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Recuperen cinc lingots d’or d’un 
vaixell enfonsat fa 157 anys
L’empresa nord-americana Odyssey ha 
recuperat cinc lingots d’or i dues monedes 
de 20 dòlars cadascuna del vaixell SS Cen-
tral America, conegut com la Nau d’Or, en-
fonsat per un huracà el 1857 a Carolina del 
Sud. El rescat es va fer el 15 d’abril i, segons 
l’empresa, encara queda or al vaixell. L’úl-

tima immersió s’havia fet el 1991 i no s’ha 
reprès fins ara. Actualment hi ha 41 explo-
radors treballant al jaciment per trobar 
l’or que falta. La nau la van descobrir el 
1988 un grup de científics, que es van de-
dicar durant  quatre anys a recuperar part 
de la col·lecció.CULTURA

La iniciativa ofereix un programa ben variat.

 
L’IES Ramon Llull celebra el cen-
tenari de l’obertura de portes amb 
una edició especial de teatre de pe-
tit format i curta durada amb el tí-
tol Teatre Llull-Ramon Breu. Serà 
els caps de setmana del 16 i del 23.

mon Breu, i que es durà a terme en 
diferents espais de l’emblemàtic 
centre d’ensenyament, que va obrir 
les portes fa ara un segle. Les repre-
sentacions tindran lloc durant dos 
caps de setmana: del 16 al 18 i del 23 
al 25 de maig, amb possibilitats de 
prorrogar-les amb un més si l’aflu-
ència de públic ho permet. 

qualsevol altre membre del perso-
nal no docent del centre. I així ho 
varen entendre els alumnes, que 
amb les seves aportacions han 
aconseguit un programa d’allò més 
variat que inclou fantasia, comèdia, 
intriga, denúncia, drama i fins i tot 
humor negre i surrealisme.  

L’oferta satisfarà tot tipus de pú-
blic, ja siguin estudiants o adults, 
afeccionats al teatre o curiosos del 
fet cultural original, que d’aquesta 
manera no només passaran una bo-
na estona, sinó que podran visitar 
les instal·lacions centenàries d’un 
dels espais docents més emblemà-
tics de Ciutat. 

Preu de les entrades: 3 euros 
La mecànica d’aquesta nova edició 
de teatre breu serà la mateixa de 
sempre, popularitzada al llarg de 
les darreres temporades. Cadascu-
na de les funcions tindrà un preu de 
3€ i les entrades es podran adquirir 
al mateix Ramon Llull el dia de les 
representacions o amb un servei de 
venda anticipada que ofereix la lli-
breria Drac Màgic de Palma. Tam-
bé es poden comprar anticipada-
ment via correu electrònic, fent les 
reserves a elsomnientra-
des@gmail.com. 

Els horaris d’aquesta nova edició 
seran de les 20.30 a les 23 hores els 
divendres i dissabtes i de les 19.30 a 
les 22 hores els diumenges. 

Com en edicions anteriors, des 
d’Òrbita Editorial es publicaran les 
obres representades dins la col·lec-
ció Miniatures teatrals, que arriba 
ja al setè volum.  

Aquesta publicació  ha estat pos-
sible gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palma i de l’Insti-
tut d’Estudis Baleàrics.e

JAVIER MATESANZ  
PALMA. Dues de les iniciatives cul-
turals més populars del moment, el 
Microteatre i el Teatre de Barra                    
–les dues fórmules de teatre breu 
que s’han convertit en l’alternativa 
escènica del moment–, han unit for-
ces i esforços per tirar endavant una 
nova edició teatral, la primera con-
junta, amb motiu de la celebració 
del centenari de l’institut Ramon 
Llull de Palma, que inclourà moltes 
altres activitats en un programa cul-
tural que abastarà tot l’any. 

Del 16 al 18 i del 23 al 25 de maig 
Dia 16 de maig s’estrenarà aquesta 
edició especial de teatre de petit 
format i curta durada que tindrà  
per títol genèric Teatre Llull-Ra-

IES Ramon Llull:  
cent anys celebrats 

amb teatre breu
Microteatre i Teatre de Barra s’uneixen per fer Teatre 

Llull-Ramon Breu amb motiu del centenari de l’institut

MICROTEATRE  
Sis autors de prestigi han creat una peça teatral de quinze minuts 

per a dos intèrprets a partir de les premisses de l’alumnat. J. M.

La principal singularitat 
d’aquesta edició és que les obres 
originals que es representaran 
s’han inspirat en idees, arguments 
o personatges proposats pels ma-
teixos alumnes del centre. Els joves 
estudiants d’ESO i de Batxillerat 
com a exercici de classe varen fer 
les seves propostes, les quals poste-
riorment foren seleccionades pels 
organitzadors de l’activitat teatral 
(Òrbita edicions i El somni produc-
cions) i lliurades a sis autors tea-
trals de prestigi que, a partir 
d’aquestes premisses de l’alumnat, 
han creat una peça teatral de quin-
ze minuts per a dos intèrprets. 

D’aquesta manera, després 
d’aquest procés de selecció creati-
va amb participació escolar, les sis 
obres que es representaran segons 
la fórmula habitual del Microteatre 
seran: Les normes, de Josep Ramon 
Cerdà, amb Lydia Sánchez i Cata-
lina Florit; Codi negre, de Marta 
Barceló, amb Luca Bonadei i Pedro 
Orell; Substitució i un WC, de David 
Mataró, amb Alexandra Palomo i 
Mercè Sancho; Doi Story, de Bernat 
Molina, amb Apol·lònia Serra i Gui-
llem Juaneda; No hi haurà més fes-
tes de Sant Valentí, de Jaume Miró, 
amb Miquel Àngel Torrens i Xavi 
Núñez; i Tres graus de separació, 
d’Álex Tejedor, amb Joana Maria 
Peralta i Rafel Fiol.  

Tot i que les històries s’havien de 
desenvolupar dins l’espai de l’insti-
tut, el seu context no tenia per què 
ser lectiu. És a dir, la història a re-
presentar es podia desenvolupar 
tant en el terreny de les relacions 
personals com dins una aula durant 
el temps de classe, i podia implicar 
tant dos alumnes com dos profes-
sors, alumnes amb professors o 

Publicació 
Des d’Òrbita 
Editorial es 
publicaran  
les obres 
representades


