
 

 

 
 

Roda informativa  
Presentació Anuari teatral de les Illes Balears 2007 

Centre de Cultura Sa Nostra de Palma 
12 de novembre de 2009, a les 11 hores 



La Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral 

Amb la finalitat de donar continuïtat al projecte del Diccionari del teatre a les Illes 
Balears i de cohesionar la recerca teatral, la Universitat de les Illes Balears va crear el 
novembre de 2005 la Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i 
Documentació Teatral amb el suport del Consell Insular de Menorca, l’Institut d’Estudis 
Baleàrics i la Fundació «Sa Nostra». La seva finalitat és fomentar programes de recerca 
i activitats formatives i de divulgació en l’àmbit de les arts escèniques. Entre els seus 
projectes més ambiciosos es preveuen l’elaboració anual de l’Anuari teatral de les Illes 
Balears i l’organització de seminaris o cursets de formació en història, documentació o 
anàlisi teatral, entre d’altres. Integren l’organigrama de funcionament de la Càtedra Joan 
Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral Joan Mas, com a director 
científic; Patrícia Trapero, com a secretària, i Francesc Perelló, com a coordinador.  
 
«Anuari teatral de les Illes Balears 2007» 

L’Anuari teatral de les Illes Balears 2007 ha estat elaborat per la Càtedra Joan Ramis i 
Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral de la UIB i se n’ha encarregat de 
la direcció i coordinació Francesc Perelló Felani. Editat conjuntament per la UIB i 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, reuneix en 560 pàgines gairebé tot el que a les 
Balears s’ha fet durant el 2007 en teatre, dansa, òpera i sarsuela. El Consell de Mallorca  
hi col·labora subvencionant la seva edició.  
L’Anuari consta de deu apartats:  

1. Les estrenes 

Hi apareixen les estrenes de les companyies i productores illenques. Durant el 2007 
es tenen comptabilitzades un total de 154 estrenes: 129 de teatre, 14 d’òpera i 
sarsuela i 11 de dansa. La gran majoria d’estrenes van acompanyades d’una fitxa 
que inclou una fotografia, les dades artístiques de l’espectacle (direcció, intèrprets, 
vestuari, durada, etc.), les representacions que se n’han fet (lloc d’estrena i lloc 
d’altres funcions), una sinopsi de l’obra, i, si escau, els premis aconseguits i les 
crítiques que se n’han fet.  
2. Entrevistes 

Es dedica la secció «Al vestíbul amb...» a les entrevistes. Martí Fons entrevista dues 
actrius: Aina Frau (Palma, 1944) i Queralt Albinyana (Alaior, 1980). D’altra banda, 
Miquel Martorell entrevista Juanjo Granda (Alacant, 1946), que ha dirigit algunes 
sarsueles produïdes pel Teatre Principal de Palma.  
3. Articles 

Hi apareixen articles de Francesc Xavier Martín («50 anys de l’arribada del Teatro 
Portàtil Hermanos Largo a Menorca»), Martí Fons («Deu anys de la companyia Au 
Ments»), Antoni Nadal («Joan Soler i Antich» i «Presentació del segon volum de 
l’obra completa de Pere Capellà»), Miquel Àngel Limón («La mare menorquina de 
Pitarra»), Jaume Marcé («L’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears»), 
Javier Matesanz i Elisenda Farré («Mostra de Dansa de Palma)» i Llorenç Capellà 
(«Tubert i les buguenvíl·lees»).           
4. Notícies 

Extens apartat que recull en format majoritàriament breu un seguit de fets i 
esdeveniments que han estat notícia durant el 2007. En podem destacar, entre 
d’altres, els ajuts concedits a les arts escèniques, les activitats dutes a terme per la 
Càtedra Joan Ramis, els premis d’escriptura dramàtica, les inauguracions o 
reobertures de diversos espais escènics (Teatre Principal de Santanyí, Teatre 
Principal de Palma, Cinema Teatre La Unió de Son Servera, l’auditori del Casal de 



Peguera a Calvià i el teatre de l’Orfeó Maonès a Maó) i la dotzena edició de la Fira 
de Teatre de Manacor.    
5. El teatre i la dansa de les Illes Balears a l’exterior 

De manera detallada es poden consultar mes rere mes les actuacions que han 
realitzat les companyies de les Illes Balears a fora: companyia, muntatge i autor 
escenificat, lloc de representació, data, nombre de funcions i, si escau, 
esdeveniment. Total funcions: 205.    
6. Biblioteca teatral 

En aquest tercer volum de l’Anuari teatral de les Illes Balears s’hi publiquen dues  
obres inèdites breus de Gabriel Matas Valls (Palma, 1896-1981): Ses desditxes d’un 
autor i Sa venjança d’en Botet, amb edició i introducció d’Antònia Garí i Francesc 
Perelló, respectivament. 
7. Bibliografia teatral de les Illes Balears 

S’hi detallen en dos apartats les obres i els estudis que han publicat els dramaturgs i 
investigadors durant el 2007. Antoni Nadal i Francesc Perelló han tingut cura 
d’aquesta secció.   
8. La cartellera 

Aquest apartat presenta, amb una informació precisa i sumària, gran part de les 
representacions efectuades a les Illes i el seu impacte social, tant pel que fa al 
nombre d’espectadors, com al de les funcions que se n’han realitzat. 
9. Gràfics i taules 

En aquest apartat hi ha un informe que compara les dades recollides durant el 2007 
amb les del 2006. S’hi poden veure les diferències i similituds respecte d’un any a 
un altre.  
10. Addenda «Anuari teatral de les Illes Balears 2006» 
Addenda a l’Anuari teatral de les Illes Balears del 2006 presentat l’any passat, amb 
informació que en el seu moment no es va poder aconseguir o que va passar 
desapercebuda.       

 

Col·laboradors 

Han col·laborat en l’Anuari teatral de les Illes Balears 2007 Antònia Garí, Antoni 
Nadal, Francesc Xavier Martín, Jaume Marcé, Javier Matesanz, Joan Mas, Joan Melià, 
Martí Fons, Miquel Àngel Limón i Miquel Martorell.  
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L’actor Antoni Gomila farà una lectura de Ses desditxes d’un autor, monòleg fins 
aleshores inèdit de Gabriel Matas Valls (Palma, 1896-1981) que es publica en aquest 
tercer volum de l’Anuari teatral de les Illes Balears.      
 


