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Al final, cada persona esdevenim un conte.

 
Margaret Atwood



 

Introducció

LA CLAROR és un projecte que parteix d’un text de

microteatre escrit per Jaume Miró a principi de 2020,

interpretat per Toti Fuster, sobre la figura de Madò Rafela

Servera “Calona”, i que vam estrenar a Son Servera el

passat 8 de març de 2020 amb el títol Formiguetes.

Aquell text va suposar la llavor pel projecte d’obra que ara

desenvolupam sota el títol "LA CLAROR"

Jaume Miró i Toti Fuster amb algunes de les dones entrevistades que van 
conèixer a Madò Rafela Servera " Calona" 



Sinopsi

LA CLAROR fa un recorregut per la vida d’una dona que des de
nina ha tengut una especial connexió amb els animals i amb la
natura, amb qui es pot comunicar, i que li expliquen històries. 

Aquesta comunicació tan especial l’ha empesa a ajudar als
animals, ja que el fet de ser cega no li ha impedit
desenvolupar els seus talents en aquest sentit. Des de fa poc
viu sola a una casa antiga, i allà un dia nota com si la casa de
sobte també s’hi volgués comunicar. Això l’empeny a
investigar, tot i la seva limitació visual, qui vivia a n’aquella
casa. 

I comença un procés de recerca, un viatge en el que com
Bernadet a la recerca de l’amor de les tres taronges, haurà de
superar proves i dificultats que ens portaran a descobrir una
figura mítica i oblidada de la nostra literatura oral: la figura de
Madò Rafela Servera "Calona", una de les més importants i
darreres contadores de contes tradicionals de la Mediterrània,
una dels darrers Homers, un personatge arquetípic amb una
memòria prodigiosa i uns poders gairebé sobrehumans, que
ens portarà a recuperar i a posar en valor l’art perdut del
contadors de contes, i que portarà a na Catalina, la nostra
personatge, a saber qui és realment, i qui som.  



LES RAONS I LA URGÈNCIA D’UNA HISTÒRIA 
per Jaume Miró

Durant el primer procés d’investigació i documentació inicial per
escriure la peça breu que va conduïr a LA CLAROR me vaig
adonar que na Rafela Servera “Calona” tenia totes les
característiques de l’arquetip, de ser una figura mítica de la
literatura oral europea i que havia passat, fins avui,
completament ignorada. Ella va ser una de les darreres persones
que arrossegava (o empenyia) la línia del relat d’històries orals
des dels principis de la humanitat, una de les darreres Homers de
la Mediterrània, una dona que precisament per dona, analfabeta,
cega i pobra, havia passat a l’oblit. Com la resta dels contadors
d’històries tradicionals.

La seva importància ve donada per ser la dona que més rondalles
va explicar a Mossèn Alcover, el recopilador de les rondalles
mallorquines, que són el corpus folklòric més extens i complet del
sud d’Europa. Tendim a donar importància a la literatura escrita,
però la literatura, en temps d’escassetats diverses, no ha estat
sempre escrita, sinó que ha existit en la veu i en la transmissió
oral  durant generacions. Aquest fet, la oralitat del relat,
l’emparenta amb l’escenificació teatral, que amb aquesta obra
també exploram i intentam recuperar. 

Vaig començar a documentar-me per intentar saber —i ordenar
després— les peces d’aquell puzle  de peces disperses que va ser
la vida d’aquella dona, que ens arribava en una imatge antiga i
mig borrosa.



Tota la memòria d’ella avui prové de només sis persones que la
recorden, que són majors, i que eren els infants en aquells moments.
Els vaig entrevistar. I també vaig anar als llibres i estudis sobre
rondallística i oralitat però en ells no hi apareix gaire cosa més.

Només dels apunts d’Alcover i d’aquestes sis persones n’extreim la
informació. I també del que sorgeix d’un arxiu…

De tot plegat neix una investigació que situa a Rafela Servera
“Calona” al mateix nivell que Dorothea Viehmann, la major contadora
de contes tradicionals d’Europa, la dona que va contar més contes als
germans Grimm, on a Alemanya és un personatge mític. I aquí… aquí la
figura d’Alcover ha tapat als contadors, i és per això que la volem
recuperar, i amb ella reivindicar l'art de saber explicar una història. I
aquesta obra, al final vol ser un homenatge a tots els contadors de
rondalles, i els vol situar en el lloc que els correspon no només com a
guardians de la memòria sinó com artistes, com a creadors. I és que en
aquest sentit LA  CLAROR vol situar a Rafela Servera “Calona” en el
lloc que li correspon: una de  les contadores documentades més
important de la Mediterrània, perquè apart de ser la dona que més
n'aporta a les Rondalles Mallorquines, Alcover, si es trobava amb dues
o més versions de la mateixa rondalla ell agafava la seva versió per ser
publicada.

Per això LA CLAROR vol reivindicar la seva figura com artista, i
aprofitar-ho per recuperar l’art del contar contes, d’allò que avui es
coneix als països anglosaxons com storytelling, i per això optam per
contar aquesta història amb les eines del conte tradicional, explicat
per una persona, que pot ser tots els personatges i totes les veus,
posar en valor i recuperar una figura  de primer nivell literari i també el
d'un art perdut en el temps. 





PROPOSTA DE MUNTATGE 
per Pere Fullana

Diu Peter Brook que el teatre millor, el més veritable i més natural,
té lloc quan els actors i el públic estan tota l'estona al mateix
món. En altres paraules, quan estan asseguts envoltant un foc, en
un mercat a l'Àfrica o una horabaixa d'estiu a la fresca amb un
bon contador o contadora de rondalles vinculant les diverses
formes d'imaginar dels que l'escolten i traslladant-los al mateix
lloc. El text de Jaume Miró parla de tradició, d'estigma,
d'empatia, de connexió amb la naturalesa, del poder de la
imaginació i de coratge, però sobretot, vol expressar l'amplitud
del poder de la narració oral. Quan ens disposam a il·luminar la
figura de Rafela Servera Sureda "Calona", una de les grans
contadores de rondalles de finals del XIX i inicis del segle XX
pràcticament desconeguda pel gran públic, hem de desviar el
focus enlluernador de la tasca colossal del recull rondallístic de
A.M. Alcover, i dur-lo cap a l'essència que na Calona representa.

Na Calona , ben segur, era espavilada, de veu hipnòtica,
imaginativa i cordial. També era cega. Des de l'antiguitat més
remota, els cecs han tengut el poder xamànic de l'endevinació i
la força tribal de ser depositaris del legat cultural. La ceguesa té
per analogia una connexió atàvica amb el que és invisible.
Recordem aquell magnífic poema de Borges on, quan havent
perdut la vista i el feren director de la Biblioteca Nacional, es
comparava a si mateix amb el guardià cec de la biblioteca
d’Alexandria: “De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos
sin luz, que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los
insensatos párrafos que ceden las albas a su afán...Groussac o
Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga
en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido”. 



Rafela Servera va ser una de les fonts més prolífiques per la
recopilació de rondalles d'Antoni Maria Alcover. El mossèn
manacorí , com a capellà i filòleg, va fer i desfer les rondalles
que ella li explicava a partir del seu tarannà capellanesc i la
necessitat de mostrar per activa el seu diccionari. Produeix una
fascinació extraordinària descobrir una figura de tanta
importància cultural eclipsada per una obra que, paradoxalment,
l'hauria de reconèixer com una figura il·lustre de la narrativa oral
mediterrània. Hi ha una sola foto de na Calona, emboirada, no
desitjada, segurament robada. Hi podem distingir una dona
pagesa gran que sembla voler fugir de qualsevol forma de
notorietat. Una pagesa cega a l'inici del segle XX no ho devia
tenir fàcil i si a més a més, vivia tota sola, podem dir sense cap
poc d'equivocar-nos que parlam d'algú excepcional.

La nostra concepció del muntatge parteix de la idea que la
figura de na Calona s'havia de recuperar no només del punt de
vista documental o històric, sinó que també, per donar sentit
teatral a la proposta, era important cercar un enllaç amb la
contemporaneïtat i el món de la ceguesa. El personatge de
l'obra de Jaume Miró, una ensinistradora de cans cega,
independent, amb una connexió especial amb els animals, que
casualment habita la mateixa casa on visqué la contadora de
rondalles i experimenta amb ella una relació que ratlla al
sobrenatural, ens proveeix d'un vehicle magnífic per poder parlar
i realçar no només la figura de na Calona sinó que ens permet
vertebrar el muntatge cap a l'estigmatització, el món sensorial
dels cecs, les connexions inexplicables i el contacte profund amb
la naturalesa.



Catalina ens relata la seva història de vida i com va entrar en
contacte amb el món de Rafela Servera. El seu relat està
impregnat de l'essència del contador d'històries dels mercats
africans, de les nits d'hivern al mediterrani. Entram dins el seu
món, veiem imatges difuses que completam, sentim sons que
apareixen i desapareixen. Catalina comparteix la seva
experiència com si fos una rondalla que ella imagina que conta a
un auditori que ella ha triat. Ella no ve a contar-nos res, el públic
va  a cercar-la  a la recerca d'alguna cosa que ha de menester.
La troba allà, entre les seves coses, dins el seu espai xamànic
disposada a iniciar el ritual. Catalina no es confessa, comparteix
experiències i il·luminacions. La claror que la realitat li nega, al
seu espai mental es manifesta ample i poderosa



L'EQUIP

INTERPRETACIÓ

TOTI FUSTER

Capdepera, 1977. Llicenciada en Filosofia per la UIB i amb una
llarga trajectòria teatral que s’ha gestat a través de cursos,
monogràfics, produccions direccions d’algunes peces, i sobretot
a través de la participació en multitud de muntatges des de fa
més de vint anys. Forma part de la companyia Es Mussol
(Capdepera) des de 1992 i és membre fundadora de la
Companyia Professional de teatre Noctàmbuls (Son Servera)
des de 1997. Amb a Companyia Es Mussol hi ha realitzat més de
17 muntatges, entre els quals destaquen La lladriola d’Eugene
Labiche dirigida per Pau Durà, Fugaç de J. Maria Benet i Jornet
dirigida per Josep Lluis Gallardo, Rei Lear de William
Shakespeare dirigida per Biel Jordà, El Judici de Matei Visniec
dirigida per Lucca Bonadei, La Presa de Conor Macpherson
dirigida per Xavi Núñez i les peces de microteatre i teatre breu
respectivament El producte de Jaume Miró i El club de les
festes sorpresa també de Miró i dirigida  per Ferran Bex. 



Amb la Companyia Noctàmbuls ha realitzat gairebé tots els
seus muntatges, escrits pel dramaturg Jaume Miró: Noctàmbuls,
El Funeral den Singelpeu, Fuga, Zona d’exclusió (final art Jove),
In The backyard (2on premi Art Jove d’Interpretació) i ha produït
l’obra Panfonteta de la mateixa companyia, així com les
tasques de comunicació i distribució dels seus espectacles.
Participa amb El Somni produccions a la darrera edició de
Microteatre, Microteatre per Balaguer, juntament amb Albert
Mèlich, Direcció de Xavi Núñez i autoria de Jaume Miró. A
l’Agost de 2019 estrena la peça de creació col.lectiva ‘Alenar’
dirigida per Catalina Florit. Al 2020 participa en la lectura
dramatitzada de “Homenatge a Joana Banyo i Ramon Fuster”,
text de Jaume Miró, dirigida per Maria Bauçà, i “Els que
recorden”, amb Es Mussol, dirigida per Rafa Gallego i Maria
Bauçà. 

Pel que fa a TV al juny de 2018 fa una petita participació a
l’episodi 7 d’Amor de Cans de Nova Televisió. Participa de
manera capitular a la 3era temporada de ‘Treu foc’ i forma part
del repartiment de la sèrie ‘Pep’ per a IB3 TV.
 
La seva formació passa per multitud de cursos i monogràfics,
tant a Mallorca com a Catalunya.



DIRECCIÓ
PERE FULLANA

Autor i director d'escena, es forma acadèmicament a l'Institut del
Teatre de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a
L'École International de Théatre Jacques Lecoq a París.

L'any 1985 començà la seva carrera en la direcció escènica. Ha
estrenat més de 50 obres teatrals com ara Mar de Fons, Llum
trencada, La Mort de Vassili Karkov, Ubú Rei, Melodies de Brouvell,
Macbeth, Mesura per Mesura, Woyzeck, Ricard 3 , Memòria d'en
Julià, Twist and Txékhov entre altres muntatges. Compagina la
direcció teatral amb la traducció , l'adaptació i la dramatúrgia. És
membre fundador de les companyies Iguana Teatre (1985),
L'Ombra del Cranc (1998) i Teatre de la Sargantana (1995). 

Actualment ocupa el càrrec de director acadèmic i professor
d'interpretació i escenificació a l'Escola Superior d'Art Dramàtic
de les Illes Balears.



DRAMATÚRGIA
JAUME MIRÓ
www.jaumemiro.com

Llicenciat en Filosofia per la Universitat de les Illes Balears, és
també Especialista Universitari en Guió i Producció de Continguts
Televisius i Màster en Filosofia Contemporània a la Universitat de
les Illes Balears. Pel que fa a formació d’escriptura dramàtica ha
estat alumne de cursos impartits per autors teatrals com Sanchís
Sinisterra, Martin Crimp,   Syd Field, David Harrower, Eliseo
Altunaga,   Albert Boadella, el director de la companyia Rimini
Protokoll, Stefan Kaegi o la factoria de comèdia de Chicago The
Second City, entre d’altres.

És autor de La Revolució de les Coses Petites, Diari d’una miliciana,
Dels llargs camins, Panfonteta, Les cançons perdudes, In the
backyard, i co-dramaturg de l’obra Mar de fons, entre d’altres. En
l’apartat audiovisual va crear i co-dirigir el documental Milicianes.

Ha estat guanyador dels premis Teatre Principal de Textos
Dramàtics per Diari d’una Miliciana, Premi Pare Colom de Teatre
per Adults Normals, Guanyador del Premi a Millor text i Millor
Espectacle de l’Associació de Teatres Públics de les Illes Balears
amb Dels llargs camins, Autor Resident del Teatre Principal 2019 pel
projecte Inexcloure, entre d’altres.

Actualment és professor de Dramatúrgia a l’Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears.



 

PRODUCCIÓ
NOCTÀMBULS TEATRE

Noctàmbuls va néixer  l’any 1999 a la Universitat de les Illes Balears,
quan al voltant de l text Noctàmbuls, de Jaume Miró, havent
obtingut la Menció d’Honor en el I concurs de textos teatrals de la
UIB, reuneix un grup d’actors, actrius i músics amb la finalitat
d’estrenar la peça. La mateixa Universitat va produir Noctàmbuls,
obra que dóna nom al grup. 

Després vengueren El funeral d’en Singelpeu, Fuga (amb la qual
viatjaren a la República Txeca per dur a terme funcions a la
Universitat Carolina de Praga), Zona d’exclusió i, a l’any 2011,
arriba In The Backyard, obra amb la qual la companyia guanya el
2n Premi Art Jove d’espectacles de Petit Format del Govern de les
Illes Balears i és seleccionada per la Xarxa Alcover per a
representar les Balears durant 2013/14. La companyia està
formada per Jaume Miró, Pau Vich, Biel Bisquerra, Pau Arévalo i
Toti Fuster com a membres estables. 



Després d’iniciar la gira amb In The Backyard, la companyia es
proposa produir un text de Jaume Miró però comptant amb la
presència d’actrius convidades. Panfonteta marca un canvi en la
línia de la companyia, que amb aquesta producció amplia
horitzons, obre les portes a col·laboracions, en aquest cas amb la
presencia de Lluqui Herrero, Laura Pons i Margalida Grimalt.
Noctàmbuls llança, amb aquest text, una proposta artística en un
format distint al del teatre tradicional. Després va arribar el torn
de Dels llargs camins, text documental de Jaume Miró que narra
la historia dels "abscondits" de la guerra civil al llevant de
Mallorca, dirigida per Joan Albinyana. Aquesta peça fou
guardonada amb els premis de millor text per Jaume Miró, millor
espectacle i millor actor per Miquel Àngel Torrens, atorgats per
l’ATAPIB.  



Entre mitges trobam la peça breu l’Ipad de Ramón Llull,
representada en nombroses ocasions en les commemoracions de
l’any Ramon Llull, així com la reposició de la peça breu de Jaume
Miró, El Producte.

A finals de 2017 s’estrena a la sala La Fornal de Manacor el seu
darrer muntatge Les Cançons Perdudes, encarregada pel
col·lectiu Dones de LLevant. És una peça de teatre documental
escrita per Jaume Miró i dirigida per Joan Fullana, que investiga la
vida i posterior mort a Mallorca de la miliciana alemanya
Margaret Zimbal.

Al 2020-2021 la companyia reprèn la seva vessant col·laborativa i
co-produeix amb el Teatre Principal l’obra La Revolució de les
Coses Petites, dirigida per Carla Rovira.

La intenció amb LA CLAROR és fer una obra de llarg recorregut, i
que sigui el nostre projecte de petit format dels pròxims tres anys.



INSTITUCIONS CO-PRODUCTORES

Per aquest projecte Noctàmbuls hem apostat per teixir aliances amb tres

institucions per desenvolupar i garantir la distribució que garanteixi la projecció

de l’obra tant a dins com a fora de Mallorca. En aquest sentit tenim el suport

econòmic de la FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA, que tendrà cura del projecte

i el promourà entre les seves cases-museu,  l’AJUNTAMENT DE SON SERVERA hi

participa com a teatre co-productor  amb suport econòmic i en la seva estrena

dia 6 de juny de 2021, també la INSTITUCIÓ ANTONI Mª ALCOVER hi col·labora

amb suport econìmic i programant una funció i una taula rodona.  Així com el

TEATRE DEL MAR, que col·labora cedint els espais d'assaig. L'ESPAI EL TUB ha

programat una mostra del work-in-progress. A tots ells agraïmel seu suport i

empenta. 

Així mateix hem iniciat converses per dur l’espectacle a la Fira Litterarum de

Mora d’Ebre, de qui tenim el compromís inicial de dur-hi la peça si la Covid-19

ho permet, i també estam interessats en dur aquesta obra a la Fira Mediterrània

de Manresa, perquè creim que és un producte adient a les seves

característiques.

Noctàmbuls, com a productora professional, té vint anys d’experiència en la

producció i distribució d’espectacles propis.



PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ:
 

MERCÈ SASTRE
 

Tel. 669 698 898
 

www.noctambuls.org
 

noctambulsteatre@gmail.com
 
 
 


