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‘Herodes, Rei’, la
nova obra de Rafel

Duran i Toni
Gomila

ARA BALEARS

PALMA. La nova temporada teatral
als escenaris de Balears ja és aquí.
Una de les novetats que podrem
gaudir aviat és la nova proposta
que Produccions de Ferro presen-
tà aquest dimarts al CaixaFòrum
de Palma: Herodes, Rei.

L’espectacle és una versió de la
tradicional i popular El Rei Hero-
des, un clàssic i obra imprescindi-
ble dins dels textos de teatre popu-
lar mallorquí, versionat i dirigit
per Rafel Duran.

El dramaturg és un expert a re-
visitar i actualitzar textos clàssics
i populars com ja va fer amb Mort
de Dama i també amb Acorar.
Aquesta darrera obra, escrita i in-
terpretada per Toni Gomila i diri-
gida pel mateix Duran, encara con-
tinua recorrent amb èxit terres ba-
lears i catalanes.

La idea sorgeix de Gomila i Du-
ran per acostar als nostres dies una
temàtica que no caduca, tot duent
al dia d’avui el sentit clàssic
d’aquesta famosa peça de la cultu-
ra popular de l’illa de Mallorca.
Crítica social amb clau d’humor,
paraules d’ahir que no perden sen-
tit i que donen al pati de butaques
tot de pistes que permeten al pú-
blic fer-se seva aquesta obra anti-
ga i tradicional.

Herodes, Rei es remet al resum
de l’Adoració dels Reis Mags (s.
XIV), text integrat en el Manuscrit
Llabrés, guia sobre la dramatúrgia
litúrgica medieval mallorquina.
L’obra se situa al palau del rei He-
rodes en el moment en què els seus
servents li comuniquen la visita de
tres astrònoms, els Reis Mags, i li
parlen del naixement del Messies.
Arran de l’anunci d’aquesta visita
es crea tota una intriga entre el
mandatari i la seva cort, amb per-
sonatges com els seus criats i admi-
nistradors. Tot això en clau d’hu-
mor i ironia.

L’espectacle compta amb alguns
dels millors actors de l’escena ac-
tual illenca, entre els quals Toni
Gomila, Joan Bibiloni, Santi Pons,
Rafel Ramis, Àlvar Triay, i Joan
Manel Vadell. L’ajudant de direc-
ció serà Lina Mira, i Rafel Lladó es
farà carrec de l’escenografia.e
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El festival Sea Arts comen-
çà ahir a Palma amb l’ob-
jectiu d’internacionalit-
zar el teatre produït a les
Illes. Es tracta d’una

mostra d’obres i companyies de l’ac-
tual escena illenca especialment
adreçada a una vintena de progra-
madors internacionals, crítics tea-
trals i altres professionals d’arreu
del món convidats per a l’ocasió.

El festival, que té el teatre Xesc
Forteza com a epicentre, començà
ahir amb la representació de l’es-
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TEATRE

El teatre que vol sortir de les Illes
pectacle Malasombra, de la compa-
nyia AuMents. L’esdeveniment
s’allargarà fins dissabte dia 14. En
total, són 12 les companyies d’arts
escèniques de l’Arxipèlag que hi
mostraran els seus espectacles de
dansa, circ, teatre, titelles i noves
tendències. Així mateix, la trobada
inclourà l’exposició Juguetes espe-
nyades de Miquel Àngel Llonovoy.

Sea Arts ha estat organitzat per
l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)
“a fi d’incrementar la visibilitat de
les arts escèniques balears arreu del
món”. Així ho explica Catalina Ma-
tas, coordinadora cultural de l’IEB,
qui afegeix: “Les companyies de les
Illes han de menester sortir fora i
aquest festival és l’aparador perquè
es puguin donar a conèixer”.

El Sea Arts es divideix en dos
programes paral·lels: les actu-
acions obertes a tota la ciuta-
dania i el programa de funcions
adreçat únicament a professi-
onals. Entre d’altres, els pro-
fessionals del sector podran
gaudir aquest matí de la taula
rodona entorn de “Les agènci-
es i la distribució internacio-
nal”, amb la intervenció de
Bernard Schmidt (Bernard
Schmidt Productions, EUA) i
Gie Baguet (Frans Brood Pro-
ductions, Bèlgica). També tin-
drà lloc una segona trobada so-
bre “Els festivals internacio-
nals. Coproduccions i criteris
de programació”, amb la parti-
cipació de Ramon Simó (festi-
val GREC, Catalunya); Victoria
Rodríguez (Festival Internaci-
onal de Artes Escénicas de
Uruguay) i Kim Hart (de l’As-
sociació de Festivals d’Art del
Regne Unit).

Visites Sineu i Maria
Així mateix, les activitats per
als programadors estrangers
inclouen la visita al centre de
creació de la Cia. Mariantònia
Oliver (Maria de la Salut), al de
la Cia. Res de Res (Sineu) i al
Centre de Circ del Circ Bover
(Sineu). Finalment, el festival
ofereix dues actuacions sono-
res. Avui és el torn de L’Orange
al pati del Casal Solleric (23.30
h), mentre que demà actua
Trispol Swing al museu Es Ba-
luard (22.30 h).e

La companyia AuMents inaugurà ahir el Sea Arts al teatre Xesc Forteza amb la seva obra ‘Malasombra’ (a la imatge). ISAAC BUJ

Arrenca la mostra escènica Sea Arts al Xesc Forteza (Palma), fins dissabte

Teatre i música fins dissabte
● Cia. Mariantònia Oliver
Presenta l’espectacle Las Muchas
avui dijous a les 22 hores i demà di-
vendres a les 20 hores al Teatre
Xesc Forteza. Entrades: 10 euros.
● Disset teatre
La companyia representarà l’espe-
cacle El vol de Calàndria al teatre
Mar i Terra. Serà demà divendres
a les 20 hores, a més de dissabte i
diumenge a les 19 hores. Entrades
a 8 euros.
● Cecilia Molano & Magdalena
Garzón
Presenten l’obra Partitura Inesta-
ble aquest dissabte a les 20 hores.

Tindrà lloc al museu Es Baluard
amb un preu d’entrada de 10 euros.
● L’Orange
El grup actuarà avui dijous al pati
del Casal Solleric. Serà a partir de
les 23.30 hores.
● Trispol Swing
Actuen al museu Es Baluard a par-
tir de les 22.30 hores demà diven-
dres, dia 13.
● Teatre del Mar
Visita programada al Teatre del
Mar, al Molinar (Palma), on es pre-
sentarà L’espera del Valhalla
(11.30 hores) i El sopar, d’Iguana
teatre (12.30 hores).

Programa

Difusió
Una vintena
de crítics
internacionals
han estat
convidats
a Palma

L’equip de Produccions de Ferro
després de presentar la nova obra
Herodes, Rei. ARXIU


