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PROGRAMA 
 
Dimecres, 3 de juliol, de 20 a 22 h 
Salvador Espriu, la veu del compromís 
A càrrec de Francesc Perelló, llicenciat en Filologia Catalana i investigador del teatre 
 
Dimecres, 10 de juliol, de 20 a 22 h 
Fedra 
A càrrec de Joan Tomàs Martínez, llicenciat en Història, màster en Història  
Comparada i doctorand d'Arts Escèniques 
 
Dimecres, 17 de juliol, de 20 a 22 h 
Antígona 
A càrrec de Rosa Forteza, llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre i actriu 
 
Dimecres, 24 de juliol, de 20 a 22 h 
Primera història d'Esther 
A càrrec del Dr. Joan Mas i Vives, catedràtic de literatura de la Universitat  
de les Illes Balears 
 
Dimecres, 31 de juliol, de 20 a 22 h 
Una altra Fedra si us plau 
A càrrec de Rafel Duran, llicenciat en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre i director 
d'escena 
 
 
DESTINATARIS: lectors adults amb interès pel teatre, estudiants universitaris, 
mestres i professors. 
 
LLOC: Auditori sa Màniga de Cala Millor (c. de son Galta, 4, Cala Millor. Tel. 971 
58 73 73). 

DURADA: 20 h (lectura individual i sessions) 

PLACES: 30 

OBJECTIUS:  
• Estudiar diferents aspectes de la vida, el context i especialment l’obra teatral de 

l’escriptor Salvador Espriu (1913-1985), poeta, novel·lista i dramaturg en 
llengua catalana. 

• Lectura i anàlisi crítica d’alguns textos teatrals fonamentals del teatre 
contemporani en llengua catalana. 



• Participació en la commemoració del centenari del naixement de Salvador 
Espriu i adhesió a les iniciatives de l’Any Espriu. 

METODOLOGIA 

Cada sessió consta d’una exposició teòrica introductòria (tipus conferència), seguida 
d’un taller de comentari de les obres teatrals amb la participació activa dels assistents. 
Convé haver llegit cada obra abans d’assistir a la sessió. 

CERTIFICACIÓ 

S’ha de triar només una de les tres opcions següents: 

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit 

Nombre d’hores de formació permanent de professorat: en tràmit 

Certificat general d’assistència 

Per optar a la certificació l’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la durada 
de l’activitat. 

MATRÍCULA 
 
La matrícula és gratuïta. Per inscriure-s’hi cal enviar un correu electrònic a 
anadal@samaniga.es. Cal indicar-hi: nom i cognoms, DNI, adreça completa, telèfon 
de contacte, estudis (alumnes) o centre de treball, i tipus de certificació. El termini 
d’inscripció acaba el 2 de juliol. 
 
Les sessions són obertes al públic en general, encara que no s’hi estigui 
matriculat. 

COORDINACIÓ 

Dr. Pere Santandreu, director de l’Auditori sa Màniga i professor de la UIB 
 
HI COL·LABOREN 
 
Càtedra Joan Ramis i Ramis-Universitat de les Illes Balears 
Obra Cultural Balear de Manacor i Sant Llorenç 
Escola Municipal de Mallorquí de Manacor 
Biblioteques municipals de Sant Llorenç, Son Servera, Manacor i Capdepera 
Associació de Dones de Llevant 
Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears 
Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears 


