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PRESENTACIÓ

La Fundació Romea per a les Arts Escèniques ha finalitzat el 2016 amb un ampli i variat
programa d’activitats, mantenint el suport 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 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 Director de la Filmoteca
de Catalunya Esteve Riambau i la Diputació de Barcelona, per citar-ne només alguns dels
molts participants.
Aquest any també s’ha intensificat la col·laboració amb entitats amb qui ja treballàvem, com
Fundació Carulla, Els Amics del Clàssics, amb qui hem coproduït la lectura dramatitzada
Vida de Mestre Ramon o el Teatre Auditori de Sant Cugat. També s’han incorporat a les
col·laboracions el Consolat General de Suïssa i la llibreria Jaimes.
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1. CALENDARI D’ACTIVITATS 2016

FEBRER 2016

Dilluns 22 de Febrer de 2016 a les 20h, Teatre Romea
• Conferència de Vicenç Villatoro, "Ramón Llull encara ens parla"

MARÇ 2016

Dilluns 21 de Març de 2016 a les 20h, Teatre Romea
• “Text o no text...” Conferència, Dia mundial del teatre amb Narcís Comadira

ABRIL 2016

Dilluns 4 d’Abril de 2016 a les 20h, Teatre Romea
• "Cambò/Companys" Espectacle Teatral ideat i dirigit pel director teatral
Frederic Roda, amb la participació de l’actor Carles Martínez.

Dilluns18 d’Abril de 2016 a les 20h, Teatre Romea
•

“Amb motiu del 400 aniversari de la seva mort, Gaziel entrevista Cervantes i
Shakespeare” Direcció de Carles Canut.

Dilluns 25 d’Abril de 2016 a les 20h.
•

Lectura dramatitzada “La disputa de l’Ase” a Vila-seca
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MAIG 2016

Dilluns 2 de Maig de 2016 a les 20h.
•

Lectura dramatitzada “La disputa de l’Ase” a Tordera

Dilluns 9 de Maig de 2016 a les 20h, Teatre Romea
•

Presentació del llibre de Miquel Pujadó, “Poemes de capçalera” Ed. Barcanova

Dilluns 23 de Maig de 2016 a les 20h.
• Lectura dramatitzada “La disputa de l’Ase” a Tortosa

Dilluns 30 de Maig de 2016 a les 20h.
•

Lectura dramatitzada “La disputa de l’Ase” a Blanes

Dilluns 30 de Maig de 2016 a les 20h, Teatre Romea
•

Concert "Caer y Volar" de Rubén de Eguía

JUNY 2016

Dilluns 6 de Juny de 2016 a les 20h.
•

Lectura dramatitzada “La disputa de l’Ase” a Tremp

Dilluns 19 de Juny de 2016 a les 20h.
•

Lectura dramatitzada “La disputa de l’Ase” a Vic
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JULIOL 2016

Dissabte 4 de Juliol de 2015 a les 20h, Teatre Romea
• Lectura dramatitzada “Bondad divina”, Col·laboració amb la AADPC

AGOST 2016

Divendres 8 d’Agost de 2016 a les 20h, a Peralada
• Lectura dramatitzada “Don Quijote”, Col·laboració amb el Festival de Peralada

SETEMBRE 2016

Dilluns 19 de Setembre de 2015 a les 20h, Teatre Romea
• Conferència Inaugural Temporada 2016-2017 a càrrec de Lluís Llach

OCTUBRE 2016

Dilluns 3 d’Octubre de 2016 a les 20h, Teatre Romea
• Lectura dramatitzada “El matrimonio de Mississippi”. Col·laboració amb el
Consolat General de Suïssa

Fundació Romea – Memòria d’activitats 2016

Dilluns 10 d’Octubre de 2016 a les 20h, Teatre Romea
•

Conferència Bernard Pivot "Souvenirs d'un Gratteur de Têtes", amb la
col·laboració de la llibreria Jaimes

Dilluns 17 d’Octubre de 2016 a les 20h, Teatre Romea
•

Concert Memorial Joaquim Serra amb la Confederació Sardanista

Dilluns 24 d’Octubre de 2016 a les 20h, a Sant Cugat
•

“Amb motiu del 400 aniversari de la seva mort, Gaziel entrevista Cervantes i
Shakespeare”. Direcció de Carles Canut

NOVEMBRE 2016

Dilluns 7 de Novembre de 2016 a les 20h, Teatre Romea
•

“Amb motiu del 400 aniversari de la seva mort, Gaziel entrevista Cervantes i
Shakespeare” Direcció de Carles Canut

Dilluns 14 de Novembre de 2015 a les 19.30h, Teatre Romea
• Lectura Dramatitzada “vida de Mestre Ramon” , col·laboració amb “Els amics dels
Clàssics
Dilluns 28 de Novembre de 2016 a les 20h, al Teatre La Villarroel
•

Lectura dramatitzada “Silencis ” de Toni Cabré
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DESEMBRE 2016

Dilluns 12 de Desembre de 2016 a les 20h, Teatre Romea
•

Presentació del Llibre “La República Catalana” de Ramón Cotarelo, a càrrec del M.
Hble Sr. Carles Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya.
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2. PROGRAMA D’ACTIVITATS

2.1 Conferències i col·loquis

2.1.1 Conferència de Vicenç Villatoro, "Ramón Llull encara ens parla"

Dilluns 22 de Febrer de 2016 a les 20h, Teatre Romea

Conferència a càrrec de Vicenç Villatoro i Lamolla
Terrassa, 1957 Escriptor i periodista.
Llicenciat en Ciències de la Informació.

2.1.2 Conferència Dia mundial del teatre amb Narcís Comadira

Dilluns 21 de Març de 2016 a les 20h, Teatre Romea
Conferencia tradicional per commemorar el Dia
Mundial del Teatre aquest any a càrrec de Narcís
Comadira i Moragriega (Girona, 22 de gener de
1942). Poeta, pintor, dramaturg, traductor,
periodista i crític literari català.
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2.1.3 Presentació llibre Miquel Pujadó, Ed. Barcanova

Dilluns 24 de Març de 2015 a les 20h, Teatre Romea

Miquel Pujadó, acompanyat pels músics Joan Humet i Manel
López i pels actors Carles Canut, Ferran Frauca, Pep Ribas,
Olga Suàrez i Toni Sevilla, presenta un espectacle basat en el
llibre/CD POEMES DE CAPÇALERA, editat per editorial
Barcanova. Un viatge comentat per textos de grans poetes
musicats pel mateix Pujadó i altres artistes.

2.1.4 “Conferència inaugural de Temporada amb Lluís Llach “

Dilluns 19 de Setembre de 2016 a les 20h, Teatre Romea

Conferència inaugural de la nova temporada 2016-2017.
“La política de la música i la música de la política”, a càrrec de
Lluís Llach, músic, cantautor, escriptor i polític català.
Se'l considera un dels pioners del fenomen de la Nova
Cançó, i ha estat un referent, no solament musical sinó també
intel·lectual, de tres generacions.
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2.1.5

Conferència Bernard Pivot "Souvenirs d'un Gratteur de Têtes" amb la
Llibreria Jaimes

Dilluns 10 d’Octubre de 2016 a les 20h, Teatre Romea

Bernard Pivot (Lió, 5 de maig de 1935) és un periodista i crític
literari francès, presentador de programes culturals de televisió.
Des de 2014 és el president de l'Acadèmia Goncourt. Es
considera que és l'home que ha fet llegir més francesos durant la
segona meitat del segle XX.

2.1.6 “Presentació llibre "La Republica Catalana" de Ramon Cotarelo

Dilluns 12 de Desembre de 2017 a les 19:30 h, Teatre Romea

Presentació del Llibre “La Republica Catalana” de Ramón
Cotarelo. Presentació a càrrec del M. Hble Sr. Carles
Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya.

Ramon Cotarelo García és un politòleg espanyol, catedràtic
emèrit de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat
Nacional d'Educació a Distància, publicista, escriptor i
traductor.
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2.2 Cicles de Lectures dramatitzades i d’activitats
2.2.1 “Cambò/Companys"

Dilluns 4 d’Abril de 2016 a les 20h, Teatre Romea

Ideat i dirigit pel director teatral Frederic Roda, amb la
participació de l’actor Carles Martínez.

Amb la col·laboració d’Agustí Colomines i Josep Maria Ortiz,
historiadors del Grup de Recerca en Estudis Nacionals i
Polítiques Culturals de la Universitat de Barcelona (GRENPoC UB)

2.2.2 “400 aniversari mort Shakespeare i Cervantes”

Dilluns 18 d’Abril de 2016 a les 20h, Teatre Romea

Amb motiu del 400 aniversari de la seva mort. Gaziel entrevista a
Cervantes i Shakespeare
Amb la interpretació de Josep Maria Pou, Joan Pera i Mario
Gas dirigits per Carles Canut, i guió de Miquel Pujadó.
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2.2.3

"La disputa de l'ase"
“La disputa de l’ase”
Un text satíric d’Anselm Turmeda.
Adaptat per Miquel Pujadó i dirigit per Carles
Canut.
Amb: Ferran Frauca, Pep Ribas, Miquel
Pujadó, Mònica Glaenzel i Mingo Ràfols
Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona i Els Amics dels
Clàssics
Aquesta lectura ha estat representada a:
•
•
•
•
•
•

Vilaseca (25/04/2016)
Tordera (02/05/2016)
Tortosa (23/05/2016)
Blanes (30/05/2016)
Tremp (06/06/2016)
Vic (19/06/2016)

2.2.4 Concert "Caer y Volar" de Rubén de Eguía

Dilluns 30 de Maig de 2016 a les 20.00h, Teatre Romea

"Caer y volar" és un viatge entre el folk d'autor i el pop. El viatge
intuïtiu entre la imaginació i petites instantànies de moments
viscuts.
Acompanyen el recital en directe els músics Guillem Arnau
(bateria), Roger Cantí (guitarra), Pere Carlos (baix), Oriol Guillén
(guitarra), Marta Muñoz (Teclats) i Aina Sánchez (Veus).
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2.2.5 Concert Memorial Joaquim Serra

Dilluns 17 d’Octubre de 2016 a les 20h, Teatre Romea

Nova edició del Memorial Joaquim Serra, el concert que
anualment organitza l’Agrupació Cultural Folklòrica
Barcelona, amb l’assessorament musical de l’Associació
Músics per la Cobla. Enguany comptem també amb la
especial col·laboració de la Fundació Romea per a les Arts
Escèniques.
Amb :
Cobla Mediterrània
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Marcel Sabaté, direcció
Joan Torras, percussió
Jordi Saura, presenta

2.2.6 “Silencis” a la Villarroel

Dilluns 28 de Novembre de 2016 a les 20h, al Teatre La Villarroel

"Silencis"
Premi de teatre Ciutat de Manacor 2016.
Toni Cabré (Mataró, 1957) és dramaturg, enginyer,

guionista

Interpretada per : Aleix Albareda, Jordi Bosch, Claudia Cos,
Gemma Martinez I Emma Vilarasau
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2.3 Col·laboracions amb altres entitats

2.3.1 "Bondat divina" Lectura amb col·laboració de l’ AADPC
Dilluns 4 de Juliol de 2016 a les 20h, Teatre Romea

Segona lectura del IV Cicle de Lectures Dramatitzades al
Teatre Romea. El text que es llegirà serà "Bondat Divina" de
Louis Michel Colla i Frédéric Lenoir, amb Àngel Cerdanya “El
Sueco”, Fermí Fernández, Toni Martínez i Kao Chen Min, sota
la direcció de Ricard Borràs.

2.3.2 "Don Quijote" amb col·laboració del Festival de Peralada
Dilluns 2 d’Agost de 2016 a les 20h, a Peralada
Lectura Dramatizada duta a terme en el marc del Festival
de Peradala, protagonitzada per:
Josep Maria Pou
Camilo Garcia
Maife Gil
Carles Canut
Direcció Carles Canut
Amb col·laboració del Festival de Peralada
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2.3.3 "El matrimoni del Sr. Mississippí" Lectura amb col·laboració del Consolat
General de Suïssa
Dilluns 3 d’Octubre de 2016 a les 20h, Teatre Romea

La Fundació Romea per a les Arts Escèniques i el Consolat
General de Suïssa porten al Teatre Romea la lectura del text
“El matrimonio del Sr. Mississippi” del dramaturg suís Friedrich
Dürrenmatt.
Van donar vida als personatges de l’obra els actors Carme
Elías, Lluís Soler, Camilo Garcia, Mario Gas, Ricardo Moya,
Carles Canut, Anna Ycobalzeta, Pep Molina, Guillem Motos
i Jacob Torres.

2.3.4 400 aniversari mort Shakespeare i Cervantes Lectura amb col·laboració
De L’Auditori de Sant Cugat i biblioteques de la diputació
Dilluns 24 d’Octubre de 2016 a les 20h, a Sant Cugat i Dilluns 7 de Novembre de
2016 a les 20h, al teatre Romea

William Shakespeare i Miguel de Cervantes, dos dels
escriptors més importants de tots els temps, van morir amb
poques hores de diferència fa tot just quatre-cents anys.
Amb Motiu del 400 aniversari de la seva mort ,Gaziel
entrevista a Cervantes I Shakespeare
Interpretat per:
Josep Maria Pou
Joan Pere
Mario Gas
Direcció Carles Canut
Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona
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2.3.5 "Vida del mestre Ramon" de Ramon Llull amb col·laboració de “Els Amics
dels clàssics”
Dilluns 14 de Novembre de 2016 a les 20h, Teatre Romea

Ramon Llull és un clàssic de la literatura catalana i del pensament
europeu. Les aportacions de Llull han tingut un impacte que a ell
mateix el sorprendria sobre la ciència i l’art contemporani.
Lectura Dramatitzada amb col·laboració de “Els Amics dels
clàssics”
Interpretada per:
Lluís Soler
Lluïsa Mallol
Anna Güell
Joan Negrié
Pep Ribes
Direcció
Carles Canut
Guió:
Miquel Pujadó
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Des dels seus inicis, aquesta institució ha rebut el suport de la societat civil catalana amb
l’objectiu de recuperar i estimular la iniciativa social al voltant de l’activitat teatral.
Els mecenes de la Fundació Romea són un col·lectiu de persones i empreses, que
mitjançant la seva aportació i la seva participació 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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CULTURA

Ramon Llull contra els de la piràmide
Crònica de Pere Cardús d'una conferència de Vicenç Villatoro al Teatre Romea
Favorit
Sense anuncis

Passejant pel ‘timeline’, vaig veure que s’anunciava que dilluns al vespre Vicenç Villatoro parlaria de Ramon Llull al
Teatre Romea. Vaig trobar que era una combinació prometedora. Les conferències del director del CCCB són sempre
una sacsejada. No en surts mai com hi havies entrat i passes les hores posteriors immergit en un debat interior molt
enriquidor. Si Villatoro ja ho té, això, la combinació amb una bèstia com Llull convidava a un xoc d’idees formidable.
Hi vaig anar –tot i que començava a les vuit, una hora més adient per a sopar que no per a una conferència– i vaig
trobar-hi ben bé allò que em pensava.
A banda el conseller del ram i algunes cares conegudes de la cultura del país, un centenar d’assistents es disposaven a
escoltar allò que Villatoro explicaria del savi medieval, sota l’enunciat ‘Ramon Llull encara ens parla’. Carles Canut,
director de la Fundació Romea, que organitzava la conferència, va presentar Villatoro i va anunciar la programació
d’una obra de Llull a la tardor. Canut recordava que a l’escola li havien parlat d’un tal ‘Raimundo Lulio’ que
finalment va descobrir que es tractava del filòsof, místic i missioner nascut a Mallorca. I va donar pas a Villatoro que,
sota un focus potent i vist des de la llunyania, tenia una certa retirada amb els dibuixos i retrats que ens han arribat de
Llull
La primera pregunta que es va fer Villatoro fou què volia dir ser un clàssic. O, més ben dit: què era un clàssic. I va
respondre que n’hi havia de dues menes: els que ho són per la importància històrica (perquè han encetat una branca de
l’arbre del coneixement o perquè han estat els més influents en un període o moviment determinat) i els que ho són
per la capacitat d’interpel·lar el present (perquè ens il·luminen, ens emocionen o ens impressionen avui). Va posar-ne
exemples: Santa Sofia i la mesquita blava, a Istambul. La primera és del segle VI i la segona es va construir mil anys
després. La importància històrica se l’endú Santa Sofia, però per la capacitat d’emocionar pot ben guanyar la mesquita
blava. Són dues maneres de ser clàssics. Més a prop de casa, Villatoro va posar els exemples de Taüll i la Sagrada
Família.
Un cop feta la classificació, calia explorar de quina mena de clàssic parlem quan parlem de Llull. La condició de
clàssic per la importància històrica la té assegurada. Però també ho és de la segona mena? Llull té capacitat
d’interpel·lar el present? Villatoro no en tenia cap dubte. Per això havia triat l’enunciat de la conferència amb aquest
‘encara ens parla’. Si encara ens parla, és que Llull ens interpel·la. O en el seu cas, ens il·lumina. Per una banda,
perquè ha tingut una gran influència en els pensadors europeus contemporanis més importants. Però també perquè,
segons Villatoro, Llull intervé en el debat central de la contemporaneïtat.
El plat fort de la conferència arribava en aquest moment. Per Villatoro, el debat central de la contemporaneïtat és si
l’organització política, econòmica, cultural, social i científica s’ha de fer en forma de piràmide o en forma de xarxa.
Alerta! Aquesta proposta donava una nova dimensió a l’aproximació a Llull. La pugna entre aquestes dues formes
d’entendre i voler organitzar la societat, amb un Llull clarament decantat cap al bàndol dels de la xarxa, és al rerefons
de tots els debats d’actualitat. A la Unió Europea, a Catalunya i Espanya, a les universitats, a les ciutats…
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‘Llull és un aliat dels que volem una contemporaneïtat en xarxa contra aquells que volen la piràmide’, defensava
Villatoro amb contundència. ‘Els que volem construir a partir de la xarxa, recorrem a Llull i la seva Ars Magna.’
Perquè el sistema lul·lià té la voluntat de lligar tot el coneixement com una xarxa. ‘Llull diu que tot té a veure amb tot.
Per Llull, el coneixement és un edifici amb moltes portes. Pots entrar-hi per la que vulguis, però a dins tot és
relacionat.’ En resum: ‘Llull és el profeta de la integració contra la fragmentació del pensament.’
Per damunt de tot, Llull havia decidit de dedicar la vida a convertir els infidels. Tot allò que feia anava en aquesta
direcció. Però escrivia en català, occità, llatí i àrab perquè era la manera d’adaptar el seu missatge a cada interlocutor.
I això no ho hauria fet mai un defensor de la piràmide. Aleshores, hauria escrit tan sols en llatí, la llengua dels del
vèrtex de la piràmide, la que calia imposar a tothom. Llull respectava i defensava amb la seva obra aquesta riquesa de
la diversitat. I ho feia en una Mediterrània tan complicada i tan convulsa com l’actual.
Un cop Llull va quedar clarament enquadrat en el bàndol dels defensors de la xarxa, el Villatoro escriptor, poeta i
amant de la literatura no va desaprofitar l’ocasió de parlar del valor literari de l’obra lul·liana. No s’ha de perdre mai
de vista que Llull vol ésser entès. Perquè la seva missió és convertir musulmans i jueus al cristianisme. Però per poder
conversar amb els altres, Llull fa ús del poder evocador de la literatura i la poètica: ‘Fa servir frases brillants i
il·luminadores.’
En aquest moment, Villatoro va abandonar el faristol. I va encadenar un recital de fragments captivadors del ‘Llibre
d’Amic e Amat’. ‘M’importa un rave quan va ser escrit! Això és un clàssic. Hi ha frases que fereixen de tan belles.
Parla d’avui. D’ara. De l’amor. D’estimar…’ I va acabar la conferència reconeixent que ens havia parlat un entusiasta
de Llull, més que no un expert. Modèstia marca de la casa. I amb la conclusió: que Llull no és un clàssic tan sols per
als historiadors, sinó també per als ciutadans d’avui. Un clàssic contra els de les piràmides.
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