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Foment de la lectura amb
Rosselló-Pòrcel i Villangómez
“Escola de lectura” és la campanya que ha
engegat l’Institut d’Estudis Baleàrics
(IEB) per fomentar la lectura als escolars
de les Illes. Per això han posat a l’abast
dels docents un conjunt de materials, re-
cursos didàctics i propostes metodològi-
ques per treballar la lectura a l’aula, alguns

dels quals es lliuraran gratuïtament i d’al-
tres se cediran en préstec. Amb motiu de
la celebració del centenari del naixement
de Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Marià Vi-
llangómez, l’IEB ha afegit en el seu catà-
leg de Quaderns de lectura dos monogrà-
fics dedicats als poetes illencs.CULTURA

El fenomen Acorar no té aturada.
Toni Gomila ja ha estat premiat
pel text i per l’obra, i ara també op-
ta als premis Butaca, que atorguen
els espectadors catalans, per la se-
va interpretació.

considera que el sol fet de ser nomi-
nat ja li permet tancar un cercle de
guardons amb una obra que ja ha re-
but premis com a text i com a espec-
tacle. Tot i que reconeix que no es
cansa de fer Acorar –“és una obra
molt agraïda”–, la seva productora,
Produccions de Ferro, està ja prepa-
rant un altre muntatge que el farà

aturar les representacions durant el
desembre i el gener. Es tracta d’He-
rodes, rei, una nova versió de l’Ado-
ració dels Reis Mags, un dels grans
clàssics del teatre popular mallor-
quí . Rafel Duran la duu al dia d’avui
i, tot i mantenint el vers –amb l’aju-
da de Mateu Xurí– i la història, hi
ofereix una mirada contemporània.
“Hem anat a cercar la vigència del
text i l’hem trobada”, explica Gomi-
la. “No és una obra religiosa, sinó
que a partir del text antic es troba
la relació amb el món d’avui

d’aquest Herodes aferrat al poder
que és capaç de sacrificar els nins
per mantenir-s’hi com sigui”.
L’obra, que s’estrena el 6 de desem-
bre a l’auditori Sa Màniga de Cala
Millor, farà gira pels teatres i audi-
toris mallorquins. “Estam molt con-
tents perquè aquesta vegada hem
pogut distribuir l’obra abans d’es-
trenar-la”, diu Gomila, que és un
dels sis actors que participen en
l’espectacle amb Santi Pons (Hero-
des), Joan Bibiloni, Rafel Ramis, Àl-
var Triay i Joan Manel Vadell.e
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PALMA. “Crec que hi ha Acorar per
molts anys”, comentava ahir Toni
Gomila des de Barcelona, on fins el
10 de novembre representa l’obra a
La Seca amb plens diaris. “Té recor-
regut perquè cada setmana desco-
brim una cosa nova en el text; és
com si l’actualitat es posàs en línia
amb l’espectacle”. Serà això, i tam-
bé la seva interpretació, el que ha fet
que aquesta obra estrenada el 2011
ompli aquí on va i no deixi de gua-
nyar reconeixements. El darrer es
va conèixer dilluns vespre, quan es
varen fer públiques les nominaci-
ons de la XIX edició dels premis Bu-
taca. Gomila hi està nomi-
nat com a millor actor
competint ambPablo Der-
qui per Roberto Zucco,
Eduard Farelo per L’ona-
da, Albert Triola per Smi-
ley, Jordi Bosch per
Blackbird i Pol López per
Ivan i els Gossos.

Els premis Butaca són
un dels guardons de refe-
rència del món del teatre a
Catalunya des de l’any
1995. Es tracta dels pri-
mers premis de teatre per
votació popular, atès que els nomi-
nats per cada una de les categories
són triats per una comissió formada
exclusivament per espectadors que
han d’haver vist més de 36 muntat-
ges teatrals durant la temporada.

“M’ha sorprès molt la nominació,
i més dins d’aquesta categoria”, co-
mentava ahir Gomila, que, així i tot,

GOMILA, NOMINAT
01. L’actor opta al Butaca com

a millor actor. 02. Els actors
d’Herodes, rei. FRANCESC MESEGUER

“Hi ha ‘Acorar’ per molts anys”
Toni Gomila està nominat als premis Butxaca per la seva interpretació i prepara ja ‘Herodes, rei’

La Iguana Teatre posa al dia el ‘Woyzeck’ de Büchner
a posar sobre la taula la necessitat
d’escoltar el “desassossec” dels pà-
ries de la terra. L’obra, explica Fu-
llana en el text de presentació de
l’obra, manté “un to de cabaret ne-
gríssim amb entrades al grotesc i al
bufó partint del llenguatge rabiosa-
ment poètic de Büchner” .

Woyzeck, que s’ha construït en
col·laboració amb grups de públic
interessant, s’estrena avui (21 ho-
res) al Teatre del Mar i es podrà veu-
re fins al 27 d’octubre.e

tre s’ha decidit ara a posar-la en es-
cena en una versió en la qual tots els
personatges estan interpretats pels
protagonistes principals: el soldat
Franz Woycek i la seva dona Maria,
a qui donen vida Carls Molinet i Ai-
na Cortès. Segons explica el director
del muntatge, Pere Fullana, “aques-
ta obra és una exaltació dels éssers
miserables fins al punt de convertir-
los en herois tràgics”, i la posada en
escena cerca la relació amb el món
actual ja que la crisi actual ha tornat
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PALMA. George Büchner és un dels
autors clau del teatre alemany del
segle XIX i està considerat un dels
inspiradors del gran teatre modern.
La seva obra principal és Woyzeck,
que va deixar inacabada i que ha es-
tat completada per diferents autors
i interpretada amb múltiples versi-
ons, ja que les escenes trobades, tot
i estar tancades, poden tenir dife-
rents ordenacions. La Iguana Tea-

‘Herodes’
“A partir del
text antic es
troba la
relació amb el
món d’avui”

Un moment del ‘Woyzeck’ de La Iguana Teatre. RB


