Aquest dissabte es representa l’obra «Parasceve» a la Sala de Cultura
dijous, 7 d'abril de 2016 23:09

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, ha programat per aquest dissabte 9
d'abril l'obra de teatre Parasceve, de Blai Bonet, que es representarà a les 21 hores a la Sala
de Cultura (Cinema). Aquesta és l'única peça teatral escrita per aquest autor illenc. L’obra
s’emmarca dins les activitats organitzades per la Diada de Sant Jordi i s’inclou dins el programa
Illa a Escena.

Autor

El poeta i narrador mallorquí, tot i que universal, Blai Bonet (Santanyí, 1926-1997) només va
escriure una obra de teatre en tota la seva vida creativa. Aquesta va ser Parasceve, una obra
que fa un retrat de les persones, de les famílies, de les societats empresonades pels
condicionants d’una guerra, on l’autor es fa universal en triar uns protagonistes no polítics, ja
que el que conta i recalca és la seva historia familiar des del punt de vista emocional.

Obra

El muntatge narra la història de la família Skiud fent un retrat perfecte de la psicologia familiar
en temps de guerra. Un relat que profunditza dins l’individu aconseguint empatitzar amb tot
tipus d’espectadors. Per aquest motiu traspassa les barreres del fet local convertint en
universal el seu missatge a través de la psicologia de l’individu i un missatge atemporal i fora
d´espai, agermanant-nos a tots davant el fet de la guerra.

Respectant íntegrament el text de l'autor, Blai Bonet, l'obra marca un camí cap a la depuració
personal de qualsevol tragèdia, presentant l´espai teatral on succeeix l´obra, com a un espai
ritual.

Poder veure aquesta obra de teatre, doncs, és una oportunitat irrepetible per contemplar, de
primera mà, un Blai Bonet viu, revivificat amb mots encarnats per part d’una companyia que no
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para de donar-nos alegries. Parasceve és un escenari de devastació, o sigui, d’una tria
salvatge, i és en aquest univers simbòlic però tal on els que intervenen s’enfronten a forces
verament obscures.

Aquesta obra de la companyia T-SHOCK teatre dirigida per Jeroni G.Obrador i interpretada per
Marta Barceló, Guillem Juaneda –protagonista del film ‘El perfecto desconocido’– i David
Pérez. Parasceve forma part del Circuit Talent IB de música i arts escèniques, impulsat per
l'IEB i la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears. Aquest circuit té l’objectiu de
promoure l’intercanvi cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i gràcies al qual
Formentera ja ha acollit l'espectacle de
Fràgil dels Eivissencs
Clownidoscopio, i acollirà durant el mes d'abril
Es Cirquet
dels mallorquins Circ Bové, i un concert del cantautor menorquí Leonmanso.
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