiu de connectar amb diverses 

maneres i pautes de treball. L’àmbit de les 

arts visuals atraurà especialment l’interès 

de la programació 2022.

Diàlegs culturals 
Fomentar el diàleg amb altres institucions 

per impulsar el debat creatiu entre els 

agents de Barcelona i entre Barcelona 

i Madrid, i convertir la Fundació Romea 

en un espai que permeti avançar en una 

concepció de diplomàcia cultural que 

faciliti el diàleg amb altres indrets i veus 

culturals. 

Activació del sensible 
Comprendre un món en constant 

evolució a través de la mirada atenta dels 

espectadors.

Una aproximació a aquelles temàtiques 

i activitats artístiques directament 

relacionades amb la nostra realitat i que 

incideixen directament en la forma com 

ens aproximem a la cultura, com ara la 

tecnologia 5G.



Les accions que hem programat pretenen connectar al 
públic amb elsensible. Activar el sensible com a forma de 
coneixement d’un mateix.
Les propostes d’Antoni Baulenas, Patricia Jacas, Joan 
Fontcuberta,Gino Rubert, Mari Pau Huguet i Miquel Pujadó 
estan enfocades a la idea de compartir l’escenari amb els 
espectadors. El sensible apel·la a l’emoció de la trobada amb 
Boris Vian, Eduardo Mendoza, Margarida Xirgu, Guillem de 
Berguedà, Helena Tornero, Pablo Auladell i Mira Benavent 
entre d’altres. Entendre la trobada amb el passat com a forma 
d’avançar en la llegibilitat del nostre present; i el present 
com a forma d’avançar cap al futur. Quan reivindiquem 
l’acció “actuar” ho fem per determinar que l’escenari és una 
continuïtat de la vida i no un artifici. El filòsof francès Jacques 
Rancière, en el seu assaig L’espectador emancipat, assenyala 
que el teatre va aparèixer “com una forma de constitució 
estètica -de la constitució del sensible- de la col·lectivitat”.
La programació que els presentem busca reafirmar “la 
constitució del sensible”. Com més contemplem el que ens 
envolta, més ens coneixem a nosaltres mateixos. La Fundació 
Romea aspira a seguir sent un lloc on les energies de la 
creativitat i el talent permetin a l’espectador retrobar-se amb 
la veritat de l’escenari. Amb aquestes accions volem salvar 
l’oposició entre veure i fer. Per això és tan important per a la
nostra institució actuar com la millor manera d’activar el 

sensible

Gràcies a integrar-se en el Hub de pensament, 
ens permeten connectar al públic amb el sensibleFèlix Riera és el director de la Fundació 

Romea. Un professional amb una 
dilatada carrera dins del món cultural. 
Ha estat director editorial del Grup 62 
i de L’esfera dels llibres; director de 
l’Institut de les Empreses Culturals de 
la Conselleria de Cultura (ICEC) del 
2011 al 2012; director de Catalunya 
Ràdio (2012-2015); professor associat 
de la Facultat de Comunicació 
Audiovisual de la Universitat Pompeu 
Fabra, i conseller del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), 
entre altres ocupacions.
Actualment, compagina el seu càrrec 
de director editorial d’ED Libros amb 
el de codirector de la revista cultural 
Hänsel i Gretel, juntament amb la 
direcció editorial de la nova revista 
Pre|ocupaciones del Grup Focus. A 
més, col·labora assíduament amb 
diversos mitjans de comunicació, i 
també és comissari de la Setmana 
Barcelona Novel·la Històrica.

Fèlix Riera
Director de la Fundació Romea
per a les Arts Escèniques

Àfora-Focus/ Fundació Romea. 
Una nova etapa



La Fundació Romea per a les 
arts escèniques canalitza el seu 
compromís amb la ciutat en 10 
eixos que marquen les línies per la 
col·laboració amb agents culturals i 
educatius, la sensibilització i creació 
del públic, amb una mirada inclusiva, 
i pel foment del diàleg intercultural 
crític. Les normes per les quals 
la Fundació Romea basa la seva 
activitat són:

1. Ampliar els àmbits artístics en 
els quals col·laborava la Fundació 
Romea.
2. Ser sensibles als nous llenguatges 
escènics.
3. Donar un tracte original a totes 
les nostres propostes.
4. Interessar a l’opinió pública.
5. Ser un punt de referència de 
l’escena intel·lectual de Barcelona.
6. Donar cabuda a accions socials 
que millorin la vida dels habitants 
de Raval.
7. Convertir l’escenari del Romea en 
una prolongació dels espais públics 
de debat de Barcelona.
8. Interessar als espectadors.
9. Formar part d’iniciatives de les 
arts escèniques, seguint el llegat de 
Carles Canut.
10. Estimular la creació dels creadors 
en el seu sentit més ampli.

Deu objectius en els quals esperem 
poder continuar aprofundint per 
dotar de la màxima interlocució 
cultural a la Fundació Romea. Són 

temps difícils que necessiten les 
arts escèniques per a comprendre 
d’on venim, com afrontar el nostre 
present i quines qüestions hem 
de saber per a afrontar el futur. 
L’escenari de la Fundació Romea 
es mostra com una pàgina en blanc 
perquè pugui trobar acomodament 
tot aquell que tingui alguna cosa a 
dir i expressar. És una col·laboració 
entre els artistes i la Fundació Romea 
basada en la qualitat de les propostes, 
la confiança, el risc i les ganes de 
comunicar amb el públic. Pensem 
que en els mesos vinents serà 
imprescindible mostrar la nostra 
cara més disponible, compromesa, 
col·laborativa i solidària amb els 
nostres mecenes i amb el públic.

Les activitats de la Fundació Romea 
per l’any 2021 mantenen el compromís 
amb aquests eixos de treball amb 
propostes com: El fantasma de la 
Xirgu, que amplia els àmbits artístics 
a través de la col·laboració amb el 
fotògraf Joan Fontcoberta; El món 
de l’art, que reflexiona sobre els 
nous llenguatges escènics; l’Anuari 
Cultural, una proposta interessant 
en l’àmbit de l’opinió pública, 
que ja és un referent intel·lectual 
i generador de debat a la ciutat; o 
Apareguts i desaparegut i Lectures 
dramatitzades amb AADPC i Institut 
del teatre, que mantenen viu el 
llegat de Carles Canut.

Eixos de treball

Recolzament Social 
a la Fundació Romea



La Fundació Romea per a les Arts 
Escèniques col·labora amb els projectes 
d’inclusivitat social que promociona 
el Teatre Romea, la seva seu. Per això 
compta amb un projecte social per 
fer arribar el teatre a tota la societat, 
principalment als grups més fràgils i 
vulnerables. Amb l’objectiu de ser un 
equipament obert a tothom, el Romea 
és totalment accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda i diversitat 
sensorial. Es promouen i duen a terme 
iniciatives dirigides a col·lectius en risc 
d’exclusió, o en posició de desigualtat 
social o laboral, orientades al foment i 
potenciació de la cultura i l’oci inclusius.

D’una banda, des de la temporada 
2014- 2015, participa en el programa 
Apropa Cultura, que vetlla perquè 
els equipaments culturals de 
Catalunya siguin accessibles a tota 
la ciutadania. Facilitant l’apropament 
dels equipaments culturals i les entitats 
socials-, aquest programa promou la 

democratització de la cultura i treballa 
per una cultura inclusiva i capaç de crear 
condicions adequades a les necessitats 
de totes les persones. 

D’altra banda, el Romea forma part 
del projecte Teatro Accesible, una 
iniciativa sorgida el 2011 per apropar el 
teatre a les persones amb discapacitat 
sensorial amb l’objectiu de fomentar 
una accessibilitat que elimini les 
barreres de comunicació en entorns 
d’oci, cultura i educació. Aquesta 
accessibilitat s’aconsegueix mitjançant 
el programa Aptent, que ofereix els 
serveis de subtítols, bucle magnètic, 
so amplificat, llenguatge de signes 
i audiodescripció, entre d’altres; i 
representa una oportunitat per a les 
persones amb discapacitat auditiva, 
visual, persones grans, persones 
que parlen un altre idioma o tenen 
problemes de comprensió per accedir 
a l’oci, la cultura i l’educació.

Vinculació social – Retorn social

Amb col·laboració amb ACIDH Associació 
Catalana d’Integració i Desenvolupament 
Humà, es promou l’accés laboral a persones 
amb intel·ligència límit i discapacitat 
intel·lectual dins el personal de sala. Aquest 
treball permet als integrants formar part de 
l’equip de treball del teatre (acomodació, 
taquilla, atenció a l’espectador, etc.). Alguns 
dels quals s’han integrat, com a treballadors, 
a la plantilla fixa del teatre.



La comunicació de la Fundació Romea per 
a les Arts Escèniques
La Fundació Romea basa la seva 
comunicació amb dos canals comunicatius 
complementaris. Per una part la 
comunicació amb els patrons, protectors, 
mecenes, i amics de la Fundació, que es 
desenvolupa principalment mitjançant 
campanyes de mailing i el manteniment 
del portal web de la fundació, el qual 
es va renovar l’any passat per tal de 
construir una experiència d’usuari, o UX, 
més amable i intuïtiva. I per l’altra part, 
la Fundació Romea també manté una 
estreta col·laboració amb els mitjans de 
comunicació a través del servei de premsa, 
que s’encarrega de notificar i mantenir 
informat als mitjans de totes les activitats 
que es duen a terme a la fundació.

Públic habitual
• Persones entre 30-65 anys.
• Passió pel teatre, cultura en general.
• Gran coneixement del món teatral.
• Ús habitual de xarxes socials i motors     
   de  cerca (Google)
• Ganes de passar-s’ho bé.

Nous públics
• 18-30 anys / Educació superior.
• Públic més avesat en les noves      
   tecnologies.

• Consumidor de productes     
   audiovisuals i àvid  d’un nou estil de      
   comunicació.
• Interessat amb establiruna            
   comunicació bidireccional, àgil,            
   instantània, emocional i  amb valor     
   afegit.
• Ús diari de les xarxes socials.
• De les principals fonts de           
    com  s’assabenten del espectacles.     
    Majoritàriament Instagram i,  en     
    segon pla, Twitter.
• Ganes de passar-s’ho bé i de     
    compartir l’experiència.
 • Altres col·lectius.

Escollim els canals de comunicació dins 
el marc de l’estratègia de màrqueting 
un cop fixats els objectius i el nostre 
públic. Treballesm aprofitant els canals 
de comunicació establerts pel Teatre 
Romea.

Offline & Online
Les actuacions escollides van des dels 
CANALS I SUPORTS OFFLINE més 
tradicionals fins als CANALS ONLINE 
que cada cop són més actius mitjançant 
les xarxes socials i les noves tecnologies. 
Aquests canals s’adapten perfectament 
als missatges que compartim de manera 
immediata.

Informació amb consciència 
Ajudem els nostres públics a revaloritzar i 
gestionar els seus actius culturals, afavorint 
la utilització de les nostres propostes com 
un element cultural i de valor social.

Aquesta eina ens permet segmentar i 
redirigir continguts. Tanmateix aquesta 
segmentació es pensa sobretot des del 
punt de vista d’oferir als usuaris una 
atenció personalitzada respecte als seus 
gustos i al mateix temps oferint-los noves 
perspectives d’oci cultural.

• Xarxes Socials: Comunicacions:           
   programacions, píndoles, càpsules,    
   vídeos, continguts...
• Manteniment SEO per aconseguir un    
   millor posicionament natural.
• Campanyes d’e-mailing segmentant i   
   oferint branded content.

Accions del nostre pla 
de comunicació online

• Col·laboració amb col·lectius   
    minoritaris.
• Presentació d’ accions inclusives.
• Compartint continguts d’interès.
• Apropant les creadores/creadors al  
   nostre  públic compartint entrevistes.
• Amb polítiques de màrqueting i    
   comunicació en constant evolució.

• Promovent el treball amb escoles               
   i estudiants a través del programa      
   L’Escola va al teatre.
• Establint sinergies amb els mitjans de    
   comunicació.

Objectius inclusius
Una de les nostres prioritats és fer que la 
nostra proposta sigui prou atractiva per 
despertar l’interès de tots els públics i fer 
que sigui una activitat cultural possible i 
accessible.
És per això que prenem consciència dels 
col·lectius en risc d’exclusió i ens posem 
a la seva disposició per fer de la nostra 
proposta també una realitat.
Normalitzar minories i incorporar-les en la 
mesura del possible als nostres teatres, és 
un dels nostres objectius.
Cadascuna de les nostres campanyes 
està pensada per construir una comunitat 
ferma de seguidors fidels i actius en les 
recomanacions, vinguin d’allà on vinguin.

Pensem en les persones en cadascuna 
de les nostres propostes. Mesurar si els 
objectius establerts per a cada espectacle 
ens permet optimitzar l’estratègia i valorar 
els resultats, incrementant l’abast i la 
notorietat dels espectacles.

Comunicació i Públics



Personalitats vinculades a Barcelona
La integritat de participants en els actes de la Fundació Romea són 
professionals d’alt nivell que han construït la seva carrera a Barcelona o 
amb una important influència. Clars exemples d’aquest fet serien: Joan 
Fontcuberta, fotògraf reconegut vinculat a la ciutat, qui per exemple 
va crear un dels mosaics més emblemàtics de la ciutat El Petó de la 
plaça Isidre; Eduardo Mendoza, escriptor de trajectòria internacional 
que ha utilitzat diverses vegades la ciutat de Barcelona com a escenari 
de les seves novel·les; o Maria Pau Huguet, una personalitat històrica 
de la televisió catalana tant en la branca periodística, com també en 
la seva faceta més interpretativa, participant en projectes com El cor 
de la ciutat; entre d’altres.  Tots ells comparteixen un fort vincle amb la 
ciutat i són professionals que han aportat grans contribucions al teixit 
cultural barceloní.

Lluís-Anton Baulenas Eduardo Mendoza Patricia Jacas

Walfrido Domínguez Joan Fontcoberta Gino Rubert

Txell Bonet Miquel Pujadó Maria Pau Huguet

25 DE GENER DE 2021, 20:00
Manual de supervivència. 
(homenatge a Boris Vian)
Amb Lluís-Anton Baulenas
 
1 DE FEBRER DE 2021, 19:00
T’he explicat això de l’Eduardo?
amb Patricia Jacas, Walfrido Domínguez 
I Martina Cabanas
 
15 DE FEBRER DE 2021, 19:00
El fantasma de la Xirgu
Amb Joan Fontcuberta
 
22 DE MARÇ DE 2021, 19:00
El món de l’art (una tragicomèdia)
Amb Gino Rubert
 
12 DE ABRIL DE 2021, 19:00
Un viatge en tres actes
Amb Arturo San Agustín, Rafel Nadal 
I Miquel Molina
 
31 DE MAIG DE 2021, 19:00
Apareguts i desapareguts
Amb M.Pau Huguet, Àngels Moreno, 
Víctor Obiols, Miquel Pujadó

13 DE SEPTEMBRE DE 2021, 19:00
Respirar
Amb Lluís Amiguet, Arash Arjomandi, 
Juanjo Garbizu, Ana Pagés I Mauricio 
Villaseca

25 DE OCTUBRE DE 2021, 19:00
Recreant el paradís perdut
Amb Helena Tornero I Pablo Auladell
Amb Joan Pera, Josep M. Pou, Maife Gil, 
Marta Angelat I Jordi Pujal

13 DE DESEMBRE DE 2021, 19:00
Micro rebel·lies; la pandèmia ho justifica tot
Amb Mira Bernabeu i la col·laboració 
dels alumnes de l’escola Aules - arts 
escèniques

 

ACTES EXTERNS PROGRAMATS

12 DE JULIOL DE 2021
VI taller de la memòria escènica
Amb Joan Faneca, Carles Arquimbau, Teresa 
Urroz, Toni Sevilla, Lita Claver I Maribel Altés
 
19 DE JULIOL DE 2021, 19:00
Premi Xirgu

26 DE JULIOL DE 2021, 19:00
Diàlegs de carmelites
 (IX cicle de lectures dramatitzades)
Amb Muguet Franc, Anna Güell, Rosa Renom, 
Fina Rius, Bàrbara Roig, Armand Villen 
I Hèctor Melinas

11 DE OCTUBRE DE 2021, 19:00
Presentació del llibre: 
El verbo amar y el camino hacia el desapego
Amb Marisol González, Gracia Fernández, 
Anna Mateo, Patricia Paisal, Joaky, 
Nera Royo, Alicia Serrat, Chipper, Edgar 
Martínez i Maria Camps.

15 DE NOVEMBRE DE 2021, 17:00
Any Paquita Ferrándiz
Amb Paquita Ferrándiz
 
17 DE NOVEMBRE DE 2021, 16:30
Taula rodona: qui era Paquita Ferrándiz?
Amb Maife Gil, Marta Angelat, Joan Pere, 
Josep Mª Pou I Jordi Pujal
 
29 DE NOVEMBRE DE 2021, 19:00
Lliurament premi Teresa Cunillé (II edició)
Amb Teresa Cunillé, Laura Cendrós, 
Araceli Vilarrassa, Enric Ciurans, Carla 
Mercader 
i la col·laboració de Bruno Oro.
 

Programació 2021

Lluis-Antón Baulenas Eduardo Mendoza Patricia Jacas

Walfrido Domínguez Joan Fontcuberta Gino Rubert

Txell Bonet Miquel Pujadó Maria Pau Huguet



EL 1980 VAIG ANAR A PARÍS PER PRIMER COP I EM VAIG DEDICAR, 
COM NO PODIA SER D’ALTRA MANERA, A VISITAR A LES 
BOTIGUES DE DISCOS I LLIBRES DE VELL. VAIG DESCOBRIR-HI 
VIAN I EM VAIG QUEDAR MERAVELLAT. EN LA VIDA D’UN ESCRIP-
TOR HI HA REFERENTS LITERARIS I REFERENTS HUMANS. VIAN EM 
VA ENLLUERNAR PER LA SEVA ACTITUD 
VITAL. PER LA SEVA VISIÓ CRÍTICA DE LA SOCIETAT TRANSMESA 
AMB NOVEL·LES, NARRACIONS, TEATRE, POESIA, ARTICLES, 
CANÇONS PROTESTA… EM VA IMPRESSIONAR TANT QUE ÉS UNA 
DE LES RAONS PER LES QUALS VAIG DECIDIR FER-ME ESCRIPTOR. 
ARA, TINC LA SORTDE FER-LI AQUEST HOMENATGE ACOMPA-
NYAT DE PAU MAINÉ (MÚSIC), 

“Manual de supervivència” 
(Homenatge a Boris Vian)
 amb Lluís Antón Baulenas

Lluís-Anton Baulenas i Setó, és escriptor, 
traductor i crític literari.
Abans d’exercir d’escriptor, havia fet de 
mestre a l’escola privada i en instituts de 
secundària. Després abandona aquestes 
feines secundàries i consagra tot el seu 
temps a l’escriptura. Els seus inicis literaris es 
deuen al teatre, camp en el qual va fer d’actor, 
director i autor. Tanmateix, el reconeixement 
públic li arriba, sobretot, de la tasca com 
a novel·lista. Ha guanyat els premis més 
importants de la literatura catalana i ha 
estat traduït a diverses llengües. Com a 
traductor ell mateix, ha adaptat al català 
textos de Marguerite Yourcenar, Eugène 
Labiche, William Gibson, Eugene O’Neill, 
Jean Cocteau, Albert Camus i Boris Vian. El 
director Ventura Pons va transformar Amor 
idiota en una pel·lícula d’èxit.

Lluís-Anton Baulenas i Setó

(Barcelona, 21 de setembre de 1958)

25 DE GENER



“Manual de supervivència” 
(Homenatge a Boris Vian)
 amb Lluís-Anton Baulenas

Assistència:
296 espectadors



“T’he explicat això de l’Eduardo?”
amb Patricia Jacas (Actriu) i Walfrido Domínguez (Músic)

UN MAKING OFF TEATRAL. UNA ASSAIG D’UN ASSAIG. UN AUTOR, 
EDUARDO MENDOZA. UNA ACTRIU, PATRÍCIA JACAS. UN TEXT A 
MIDA, UN GRAPAT DE CANÇONS, UNA CANTANT, UN MÚSIC.
ASSAGEM EL MONÒLEG ESCRIT A MIDA PER EDUARDO MENDOZA 
PER A PATRÍCIA JACAS. UN ASSAIG PER A EXPLICAR ELS SECRETS 
ABANS DE L’ESTRENA. UNA PRESENTACIÓ SENSE SPOILER. VOLS 
SABER AIXÒ DE L’EDUARDO?

Patricia Jacas

A Patricia Jacas no se li posa res per davant. 
Per això en un moment de la seva vida, va 
decidir, que a més del seu treball com a 
bibliotecària a l’Arxiu Històric de Barcelona,   
es convertiria en actriu. Ja de petita va voler 
ser-ho i va actuà, però després la vida el va 
dur per altres camins. Però en el 2015 els 
camins havien canviat així que va buscar 
un monòleg per reptar-se i provar-se. Va 
triar un monòleg. Darío Fo i Franca Rame 
havien escrit La dona sola en els anys 70. 
Li va agradar per aquesta barreja d’humor 
i realitat descarnada. Es va posar en marxa 
i el va estrenar. Li ha donat moltes alegries. 
Gràcies a ell ha girat pels pobles de la 
comarca d’Olmedo a la manera dels còmics 
de la llegua; i també ho ha representat en 
els nou centres penitenciaris de Catalunya. 
Tots dos emmarcats en el Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere. En cap de les 
dues gires s’enfrontava a un públic fàcil.
Amb el seu segon monòleg va donar un pas 
més enllà a carrera com a actriu. Va treballar 
molt i es va assessorar per aconseguir un 
perfecte, i quan dic perfecte és la paraula 
idònia, accent rus. El necessitava per 
interpretar a Alisa, la protagonista d’Una 
solitud molt semblant a la felicitat, inclòs 
en La fi de l’homo sovieticus, de la premi 
nobel, Stvelana Aleksiévich. A través d’una 
hora aquesta dona de tornada de gairebé 
tot comptava la fi de la Unió Soviètica 
i l’arribada del capitalisme salvatge a 
Moscou. Va ser i és un èxit que ha interpretat 
en més de 60 funcions, a més de a la FCM, 
per on ha passat gran part de Barcelona,   va 
viatjar a centre Pompidou de Màlaga i tenia 
previst la seva estrena a Madrid, però La 
covid 19 no ho va permetre. Aviat ho farà.

Walfrido Domínguez

Sóc guitarrista i compositor. La música que 
escric i interpreto està inspirada, sobretot, 
en els gèneres i els ritmes de la música 
popular cubana. Vaig estudiar guitarra 
clàssica a l’Institut Superior d’Art de l’Havana 
i aquesta formació m’ha permès aplicar a 
la música tradicional tècniques clàssiques 
de composició, a les que gradualment he 
anat incorporant també influències de jazz 
i d’altres músiques contemporànies.
Composo música per a guitarra i diverses 
formacions de cambra. També he escrit 
música per a teatre i concerts per a guitarra i 
orquestra de corda, he dirigit una orquestra 
de jazz llatí i he compost moltes cançons, 
algunes d’elles per a nens.
Combino la composició amb l’ensenyament 
i la interpretació. Íntegre i dirigeixo “Obdara 
Trio”, en el que m’acompanyen el clarinetista 
Bartolomé García-Plata i el guitarrista 
Farid Bechara. Obdara Trio em permet 
experimentar i interpretar la meva pròpia 
música amb dos músics excepcionals.
He integrat també altres grups de 
cambra, amb els que he recorregut bona 
part d’Europa i Amèrica Llatina. Per la 
creativitat que despleguem, el que més ha 
marcat la meva trajectòria com a intèrpret 
i compositor és el Duo Confluència, que 
em va unir a guitarrista Eduardo Martín 
durant quinze anys. Junts vam començar 
a fusionar la música popular cubana 
i la música clàssica i a explorar l’arrel 
afrocubana. D’aquesta època queden temes 
originals i arranjaments que em segueixen 
acompanyant i que altres músics han gravat 
i fet seus amb el temps, com “Preludi, rés i 
cant a Obbatala” o “Sons i flors”.

1 DE FEBRER



“T’he explicat això
de l’Eduardo?”
amb Patricia Jacas (Actriu) i Walfrido Domínguez (Músic)

Assistència:
302 espectadors



DERRIDA VA PROPOSAR UNA CIÈNCIA DELS ESPECTRES, 
L’HAUNTOLOGIA. POTSER TINDRIA CABUDA EN AQUESTA CIÈNCIA 
LA RECERCA DEL FANTASMA DE MARGARITA XIRGU, QUE HABITA 
EN EL TEATRE ROMEA.
ARA JOAN FONTCUBERTA PER APROPAR-NOS  A LA SEVA
INVOCACIÓ FOTOGRÀFICA.DURANT ELS ÚLTIMS ANYS 
FONTCUBERTA HA RECORREGUT MOLTS ARXIUS HISTÒRICS 
FOTOGRÀFICS GUIAT PER LA POÈTICA DE LES IMATGES 
MALMESES. DIVERSES CONDICIONS AMBIENTALS AFECTEN LA 
CONSERVACIÓ DE LES VELLES FOTOGRAFIES I LA IMATGE QUE 
ENCAPSULEN A POC A POC DESAPAREIX ATACADA PER 
LA HUMITAT O ELS MICRO-ORGANISMES. EN AQUEST ESTAT LA 
FOTOGRAFIA JA NO ÉS DOCUMENT SINÓ MERA FANTASMAGORIA.

“El Fantasma de la Xirgu”
amb Joan Fontcoberta (Fotògraf)

Llicenciat en Ciències de la informació, 
Fontcuberta és professor d’Estudis 
de Comunicació Audiovisual a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona i la Universitat 
Harvard  de  Cambridge (Massachusetts), 
funcions que exerceix simultàniament amb la 
seva col·laboració amb diverses publicacions 
especialitzades en imatge. El  1980  va ser 
cofundador de la revista  Photovision, 
editada en format bilingüe espanyol i anglès, 
ocupant el càrrec de redactor en cap.
Com a promotor d’esdeveniments 
relacionats amb l’art fotogràfic, va organitzar 
les Jornades Catalanes de Fotografia el 1979 
i el 1982, va col·laborar en la constitució de 
la  Primavera Fotogràfica de Barcelona. El 
1984, va comissariar l’exposició Idas y Caos. 
Avantguardes fotogràfiques a Espanya 1920-
1945, exhibida a la  Biblioteca Nacional de 
Madrid i al International Photography Center 
de Nova York i més tard Creació Fotogràfica 
a Espanya 1968-88, mostrada al  Museu 
Cantini  de  Marsella  i al  Centre d’Art Santa 
Mònica de Barcelona. El 1996 va ser nomenat 
director artístic del Festival Internacional 
de Fotografia d’Arlés. El  1998 va obtenir el 
Premi Nacional de Fotografia del Ministeri 
de Cultura.
La seva extensa obra fotogràfica es 
caracteritza per l’ús d’eines informàtiques 
en el seu tractament i la seva presentació 
de manera interactiva amb l’espectador. 
De la mateixa manera que altres artistes 
contemporanis, representa una visió crítica 
de la realitat, les veritats fotogràfiques, 

històriques o fictícies a través de la fotografia 
i el seu context.
Entre  1985  i  2001, l’obra de Fontcuberta 
va ser exposada en més d’una trentena 
de  museus  i sales d’art d’Europa,  Amèrica 
del Nord  i  Japó  com el  Folkwang 
Museum  d’Essen  el 1987, el  MOMA  de 
Nova York, el  1988, el  CAAC  en Sevilla, el 
1989, l’IVAM  de  València,  1992, la  Parco 
Gallery  de  Tòquio, 1992, el  Museu de 
Belles Arts de Bilbao, 1995, el  Musée de 
l’Elisée de Lausana, 1999, el MNAC i MACBA, 
1999, o la  Redpath Museum  de  Mont-
real, 1999.
La seva obra ha estat adquirida per 
col·leccions públiques, especialment dels 
Estats Units, Alemanya,  França, Espanya 
i  Argentina  com el  Centre Georges 
Pompidou de París, el Metropolitan Museum 
of Art i el Museu d’Art Modern de Nova York, 
l’Art Institute of Chicago; el  Museum für 
Kunst und Gewerbe  d’Hamburg; l’IVAM  de 
València i el Museu de Belles Arts de Buenos 
Aires.
Va participar en els tallers de les 
convocatòries de 2010 (juntament 
amb la  fotoperiodista  Susan Meiselas) 
i 2011 (amb  Martin Parr), ambdós de 
l’agència Magnum, del  festival de 
Fotografia Emergent-Lleida.
El 2004 va guanyar el Premi Bartolomé Ros 
i el 7 de març de 2013 el prestigiós  Premi 
Internacional de Fotografia Hasselblad. Entre 
2016 i 2017 va crear el personatge de Ximo 
Berenguer

1 5 DE FEBRER
Joan Fontcoberta



Assistència:
296 espectadors“El Fantasma de la Xirgu”

amb Joan Fontcoberta (Fotògraf)



“El món de l’art”
amb Gino Rubert (Artista)

GINO ENS PROPOSA UNA PERFORMANCE -PETITA OBRA DE 
TEATRE BASADA EN LA SEVA PINTURA “THE OPENING”. EN 
AQUESTA PLANTEJA UN RETRAT PARÒDIC EN QUÈ UNS 
PERSONATGES PRINCIPALS (EL GALERISTA, EL CRÍTIC, EL 
COL·LECCIONISTA, L’ARTISTA…) POSEN AL DESCOBERT ELS 
MECANISMES I DINÀMIQUES MENYS CONFESSABLES DEL MÓN 
DE L’ART. EL FORMAT ESCÈNIC ÉS EL D’UNA GALERIA D’ART ON 
S’INAUGURA UNA EXPOSICIÓ DE PINTURA QUE AL FINAL DE LA RE-
PRESENTACIÓ EL PÚBLIC ÉS CONVIDAT A VISITAR.

Gino Rubert pintor Gino Rubert Català 
(Mèxic, 1969) és un artista mexicà d’origen 
espanyol que actualment viu i treballa entre 
Barcelona, Berlín i Cuernavaca. A 17 anys 
es va traslladar a Nova York per estudiar 
il·lustració al Parsons School of Design, 
va estudiar Belles Arts a la Universitat de 
Barcelona. L’any 1993 va guanyar el Premi 
de Pintura Jove que atorga anualment la 
Sala Parés. També va guanyar la Beca de 
l’Acadèmia Espanyola a Roma amb dues 
pintures d’estil hiperrealista. L’any 2008, la 
seva obra va ser seleccionada per il·lustrar les 
portades de la cèlebre trilogia “Millennium” 
del suec Stieg Larsson. Ha impartit cursos 
i seminaris en diferents universitats i 
escoles d’art, entre elles les escoles EINA 
i Massana a Barcelona, el Centre Cultural 
d’Espanya a Montevideoo la Universitat 
Nacional de Bogotà. Obra de Gino Rubert 
Les meves últimes pintures, dibuixos i 
objectes responen a dues inquietuds. D’una 
banda hi ha la necessitat de representar 
el món sentimental i social que m’envolta, 

en una mena d’esforç per comprendre-ho i 
així mantenir-lo a una distància saludable; 
d’aquí la ironia, l’humor, o fins i tot l’aire 
màgic d’aquestes representacions. D’altra, 
la voluntat de desacralitzar tant el procés de 
creació com l’obra d’art mateixa dotant-les 
de funcions tan prosaiques i profanes com 
agrair o demanar. Els retrats fotogràfics en 
blanc i negre, antics i nous, inexpressius, 
han estat un fil conductor de la meva feina. 
Penso que això es deu a una certa obsessió 
per la mort i per com aquesta ens mira des 
del fons dels ulls dels altres. En aquest sentit 
el meu procés de treball en transformar i 
reubicar aquests personatges en rols i en 
escenografies noves aspira o juga d’alguna 
manera amb la idea de “reviure el mort”. El 
treball de Gino Rubert es caracteritza per 
la ironia, el sentit de l’humor i l’erotisme. 
Interessat en les complexitats del món 
sentimental, explora el romanç i les relacions 
interpersonals que tenen lloc en la societat 
contemporània, indagant en temes com 
l’amor, el sexe i la parella.

Gino Rubert

22 DE MARÇ



“El món de l’art”
amb Gino Rubert (Artista)

Assistència: 
280 espectadors
 



12 DE MARÇ

Un viatge en tres actes
per Rafel Nadal, Arturo San Agustín i Miquel Molina 

VENÈCIA-ROMA-ATENES
REBOBINEM LES EXPERIÈNCIES ESDEVINGUDES EN UN VIATGE. 
TORNEM, GRÀCIES A LA LITERATURA, A CELEBRAR LA PARTIDA, LA 
TROBADA I LA TORNADA D’UN VIATGE
 ELS ESCRIPTORS ARTURO SAN AGUSTÍN, AUTOR D’AMANECER EN 
EL GIANICOLO, MIQUEL MOLINA, AUTOR DE CINC HORES A VENÈCIA 
I RAFEL NADAL, AUTOR DE MAR D’ESTIU, UNA MEMÒRIA 
MEDITERRÀNIA ESTAN DISPOSATS A RELATAR I DESVETLLAR ELS 
SEUS VIATGES. ELS TRES AUTORS ENS CONVIDEN A ENDINSAR-NOS 
EN LES SEVES MOTIVACIONS, PASSIONS I PLAERS PER NO OBLIDAR 
QUE TOTS ELS MISTERIS DESENTRANYATS I PER DESCOBRIR SÓN 
SEMPRE PRODUCTE D’UN VIATGE.

(Barcelona, 1949) és periodista 
i escriptor. Ha treballat a El 
Periódico de Catalunya, El 
Mundo i actualment escriu 
a La Vanguardia. Els seus 
privilegiats contactes al 
Vaticà i Roma li han permès 
tenir accés directe a influents 
cardenals de la Cúria (un 
d’ells secretari d’Estat), a tres 
portaveus papals i a diversos 
monsenyors. D’aquests 
privilegiats contactes va néixer 
el llibre El Portón de Bronze. 
Les seves últimes obres 
publicades són Al meu barri 
no hi havia xivatos, Ploma de 
Voltor i Els meus dies terrenals, 
ambientada a la Mallorca dels 
anys setanta. És Premi Ciutat 
de Barcelona de Periodisme, 
premi Continuarà de RTVE, 
premi Plaça Major de poesia 
i finalista del premi Antonio 
Machado de narracions. Va 
ser director creatiu en quatre 
de les principals agències de 
publicitat. Dues de les seves 
campanyes van ser premiades 
al Festival de Cinema 
Publicitari de Cannes. És autor 
de diversos documentals. Un 
d’ells és el titulat El Vaticà: un 
lloc ambigu.

Arturo San Agustín

(Girona, 1954) escriu a La 
Vanguardia i col·labora 
habitualment a RAC1 i 
TV3. Ha estat director d’El 
Periódico de Catalunya de 
maig de 2006 a febrer de 
2010, període durant el qual 
el diari va rebre nombrosos 
premis, entre els quals el 
Nacional de Comunicació. 
És autor d’Els mandarins 
(2011), un llibre de retrats 
sobre el poder; Quan 
érem feliços (Premi Josep 
Pla, 2012), una obra de 
referència de la literatura 
de la memòria, i Quan en 
dèiem xampany (2013), 
sobre una saga familiar 
a cavall de Catalunya i la 
Xampanya francesa. La 
maledicció dels Palmisano 
(2015) ha estat traduïda a 
vint i -dues llengües, i La 
senyora Stendhal (2017), la 
seva darrera novel·la, a cinc. 

(Barcelona, 1963) és 
director adjunt de La 
Vanguardia. Ha treballat a 
El Periódico i Segre. Va ser 
corresponsal de l’agència 
Europa Press i col·laborador 
en diverses publicacions 
econòmiques. El 2006 va 
publicar el llibre L’Everest 
a l’hora punta, un conjunt 
d’articles periodístics 
elaborats al campament 
base de l’Everest. Des de 
2002 publica una columna 
d’opinió a La Vanguardia. 
El 2010 va rebre el premi a 
la Comunicació No Sexista 
que concedeix l’Associació 
de Dones Periodistes de 
Catalunya. 

Rafel Nadal i Farreras Miquel Molina



Un viatge en tres actes
per Rafel Nadal, Arturo San Agustín i Miquel Molina

Assistència:
213 espectadors



31 DE MAIG

Apareguts i desapareguts
per M.Pau Huguet, Àngels Moreno, Víctor Obiols i Miquel Pujadó 

POETES D’AHIR, D’AVUI I DE DEMÀ, QUE APAREIXEN, I 
DESAPAREIXEN, I REAPAREIXEN NOVAMENT; 

POETES QUE S’INTERPEL·LEN ENLLÀ DEL TEMPS I DE L’ESPAI, 
ENLLÀ DE LA VIDA I DE LA MORT, I QUE ES MANIFESTEN A TRAVÉS 
DE LA VEU, JA QUE, COM DEIA EL GRAN LÉO FERRÉ: «LA POESIA 
NOMÉS TROBA EL SEU SEXE AMB LA CORDA VOCAL, AIXÍ COM EL 
VIOLÍ NOMÉS TROBA EL SEU AMB L’ARQUET QUE EL FREGA.»
LA POETA VALENCIANA ÀNGELS MORENO, EL MÚSIC, TRADUCTOR I 
POETA VÍCTOR OBIOLS I EL CANTANT I ESCRIPTOR MIQUEL 
PUJADÓ COMPARTIRAN L’ESCENARI I ELS VERSOS AMB MARI PAU 
HUGUET EN UN ESPECTACLE ON LA PARAULA DITA I CANTADA -UN 
VEHICLE INCOMPARABLE PER A EXPRESSAR IDEES I EMOCIONS- 
SERÀ EL PROTAGONISTA INDISCUTIBLE

(Estopanyà, Ribagorça, 11 d’agost de 

1963) és una presentadora de televisió 

catalana amb una trajectòria professional 

molt vinculada a Televisió de Catalunya 

que viu a Lleida. Va estudiar a les Escoles 

Nacionals de La Bordeta, a la Sagrada 

Família de Lleida, a l’Institut Màrius 

Torres de Lleida, i a la Universitat de 

Lleida (El Roser), on va cursar Filologia 

romànica. Es llicencià en filologia 

romànica a la Universitat de Tolosa i 

també parla alemany, francès, anglès, 

italià, portuguès i xinès.

Fou locutora de diversos programes a 

diversos programes de Ràdio Terraferma 

de la Cadena 13 des del 1983. Des del 

1986 treballa a Televisió de Catalunya, 

on va començar sent presentadora de 

continuïtat i on ha estat presentadora 

i conductora al concurs del Filiprim i 

Migdia, la transmissió de Cavalcades 

de Reis, les Festes de la Mercè, les 

campanades de Caps d’Any, l’espai De 

Vacances, el Mag Magazine, Com a casa, 

Bon dia Catalunya, L’hora de Mari Pau 

Huguet, En directe Mari Pau, Bojos pel 

ball, Crònica d’avui, Connexions, Dies 

de tele, Zona de ball, En directe i TVist. 

Com a actriu ha participat en sèries com 

Nissaga de poder, El cor de la ciutat, Plats 

bruts, Lo Cartanyà, Polònia. En el teatre 

ha fet de narradora a l’obra Oliver Twist 

de Coco Comin. A Catalunya Ràdio va fer 

el programa Cafè amb gel. Ha publicat el 

llibre Anem a ballar?. El 2012 treballava 

al servei del Defensor de l’Audiència de 

Televisió de Catalunya.

Mari Pau Huguet 

(València (1993). Estudis de Medicina a 

Universitat Rovira i Virgili. Ha publicat els 

llibres de poesia ‘Clarobscur’ (Neopàtria, 

2014, pròleg de Pere Bessó) i ‘Extrema 

al·legoria’ (Premi Literatura Breu de 

Mislata 2015, Ajuntament de

Mislata). Ha obtingut també el Premi de 

Poesia Teodor Llorente de La Pobla de 

Vallbona 2016 pel recull ‘Surreal’. Inclosa 

a l’antologia català-portuguès Mare 

Omnium (Lastura, 2015) i a l’antologia 

Entre mots i versos (Universitat d’Alacant, 

2016). Podem trobar una mostra de 

la seva poesia a la pàgina web “Arte 

poètica”, al blog “Poesía de mujeres” i al 

blog “La gènesi del blau”.

Alguns dels seus poemes han estat 

traduïts al romanès i al portuguès. En 

l’àmbit de l’assaig i la crítica literària 

ha obtingut el Premi Llegir 2015 de la 

Fundació Bromera per l’article ‘Anatomia 

dels espills’, ha participat en la revista 

valenciana “Marxa Popular Fallera”,  

publica ressenyes literàries a la revista 

“El salt del llop” i a la columna El llibre 

de la setmana (Levante-EMV). Membre 

de l’AELC des de 2014. Ha participat en 

nombrosos actes literaris.

També conegut com a Víctor Bocanegra 

(Barcelona,26 de maig de 1960) és un 

escriptor i músic català. Va estudiar a la 

Universitat de Barcelona, on el 1985 es va 

llicenciar en filologia clàssica. El 1994 es va 

Víctor Obiols

Àngels Moreno 

(Madrid, 20 de setembre de 1959) és un 

cantautor, escriptor i filòleg en actiu des 

de 1976: estudiós de la cançó d’autor com 

a gènere, ha escrit articles i ressenyes en 

diferents mitjans i té publicats un Diccionari 

de la Cançó i més d’una dotzena de discs, 

tres dels quals només d’adaptacions al 

català de l’obra de Georges Brassens, de 

la qual també és un gran coneixedor.

als quinze va començar a compondre 

cançons i a cantar-les en públic, en una 

època difícil per a la Nova Cançó, durant 

la transició democràtica espanyola i abans 

de l’eclosió del rock català. L’any 1982 es 

va llicenciar en filologia i va publicar el seu 

primer disc en vinil, El temps dels fanals 

en flor, el qual comprèn el seu repertori en 

directe d’ençà 1979.

Miquei Pujadó

doctorar a la Universitat de Southampton, 

amb una tesi doctoral sobre l’obra poètica 

de Joan Ferraté. Entre 1989 i 1992 va 

treballar com a lector de català a la 

Universitat de Bristol, i més endavant com 

a professor de la Facultat de Ciències 

Humanes, Traducció i Documentació 

de la Universitat de Vic (1996-2008). 

Ha col·laborat amb diversos mitjans 

de comunicació fent crítica literària, i 

ha traduït diversos autors al català i al 

castellà, de l’Ateneu Barcelonès



Assistència:
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Apareguts i desapareguts
per M.Pau Huguet, Àngels Moreno, Víctor Obiols i Miquel Pujadó 



3 DE SETEMBRE

L’OBRA EL PARADÍS PERDUT DE JOHN MILTON S’HA CONVERTIT 
EN UN TEXT ESSENCIAL PER ENTENDRE L’ORIENTACIÓ CAP AL 
MAL DE LA CONDICIÓ HUMANA. DOS ARTISTES, 
HELENA TORNERO, AUTORA DE LA PEÇA TEATRAL PARADÍS 
PERDUT I PABLO AULADELL, AUTOR DEL CÒMIC EL PARADÍS 
PERDUT, HAN ADAPTAT L’OBRA DE JOHN MILTON PER POSAR 
L’ACCENT EN EL FET DE COMPRENDRE/VIURE L’EXPULSIÓ DEL 
PARADÍS. EL DIÀLEG QUE PROPOSEM BUSCA ESTABLIR LES RAONS 
PER LES QUALS LECTORS I ARTISTES DE TOT EL MÓN HAN QUEDAT 
FASCINATS PER LA FIGURA DE SATANÀS, QUE DESPLEGA LES ALES 
DE LA RAÓ I LA BILIS NEGRA PER CONVÈNCER A LES SEVES 
TROPES QUE HAN DE REBEL·LAR-SE CONTRA DÉU. TANT L’OBRA 
TEATRAL DE TORNERO COM ELS DIBUIXOS D’AULADELL PERMETEN, 
PER UN INSTANT, VIURE L’EXPERIÈNCIA DE LA CAIGUDA I 
L’EXPULSIÓ D’AQUELLS QUE ÉS VAN REBEL·LAR I, AL MATEIX TEMPS, 
SENTIR EL GOIG I LA FELICITAT QUE SE SENT EN PROVOCAR LA 
REBEL·LIÓ COM LA MILLOR MANERA PER A LLUITAR CONTRA TOT 
ALLÒ QUE ENS LIMITA.

Recreant el Paradís Perdut
Per Helena Tornero i Pablo Auladell

Va néixer el 1973 a Figueres.

Llicenciada en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de 

Barcelona. Ha treballat com a directora escènica, actriu, cantant, 

guionista, traductora teatral i professora d’escriptura i literatura 

dramàtica.

Membre fundadora de PARAMYTHÁDES, un grup de 

professionals de les arts escèniques que realitzen tallers de 

dansa, teatre i música als camps de refugiats. Les seves darreres 

dramatúrgies han estat Kalimat a partir dels testimonis del camp 

de refugiats de Nea Kavala (TNC, 2016) i Trees never get tired 

(dir. Alicia G. Reyero. Teatre Municipal de Polikastro de Grècia, 

2017).

En teatre ha escrit, entre d’altres:

• El Vals de la Garrafa (Premi Joan Santamaria 2002)

• Submergir-se en l’aigua (Premi SGAE 2007)

• Suplicants (Temporada Alta, 2008)

• De música i d’homes (2009)

• Apatxes (Premi de Teatre 14 d’Abril 2009)

• You’re pretty and I’m drunk (Teatre Lliure, 2011)

• Ahir (Theatre Uncut de Londres, 2012)

• No parlis amb estranys (TNC, 2013)

• Love & fascim (Festival d’Istanbul, 2014)

• Kabarett-Protokoll (El Maldà, 2014. Teatre Romea, 2018)

• disPLACE (Musiktheaterage de Viena, 2015)

• Una conferència ballada (Mercat de les Flors, 2016)

• Fascinación (Premio de Teatro Lope de Vega 2015)

• Vingt-trois abril mille-sixcent-seize a partir de les bres de   

William Shakespeare (Théâtre Pitoeff de Ginebra, 2016),

• Estiu (Cia. La Fil·loxera, 2017)

• Je suis narcisiste (Dir. Marta Pazos. Teatre Lliure, 2019. 

Teatro Español, 2019)

• El futur (TNC, 2019)

Pablo Auladell, nascut el 1972 a Alacant, és un il·lustrador i 

dibuixant de còmics.

Es va llicenciar en Filologia a la Universitat d’Alacant. Durant la 

seua joventut també es va formar de manera autodidacta en els 

camps del còmic i la il·lustració. El 1996 es va incorporar en el 

col·lectiu La Taverna del Ñu Azul (amb Pedro F. Navarro, Miguel 

Ángel Díez i Miguel Ángel Bejerano), amb el que va començar a 

publicar històries curtes en diversos fanzines.

Obres il·lustrades i obres pròpies:

• El camino del titiritero (2001)

• Plagio de encantes (2001)

• El corazón de las tinieblas (2002)

• Tapa roja (2004)

• Lanza en astillero (2005)

• La torre blanca (2005)

• Fin del mundo (2009)

• El paradís perdut (2013)

Premis:

• Premio Nacional de Cómic d’Espanya (2000)

• Autor Revelació en el Saló del Còmic de Barcelona (2009)

 

Helena Tornero Pablo Aiuadell



Assistència:
315 espectadors

Recreant el Paradís Perdut
Per Helena Tornero i Pablo Auladell



EN ELS PRÒXIMS ANYS VEUREM FER ECLOSIÓ EN LES SOCIETATS 
MODERNES NOUS/VELLS DEBATS PER A GUANYAR NOUS DRETS 
SOCIALS. ELS PRIMERS PASSOS PER AVANÇAR CAP A UNA 
PROPOSTA POLÍTICA CENTRADA EN EL DRET A RESPIRAR ESTÀ 
PROMOGUDA PEL MÓN DEL PENSAMENT; NO HO FA DE FORMA DI-
RECTA, PERÒ SI DES DEL PUNT DE VISTA METAFÒRIC, COM HO HA 
ANAT EXPRESSANT EL FILÒSOF ITALIÀ FRANCO BERARDI (BIFO), 
AUTOR DE RESPIRANT: CAOS I POESIA, QUE EN UNA ENTREVISTA 
EXPLICA COM L’ESTRANGULACIÓ D’ERIC GARNER  PER UN POLICIA 
DE NOVA YORK PEL SIMPLE FET DE VENDRE CIGARRETS SOLTS, 
EL PORTA A REVIURE: “PARTICIPAR EN MANIFESTACIONS QUE 
CRIDAVEN ‘NO PUC RESPIRAR, NO PUC RESPIRAR’ VOL DIR ALGUNA 
COSA ESPECIAL PERQUÈ, DE TANT EN TANT, PATEIXO CRISIS 
RESPIRATÒRIES. PERÒ AL MATEIX TEMPS UN DIA EN SORTIR DE 
CASA MEVA VAIG SENTIR UNS CRITS. ERA UNA MANIFESTACIÓ 
DE GENT MOLT JOVE. LA CROADA DELS NENS, COM EN MOLTS 
LLOCS DEL MÓN. LA GENT ES MANIFESTA CONTRA L’ASFÍXIA 
DE LA HUMANITAT”.

Respirar
Per Lluís Amiguet, Arash Arjomand, Juanjo Garbizu,
Ana Pagès i Mauricio Villavecchia.

13 DE SETEMBRE

Assistència:
275 espectadors



13 DE DESEMBRE

LA PÈRDUA DE LA LLIBERTAT FÍSICA, DERIVADA DE LA 
QUARANTENA I EL TOC DE QUEDA, I LA PÈRDUA DE LLIBERTAT 
INTEL·LECTUAL I DE CONEIXEMENT PROMOGUDA PER PODERS 
VINCULATS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ, FAN QUE «ELS HOMES 
I DONES ES REBEL·LIN …

Micro Rebel·lies; 
la pandèmia ho justifica tot
Mira Bernabeu i Alumnes Escola Aules

Mira BernabeuLa pèrdua de la llibertat física, derivada de 
la quarantena i el toc de queda, i la pèrdua 
de llibertat intel·lectual i de coneixement 
promoguda per poders vinculats als mitjans 
de comunicació, fan que «els homes i dones 
es rebel·lin … Gràcies a la rebel·lió , producte 
de la imaginació, s’adquireix l’absoluta 
consciència que l’única manera d’alliberar-
se de la influència de l’ens que ho pot tot 
és sacrificant el paradís. Rebel·lant-se una 
vegada i una altra». L’artista interpreta aquest 
tipus de rebel·lió com un acte de rebel·lia 
pública, una revolució, una denúncia, una 
manifestació, fruit de la pèrdua del paradís 
prepandèmia. Per Mira, la societat actual, 
constituïda per individus que representen, 
cada un d’ells, una forma de rebel·lia, 
lluita per alçar la seva veu enfront de la 
manipulació dels mitjans de comunicació i no 
desaparèixer en el soroll mediàtic. Aquesta 
idea serà percebuda pel públic del teatre 
en endinsar-se en l’entramat escenogràfic 
i contemplar com cada un dels individus-
actors-conceptes convocats formen part 
d’una performance de rebel·lia col·lectiva.
Per a la realització d’aquest acte comptem 
amb la col·laboració dels alumnes de l’Escola 
Aules-arts escèniques.

Va néixer el 1969 a Alacant. Posseeix Estudis 
de Psicologia (1r i 2n curs) per la Universitat 
de València, Llicenciatura en Belles arts per 
la Universitat Politècnica de València (1993), 
Postgrau (1994) i Màster (1995) en Belles 
arts per la University of London.
És un artista de dilatada trajectòria. El treball 
va començar a la fi de la dècada dels anys 
noranta, després d’haver estudiat Belles arts i 
Psicologia. Els seus projectes estan orientats 
en dues adreces: la participació-reacció 
dels espectadors davant les problemàtiques 
socials, i la estètica del treball artístic. 
Els seus treballs concedeixen un interès 
molt important a l’anàlisi dramatitzada 
dels individus mitjançant els seus retrats 
col·lectius. 



Micro Rebel·lies; la pandèmia 

ho justifica tot
Mira Bernabeu i Alumnes Escola Aule

Assistència:
270 espectadors
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“VI taller de la memòria escènica”
Presentat per la Fundació AISGE

TORNANT AL LLOC QUE VA ACOLLIR LA PRIMERA EDICIÓ DEL 
TALLER DE LA MEMÒRIA A BARCELONA, EL TEATRE ROMEA 
TORNARÀ A SER EL MARC TRIAT PER A LA PRESENTACIÓ DELS 
CINC NOUS TÍTOLS IMPULSATS A TRAVÉS D’AQUESTA INICIATIVA DE 
LA FUNDACIÓ AISGE. LA SEXTA EDICIÓ A LA CAPITAL 
CATALANA HA PERMÈS IL·LUMINAR LES AUTOBIOGRAFIES DE 
TONI SEVILLA, JOAN FENECA, CARLES ARQUIMBAU, TERESA URROZ, 
MARIBEL ALTÉS, LITA CLAVER “LA MAÑA”.

Amb relació a dos dels fins que persegueix 
la Fundació AISGE
Un assistencial:La promoció i desenvolupament 
d’activitats de caràcter assistencial en benefici 
dels artistes intèrprets del mitjà audiovisual, 
i un promocional: Desenvolupar activitats 
de divulgació, investigació i intercanvi de 
coneixements sobre la professió artística, 
la Fundació AISGE ha desenvolupat un 
projecte que considera de gran interès per 

a la divulgació de la professió artística. El 
projecte rep el nom de «Taller de la Memòria 
escènica».
Aquest «Taller de Creació» és una activitat 
enfocada als socis d’AISGE jubilats, on 
l’objectiu és explicar la seva trajectòria vital 
i artística. anomenada «Memòria de l’Escena 
Espanyola». Cada llibre anirà dedicat a un 
actor i portarà el seu nom com a títol.

12 DE JULIOL (Barcelona, 1952) inicia la seva activitat 
teatral en 1970 amb el Grup Go-Go Teatre 
Experimental i actua amb dos breus 
papers en les obres El pare i El convidat. 
En 1971 entra en la Escola Adrià Gual, 
dirigida per Ricard Salvat, on després de 
dos cursos intervé en les obres La soga 
al coll, del cubà Manuel Reguera, i Pluff, 
el petit fantasma, que s’estrena en les 
matinals del teatre Romea.
En 1975, ingressa en la Escola de Teatre 
de l’Orfeó de Sants. Aquí rep classes de 
mestres com Lluís Pascual, Guillem Jordi 
Graells, Jordi Mesalles, Juanjo Puigcorbé, 
Avelina Argüelles, Nina Ricci i Andrezj 
Leparski. La Escola deixa la seva condició 
per a reconvertir-se en companyia de 
teatre i produeix les obres Rat, rat, rat, 
d’Harmonia Rodríguez; L’esquella de 
la Torratxa, de Serafí Pitarra, dirigida 
per Ramon Teixidor, i La balada del 
Gran Macabre, de Michel de Gelderode, 
dirigida pel professor Leparski (1977). En 
totes elles intervé Faneca com a actor 
amb papers protagonistes.
Des de 1978, el moment en què va entrar 
més de ple en el món professional de 
la faràndula, ha exercit com a professor 
de Manyaga, Clown i Expressió Corporal 
en diversos centres d’ensenyament 
reconeguts, com La Timbala o el propi 
Institut del Teatre. 

Joan Faneca 

Prové del teatre amateur, una escola de 
prestigi al nostre país. En els seus 30 anys 
en el món professional ha begut del saber 
de diferents mestres de la interpretació 
com Alicia Sánchez, Salvador Oliva, 
Carlo Bosso, Jaume Melendres, Coralina 
Colom, Bob McAndrew, Boris Rotenstein, 
Mònica Pag-neux, Stephan Metz, Anatoli 
Vassiliev, Kari Margolis o Christine Adaire. 
Ha treballat amb directors com Rosa 
Novell, Hermann Bonnín, Oriol Broggi, 
Ricard Salvat, Esteve Polls, Carles Alfaro, 
Jordi Coca, Jaume Melendres i Joan Ollé. 
També ha conreat treballs en diverses 
sèries de televisió, tant a Catalunya 
(Nissaga de poder, Mirall trencat, Com si 
fos ahir) com a Madrid (Explica’m com va 
passar, Crematori), i Itàlia.
El seu lema per a l’actuació a l’hora 
d’encarar una interpretació és el de 
crear-se un estat d’ànim d’acord amb 
el personatge. “Si amb un gest, una 
paraula, una mirada, pogués emocionar, 
fer riure, fer plorar…”, li agrada repetir i 
repetir-se.

Carles Arquimbau 

Solubles Teresa va ser la primera gran 
aportació de Teresa Urroz a l’escena 
catalana. Aquesta creadora escènica 
barcelonina va posar en marxa en 1989 
aquesta companyia pròpia de cabaret 
còmic, que li ha servit per a vehicular 
nombrosos espectacles unipersonals, 
encara que el rostre de Urroz també 
resultarà molt familiar entre els 
aficionats que hagin freqüentat en 
aquestes dècades el Teatre Nacional 
de Catalunya o la Sala Beckett, gairebé 
sempre amb propostes de dramatúrgia 
contemporània.
Urroz sempre s’ha escorat més cap a la 
comèdia en les seves facetes televisives 
i en curtmetratges, mentre que com a 
directora ha destacat per posar el focus 
en la recerca i la temàtica de gènere. A 
més, des de fa nou anys codirigeix el 
Projecte Forassenyades, consagrat a 
les relacions entre la dona, el teatre i la 
salut. És autora del llibre Les humoristes 
i pertany a l’Associació de Creadores 
Escèniques Projecte Vaca. En la seva 
autobiografia hi ha ocasió de gaudir 
d’altres facetes menys difoses però 
igualment interessants, com la seva 
aproximació a la poesia. “Quan el cos 
deixa de sagnar, els cabells es vesteixen 
de llum”, li escoltem en uns versos 
dedicats a l’esplendor de la maduresa 
femenina

Teresa Urroz 
 

Neix el 25 de març de 1949 en el barri 
barceloní de Poblenou. Comença la seva 
carrera d’actor amb el grup de manyaga 
Rodamons i participa en altres projectes, 
com Les Troianes, dirigida per Joan Lluís 
Bozzo, amb el Grup d’Estudis Teatrals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 
És llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut 
del Teatre de Barcelona i cofundador 
del Teatre Lliure, on va invertir vuit  anys 
de la seva trajectòria. En 1995 va rebre 
de l’Associació d’Actors i Directors de 
Catalunya el premi al millor actor pel 
seu paper en l’obra El diari d’Anna Frank, 
dirigida per Tamzin Townsend.
També és actor i director de doblatge. Al 
costat d’altres socis va posar en marxa, 
a principis dels anys noranta, l’estudi 
de doblatge Triveu. Va viure uns anys a 
Madrid mentre rodava la sèrie d’Antena 3 
Policies, sovint a peu de carrer.
En aquest Variacions de la vida d’un 
actor, la seva autobiografia per al Taller 
de la Memòria de la Fundació AISGE, es 
detallen totes les obres de teatre en què 
ha participat, així com els seus treballs 
en cinema i televisió. Avancem ara en 

Toni Sevilla

Lita Claver, ” la maña”, és el nom artístic 
de Emilia Giménez Giménez (Saragossa, 
25 de febrer de 1945). Davant vostès, 
una de les més cèlebres i carismàtiques 
‘*vedettes’ que es van establir a 
Barcelona. Va debutar en la revista amb 
només 15 anys a la Sala Oasi, encara 
en el seu Saragossa natal. Va treballar 
com a artista còmica al Molino, el local 
més icònic d’aquest gènere en tota la 
península, i allà es va convertir en una de 
les seves figures emblemàtiques.
L’any 1985 es converteix en empresària 
del teatre Arnau, també a Barcelona, 
juntament amb el seu marit, fins a 1993. 
En 1987 va rebre el Premi FAD Sebastià 
Guasch com a millor artista de music-
hall. 

Va néixer el febrer de 1943, en el populós 
barri barceloní de Sarrià. El cuquet de 
l’art i els escenaris se li va ficar aviat en 
les medul·les. Als 12 anys va començar 
a estudiar Dansa en l’Institut del Teatre i 
tres anys després, amb 15, ja feia els seus 
primers passos com a actriu tant en la 
televisió com en el teatre amateur. I tot 
això, fins a arribar a l’estrena professional. 
Ni més ni menys que en el madrileny 
Teatre Espanyol. I ni més ni menys que 
amb Adolfo Marsillach com a director i 
mestre de cerimònies.
Memòries d’una còmica és un relat sentit, 
sincer i sense retrets d’una marxa de 
cinquanta anys d’amor per la professió, a 
més del relat dels seus avatars personals 
i de la figura d’Adrià Gual, a qui Maribel 
va conèixer a Madrid i que es va convertir 
en el seu marit. Després d’aquells primers 
anys madrilenys, el gruix de la trajectòria 
artística de Altés s’ha desenvolupat en la 
capital catalana, tant en teatre i televisió 
com també en l’àmbit del doblatge. 

Maribel Altés

primícia la versió en audiollibre del text. 
El volum bilingüe, amb l’àudio inserit 
en una memòria USB, es presentarà en 
un teatre barceloní al començament 
d’aquesta tardor de 2020. 

Assistència:
280 espectadors

Lita Claver
 



Premi Xirgu
Proclamació i lliurament del 47è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu

LA FUNDACIÓ ROMEA ACULL LA CEREMONIA D’ENTREGA DEL 
PREMI MARGARITA XIRGU 20/21.

Primera era (1973 – 1985)
El Premi de Teatre Memorial 
Margarida Xirgu va néixer el 
1973 per iniciativa de Pere 
Pauses i sota l’aixopluc de la 
Penya Carlos Lemos. La tria 
de la guanyadora es feia (i es 
fa) de entre les actrius que 
actuen en teatres estables 
de Barcelona en decurs 
de la temporada, i anava 
a càrrec dels socis de la 
Penya, més d’una trentena, 
que assistien puntualment al 
màxim d’estrenes possibles. 
La deliberació es feia en una 
reunió anual on triaven, no 
sense irades controvèrsies, 
l’actriu guanyadora. En 
Frederic Roda va anomenar 
tots aquests incondicionals 
de teatre “Espectadors 
professionals”.

Segona era (1985 – 2006)
El 1985 i amb la mort de Pere 
Pauses, la Penya va demanar 
a Frederic Roda que agafés 
el testimoni. Per iniciativa 
d’aquest el guardó que es 
lliurava fina aleshores, una 
ceràmica representant les 
màscares de la tragèdia 
i la comèdia, va passar a 
ser un anell, l’Anell Xirgu. 
També es va esdevenir que 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei, ciutat natal de la Xirgu, 
fos el seu patrocinador. 
Alhora s’iniciava una estreta 
col·laboració de l’Institut 
del Teatre de la Diputació 
de Barcelona, que cedia les 
seves instal·lacions i els seus 
recursos de comunicació 
per l’acte de lliurament. 
En aquesta etapa va ser 
fonamental el paper de 
la Mon Agell, assumint la 
coordinació general. Amb 
el temps, però La Penya va 
anar perdent socis, sobre 
tot després de la mort de 
Frederic Roda, l’any 2006. 
Aquesta descapitalització 
de socis va dur l’entitat a la 

seva dissolució l’any 2013.

Tercera era (2014-2020)
Just aquell any dos 
membres de La Penya, Món 
Agell i Ignasi Roda, junt amb 
altres persones, impulsaven 
el Premi Frederic Roda 
de Teatre tot recuperant 
les sigles ADB (Agrupació 
Dramàtica de Barcelona) 
que durant quasi una 
dècada (1956-1963) va 
ser un motor cabdal del 
teatre a Catalunya. Davant 
la imminent desaparició 
del Premi Xirgu l’ADB 
va proposar a la Penya 
Carlos Lemos de fer-se’n 
càrrec, sempre i quant 
l’Ajuntament de Molins de 
Rei garantís el seu suport i 
finançament. Així el Premi 
es va seguir concedit amb 
les dos fites puntuals, la de 
la Proclamació a la ciutat 
de Molins de Rei i la de la 
Concessió, a Barcelona. En 
aquesta nova etapa l’Institut 
del Teatre ha seguit donant-
nos Suport logístic.

19 DE JULIOL
UNA MICA D’HISTÒRIA DEL PREMI XIRGU



Assistència:
193 espectadors
 

Premi Xirgu
Proclamació i lliurament del 47è Premi de Teatre 

Memorial Margarida Xirgu



Diàlegs de Carmelites 
(IX cicle de lectures dramatitzades)
Autor: Georges Bernanos (París, 1888 – Neuilly-sur-Seine, 1948) 
Teatre Memorial Margarida Xirgu

TRADUÏDA DEL FRANCÈS AL CATALÀ PER GABRIEL BAS 
(PUBLICADA L’ABRIL DE 1964 AL NÚM. 3 DE LA COL·LECCIÓ 
BLANQUERNA, DINS LA COL·LECCIÓ LLIBRES A L’ABAST, 
D’EDICIONS 62)

Traduïda del francès al català per Gabriel 
Bas (publicada l’abril de 1964 al núm. 3 de 
la col·lecció Blanquerna, dins la col·lecció 
Llibres a l’abast, d’Edicions 62)
Sinopsi: En plena Revolució Francesa, 
després d’un assalt al seu carruatge, la 
jove filla del Marquès de la Force decideix 
d’entrar al Carmel de Compiègne per passar 
desapercebuda i aprendre, entre companyes, 
a no tenir por del món. Dins del monestir, 
Blanca de la Force es trobarà amb un grup de 
dones que si bé tenen visions de l’existència 
prou oposades entre elles, decideixen de 
deixar de banda les seves diferències davant 

d’una litúrgia que no només les uneix, sinó 
que els permet d’enfrontar-se plegades a 
les adversitats a què els temps convulsos les 
condueixen i davant les quals Blanca ha de 
decidir entre acceptar els vots promesos i 
acompanyar les Carmelites fins al final, o bé 
retornar com a ciutadana a un món que vol 
guillotinar-la per la seva naixença.
Estrena mundial al Théâtre Hébertot de París 
el 23 de maig de 1952.
Estrena a Espanya al Teatro Español de 
Madrid el 16 de març de 1954.
No estrenada a Catalunya.

Assistència:
139 espectadors

26 DE JULIOL



Presentació del llibre: 

El verbo amar y el camino hacia el 
desapego
Amb Marisol González, Gracia Fernández, Anna Mateo, 
Patricia Paisal, Joaky, Nera Royo, Alicia Serrat, Chipper, 
Edgar Martínez i Maria Camps.

26 DE JULIOL
EL VERBO AMAR y el camino hacia el 
desapego’ és un llibre que pretén mostrar 
com transformar les vivències del dia a 
dia i tot allò que ens succeeix a la vida en 
aprenentatges.
El tema central del llibre és l’amor i les 
relacions de parella. Prenent com a punt de 
partida el fet que les nostres parelles són 
el nostre principal mirall, s’explica com allò 
que veiem a l’altra ens parla de nosaltres. Es 
tracta de canviar la perspectiva amb la que 
s’observa tot allò que vivim.
Hi ha la tendència a viure l’amor des 
de l’aferrament i això provoca un gran 
patiment. Canviant la perspectiva i tractant 
d’entendre que totes les relacions tenen 
com a objectiu ensenyar-nos alguna cosa 
de nosaltres mateixos, podrem integrar 
aquests aprenentatges i desdramatitzar les 
situacions. Deixar de patir o, com a mínim, 
veure el patiment com un estat temporal, i 
com a una elecció.
Les relacions de parella es poden 
experimentar amb un aferrament sa. No 
estem acostumats, però és possible. Per 
fer-ho cal tota una sèrie d’ingredients 
però el fonamental és l’autoestima.  Hem 

d’aprendre a estimar-nos i respectar-nos per 
tal d’estimar a l’altra.
Estimar implica donar llibertat a l’altra 
persona per se qui és. Acceptar-la tal i com 
és. Estimar no vol dir posseïr. Significa deixar 
anar. Estimar és compartir, cuidar, admirar i 
respectar.
El llibre es desenvolupa en dues part: La 
primera està integrada per les experiències 
en l’amor  d’una noia: la Miriam, una dona 
de quaranta i pocs anys, lesbiana, i molt 
apassionada en l’amor.  A la segona part la 
protagonista reflexiona sobre tot allò que 
ha après a través de les seves relacions de 
parella.
La Miriam decideix transformar el dolor en 
aprenentatge, amb la qual cosa aconsegueix 
créixer i evolucionar com a persona.
El llibre no passarà desapercebut. No només 
per la historia que explica, on es parla 
obertament de l’amor i la sexualitat; sinó per 
les idees que transmet, que poden ajudar 
a tothom qui ho llegeixi a valorar com ha 
viscut i/o viu les seves relacions, què n’ha 
après o està aprenent d’elles i com es poden 
millorar.

(Barcelona, 1975) ha estat vinculada al món 
de la comunicació i la promoció cultural des 
de 1996, treballant amb companyies com El 
Musical + Petit i La Perla 29. Va ser cofundadora 
i codirectora de todoMUSICALES.com i co-
productora de diversos concerts d’artistes 
del West End a Barcelona. 
El 2018 va produir juntament amb NunArt el 
cicle de concerts ORIGINALS, el I Cicle de 
Compositors Catalans de Teatre Musical i des 
de 2017 produeix el concert solidari AMOR X 
AMOR. 
Des de 2019 és autora del blog cultural i de 
creixement personal Serendypia.com

Marisol González



Assistència:
171 espectadors

Presentació del llibre: 

El verbo amar y el camino
hacia el desapego
Amb Marisol González, Gracia Fernández, Anna Mateo, 
Patricia Paisal, Joaky, Nera Royo, Alicia Serrat, Chipper, 
Edgar Martínez i Mmaria Camps.



Descarrega-te’l 

Teatre Romea
15 i17/10/2021 fundacióromea

 

P E R  A  L E S  A R T S  E S C È N I Q U E S

direcció: fèlix riera

15 DE NOVEMBRE

CONFERÈNCIA D’OBERTURA ‘PAQUITA FERRÁNDIZ I EL TEATRE 
CATALÀ DEL SEGLE XX’. A CÀRREC D’ENRIC GALLÉN, HISTORIADOR 
I CRÍTIC D’ARTS ESCÈNIQUES

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ‘PAQUITA FERRÁNDIZ, LA 
FASCINACIÓ DE LA PRIMERA ACTRIU’. DOCUMENTAL D’UNS VINT MI-
NUTS DE DURADA SOBRE LA VIDA I OBRA DE L’ACTRIU

LECTURA DRAMATITZADA: PAQUITA FERRÁNDIZ PUJA A 
L’ESCENARI. INTERPRETACIÓ DE FRAGMENTS DE LES OBRES DE 
JOSEP MARIA DE SAGARRA ‘L’HEREU I LA FORASTERA’ I ‘L’HOSTAL 
DE LA GLÒRIA’ A CÀRREC DE, RESPECTIVAMENT, PERE ARQUILLUÉ I 
ROSA RENOM; I JOSEP M. POU, FRANCESC ORELLA I MAIFE GIL. 
AMB DIRECCIÓ DE CAMILO GARCÍA.  L’ACTE COMPTARÀ AMB UNA 
BREU XERRADA SOBRE EL REPERTORI I ESTIL INTERPRETATIU DE 
FERRÁNDIZ AMB LA PARTICIPACIÓ DE JOAN DE SAGARRA, FILL 
DEL POETA I DRAMATURG. AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ D’ACTORS I DIRECTORS PROFESSIONALS DE 
CATALUNYA (AADPC).

Nascuda a Barcelona, al barri de Sant Antoni 
–on viuria tota la seva vida i a tocar del Teatre 
Romea (el “seu teatre”)–, Paquita Ferrándiz 
va ser una actriu precoç. Va debutar al teatre 
el 1928, als set anys, amb ‘La glòria’ de Ramon 
Garriga. El 1932 va interpretar ‘La volta al món 
en patinet’ de Jordi Canigó al Teatre Romea, 
i el 1935 va estrenar ‘Roser florit’ de Josep 
M. de Sagarra al Teatre Novetats.  Sagarra, 
en copsar els seus dots interpretatius, li va 
escriure el paper de Maria dels Àngels.
Del 1931 al 1939 va ser membre de la 
companyia Vila-Daví. Els primers anys de 
la postguerra, fins al 1946, i juntament amb 
el seu marit, l’actor Pedro Gil (1905-1995), 
va actuar en algunes de les companyies de 
teatre més prestigioses del moment a l’Estat 
espanyol com les de María Fernanda Ladrón 
de Guevara, Guadalupe Muñoz Sampedro, 
María Bassó-Nicolás Navarro, Enric Guitart o 
Ana Adamuz.
Artista decisiva en la represa del teatre 
català, Ferrándiz va estrenar múltiples obres 
de Sagarra com ‘El prestigi dels morts’ 
(1946), ‘La fortuna de Sílvia’ (1947), ‘L’hereu 
i la forastera’ (1949), ‘Els comediants’ (1950), 
‘Les vinyes del Priorat’ (1950) i ‘Soparem 
a casa’ (1960, darrera obra de l’escriptor). 
Altres autors interpretats per l’actriu 
en aquells anys van ser Carles Soldevila 
(‘Civilitzats tanmateix’ i ‘Fuga i variacions’, 
1947), Àngel Guimerà (‘Mossèn Janot’, 1947), 
Xavier Regàs (‘Tieta’, 1947 i ‘Tobruck’, 1949), 
Ferran Soldevila (‘L’hostal de l’amor’, 1949). 
El 1951 va representar ‘Bala perduda’, de 
Lluís Elias, que es va mantenir a la cartellera 
durant vuit mesos.
Entre 1952 i 1955 (i sempre al costat de Pedro 
Gil) va ser la primera actriu de la companyia 
d’Alejandro Ulloa, amb la qual va fer gires 
per Amèrica (Cuba, Costa Rica, Nova York 
–van assolir un èxit triomfal a Broadway–) 
interpretant clàssics com Lope de Vega, 
Calderón de la Barca, Shakespeare o Zorrilla, 
i amb més de 30 obres en repertori.

El 1955 va inaugurar el Teatre Alexis (que 
va funcionar entre 1955 i 1963) amb l’obra 
‘Camarada Cupido’ de Xavier Regàs. També 
va treballar sota la direcció d’Esteve Polls 
i de Ricard Salvat i, als anys seixanta, amb 
la Companyia Adrià Gual (‘Aquesta nit 
improvisem’ de Pirandello, 1967).
L’any 1960 va guanyar el premi d’interpretació 
especial del Cicle de Teatre Llatí pel paper 
d’Antònia de ‘La dida’, de Frederic Soler. 
Altres muntatges remarcables en què va 
actuar són ‘Joc de taula’ d’Enric Ortenbach 
(1962), ‘Fang’ d’Eduard Criado (1963), ‘Cara 
de plata’ de Valle-Inclán (1968), ‘Pedro 
de Urdemalas’ de Cervantes (1968, en 
la inauguració del Teatre Calderón de la 
Barca de Barcelona), ‘El malalt imaginari’ 
de Molière (1969) i ‘Los delfines’ de Jaume 
Salom (1969). Ja als anys setanta va actuar 
a ‘La filla del mar’ (1971) d’Àngel Guimerà, 
‘Las troyanas’ (1974) d’Euripides/Sartre, 
‘Terra baixa’ (1976) també de Guimerà i ‘Les 
arrels’ d’Arnold Wesker (1979). De la dècada 
dels vuitanta esmentar ‘Pigmalió’ de George 
Bernard Shaw (1981) i, el 1983, la reeixida 
reposició d’‘El Cafè de la Marina’, de Sagarra.
En reconeixement a la seva trajectòria, 
Paquita Ferrándiz va ser guardonada amb 
el premi Ciutat de Barcelona (1981) i amb 
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya (1983) per la seva contribució 
a la recuperació i difusió del teatre català, 
fet en què havia contribuït amb grandíssim 
encert en protagonitzar moltíssims espais 
dramàtics per a la televisió.

 



Taula rodona: 
Qui era Paquita Ferrándiz?
Maife Gil, Marta Angelat, Joan Pera, Josep Mª Pou i Jordi Pujal

 

CURIOSITATS I ANÈCDOTES SOBRE PAQUITA FERRÁNDIZ 
EXPLICADES PER ACTORS I ACTRIUS QUE VAN TREBALLAR 
AMB ELLA COM JOAN PERA, JOSEP M. POU, MAIFE GIL I 
MARTA ANGELAT, ENTRE D’ALTRES. 
L’ACTE, A MODE DE TERTÚLIA, SERVIRÀ TAMBÉ PER DESCOBRIR 
ALTRES GRANS NOMS FEMENINS DE L’ESCENA CATALANA 
CAIGUTS EN L’OBLIT I ANALITZAR EL FENOMEN. MODERACIÓ A 
CÀRREC DE JORDI PUJAL, AGENT ARTÍSTIC I DINAMITZADOR 
CULTURAL.

Assistència:
175 espectadors



LA PROPIETAT DEL TEATRE ROMEA CONVOCA LA SEGONA 
EDICIÓ DEL PREMI TERESA CUNILLÉ AL MILLOR ESTUDI SOBRE LA 
HISTÒRIA DEL TEATRE EN CATALÀ QUE, A PARTIR D’AQUESTA 
CONVOCATÒRIA, TINDRÀ CARÀCTER BIANUAL.

Lliurament Premi Teresa Cunillé 
(II edició)
Teresa Cunillé, Laura Cendrós, Araceli Vilarrassa, 
Enric Ciurans, Carla Mercader i la col.laboració de Bruno Oro

17 DE NOVEMBRE
Aquest Premi sorgeix d’una iniciativa 
conjunta de l’actriu Teresa Cunillé i la 
Propietat del Teatre Romea. La seva 
finalitat és incentivar i donar suport a la 
recerca sobre la història del teatre català, 
definint una temàtica específica per a cada 
convocatòria, de manera que es puguin anar 
tractant diferents períodes i temàtiques que, 
per diferents motius, encara no han estat 
objecte d’estudi de la historiografia.
El Premi compta amb el suport a l’elaboració 
dels treballs del Centre de Documentació 
del Museu de les Arts Escèniques de l’Institut 
del Teatre de Barcelona. Aquest centre posa 
a disposició dels investigadors diversos 
fons documentals que recullen fotografies, 
cartells, crítiques i altres materials sobre el 
tema de la convocatòria. D’altra banda, la 
propietat del Teatre Romea disposa d’un 
fons de consulta de premsa, des de l’any 
1967 fins al 1988, que es podrà consultar al 
mateix teatre.
Com a presidenta, la Sra. Laura Cendrós, 
membre del Consell Directiu de la Propietat 
del Teatre Romea.
Com a secretària, la Sra. Araceli Vilarrasa, 
representant de la família Vilarrasa Cunillé.
 

Com a jurat:
El Sr. Enric Ciurans, professor d’arts 
escèniques de la Universitat de Barcelona;
El Sr. Francesc Foguet, professor d’Estudis 
Teatrals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona;
El Sr. Enric Gallén, professor de Literatura 
Catalana de la Universitat Pompeu Fabra;
El Sr. Albert Mestres, escriptor i professor 
de l’Institut del Teatre de Barcelona, i el 
Sr. Narcís Comadira, escriptor i traductor, 
excusen la seva presència i emeten les seves 
consideracions i el seu vot per delegació.
En l’acte del dia 29 hi seran:
Laura Cendrós, Presidenta del Jurat.
Araceli Vilarrasa, representant de la família 
Cunillé.
Teresa Cunillé, actriu.
Enric Ciurans, Professor i Director del 
departament d’Història de la Universitat de 
Barcelona. Portaveu del jurat.
Conductora de l’acte: Carla Mercader, actriu 
i cantant.
Amb la col·laboració de Bruno Oro, actor i 
músic.

 



Assistència:
239 espectadors
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