
 

TONI GOMILA DIU  
Blai Bonet 
“Memorial de Setmana Santa” 

 

 
 
 

 

  



 
 
TONI GOMILA DIU  
Blai Bonet 
“Memorial de Setmana Santa” 
 
Coproducció Fundació Mallorca Literària i Produccions de Ferro 

Organitza: Casa Blai Bonet 

(Fundació Mallorca Literària – Consell de Mallorca) 

 

“...hi ha una cosa, que és profundament més important 

que estimar, i aquesta cosa és deixar-se estimar.” 

BLAI BONET, 1980 

 

El desembre de 2017 es varen complir 20 anys de la mort de l’escriptor Blai Bonet. En el 

context d’aquesta commemoració, la Fundació Mallorca Literària recuperà un dels textos més 

desconeguts de l’autor: el pregó “Setmana Santa 80 i el memorial”, una dissertació narrativa 

de Blai Bonet entorn als fets de la Setmana Santa i relectura dels fets narrats en l’Evangeli que 

va ser creada per l’autor i llegida a l’església de Santanyí en els dies previs a la Setmana Santa 

de 1980.  

 

Es tracta d’un text plenament vigent, apte per a abordar la comprensió dels fets narrats en les 

escriptures bíbliques des d’una òptica contemporània i amb l’enriquidora perspectiva que 

aporta la mirada de l’autor, sempre singular. Des del punt de vista literari, es tracta d’un text 

ben “blaibonetià”, en el sentit que des de la primera línia ja es reconeix el verb de l’autor, la 

seva riquesa lèxica i el registre poètic que combina formes estàndard amb dialectalismes, 

vulgarismes, i altres modismes en plena simbiosi harmònica.  

 

D’altra banda, el text és vivencial, cosa que pot facilitar –més encara pensat en la societat 

contemporània, que de manera acusada ha anat abandonant el credo i la pràctica religiosa- el 

reconeixement i comprensió dels fets associats a la celebració i litúrgia de la Setmana Santa, 

de manera que el text constitueix una oportunitat per divulgar els continguts lligats al 

Tradicionari de la Pasqua. En paraules de l’especialista Gabriel S.T. Sampol: “Escarrufa la 

manera com fa ve(i)ure l’agonia del Redemptor, accentuat pels mots plens de saba que empra: 

el pantaix, el rogall, el romboll del crucificat....”, descripcions que “podem sentir quasi 

físicament l’acosta als visionaris: de fet, la seva escena seria digna d’Anna Caterina Emmerick”, 

escriu Sampol. 

 

 



La recuperació d’aquest text s’ha duit a terme per dues vies:  

 

 D’una banda, amb la publicació del text original (any 2018). En versió anotada i 

comentada, fruit del seu estudi per part de l’especialista Gabriel S.T. Sampol. La 

publicació ha estat possible gràcies a l’edició del segell AdiA Edicions –dins de la 

col·lecció Foramida-, amb la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària, que ha 

volgut donar suport amb l’encàrrec de la curatoria del text a càrrec de G.S.T. Sampol.  

 

Aquesta edició apareix amb la reproducció a portada d’una làmina creada pel propi 

autor i que forma part de la col·lecció custodiada en el llegat Blai Bonet de la Fundació.  

L’edició també incorpora, com a novetat, el canvi en el títol del text, que passa del 

concret “Setmana Santa 80 i el memorial” a “Memorial de Setmana Santa”, a fi de 

facilitar una lectura més genèrica del text, i ja no tant lligada a les circumstàncies que 

en propiciaren l’escriptura. Tots dos fets han comptat amb el vist-i-plau per part dels 

hereus de l’autor. 

 

L’edició ja ha sortit al mercat i està disponible a les llibreries. La Fundació Mallorca 

Literària també en farà distribució i venda directa a través de les cases museu. 

 

 D’altra banda, i donant continuïtat a la iniciativa empresa l’any 2017, la Fundació ha 

organitzat anualment lectura dramatitzada del text, en el marc dels actes previs a la 

celebració de les festes de Setmana Santa, a nombroses localitzacions. La lectura 

dramatitzada va adoptar en les primeres representacions (2017-2018) el títol de 

“L’evangeli segons Blai Bonet”, en el que és una descripció força aproximada del seu 

contingut i, alhora, un joc de paraules amb un dels poemaris més celebrats de l’autor, 

“L’evangeli segons un de tants” (1967). La lectura va a càrrec de l’actor i escriptor Toni 

Gomila, un dels valors més destacats del panorama teatral actual. L’any 2019 es va 

optar pel títol “Toni Gomila diu Blai Bonet. Memorial de Setmana Santa”. 

 

Les representacions duites a terme d’any en any, consolidant aquesta tradició en les 

dates prèvies a la setmana santa, són: 

 

2017           

Església del Roser de Santanyí   diumenge 2 d’abril  

 

2018           

Teatre Principal de Palma (sala Petita)  dilluns 19 de març  

Sant Joan (Santuari de Consolació)   divendres 23 de març  

 

2019           

Sala Beckett, Barcelona    dimarts 12 de febrer  

Esglèsia de St Antoniet de Palma  dimarts 9 d’abril  

Esglèsia St. Domingo, Inca    dijous 11 d’abril  

Sala d’Actes del Club Pollença    dimarts 16 d’abril  

Teatre Principal de Santanyí    dimecres 17 d’abril  



EL TEXT: “SETMANA SANTA 80 I EL MEMORIAL” 
El text ofereix una relectura dels fets narrats en l’Evangeli, a través de la singular perspectiva 

que caracteritza l’autor. Una relectura que planteja interrogants a l’habitual narració dels fets i 

dóna sentit a la Setmana Santa tot revisant-ne el relat històric, els plantejaments teològics i els 

dilemes humans que Bonet exposa. 

 

El pregó, en definitiva, constitueix una visió humanitzada de la passió de Jesucrist que ens 

permet aproximar-nos a les tradicions i rituals de la Setmana Santa des d’una perspectiva gens 

ortodoxa, i alhora carregada de sentit humà i de referents propers. En el text, Jerusalem és 

“una ciutat més o manco de les mides de Santanyí”. Allà es presenta com a “home de la 

paraula” per explicar què és la Setmana de Pasqua i tots els rituals de què es compon: l’autor 

parla “per entendre i VEURE, net i clar com un tassó d’aigua clara, tots els fets que varen 

passar en aquesta setmana”.  

 

Amb llenguatge ric i popular va entrellaçant les geografies de Mallorca i Jerusalem: Jesús entra 

a Santanyí per la Porta Murada o va a l’hort del Getsemaní, que és una possessió de l’illa… 

Mica en mica el relat ens narra uns fets ja de tots coneguts però amb arguments i lectures 

noves. Els diàlegs de Jesús amb el Sant Pare, o la crucifixió amb partits polítics, policies i lleis 

antiterroristes fan d’aquest un text radicalment viu, tres dècades després de la seva creació, 

imprescindible per a una comprensió actual de la que és una de les històries més conegudes 

del món occidental.  

 

Coberta de l’edició del Pregó de 

1980 i coberta de la nova edició 

del text 
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Cartells anunciant les representacions de 2018 i 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ressenya de la funció a la Sala Beckett de Barcelona, el febrer de 2019 
 

 

 

 

  



LECTURA DRAMATITZADA: “Toni Gomila diu Blai Bonet” 

Es tracta d’una lectura dramatitzada en format monòleg de l’actor Toni Gomila amb alguns 

elements d’escenificació molt sobris.  

 

Fitxa artística: 
Dramatúrgia: Antoni Gomila  

Intèrprets: Antoni Gomila  

Disseny Audiovisuals: Agustí Torres, a partir de pintures de Miquel Brunet 

Assessorament de direcció: Pau Vadell  

Disseny d’il·luminació: Rafel Febrer  

Producció: Fundació Mallorca Literària i Produccions de Ferro.  

 

Pregó al Roser de Santanyí  la Setmana Santa de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fitxa tècnica: 
 
Il·luminació: 

- 2 torres frontals amb un par´s led 
- 2 pars led al terra. 

 
Equip de so: 

- 1 Micròfon HF(shure glx o similar) amb diadema tipus Dpa color carn. 
- Equip adequat a l'espai. No és necessària molta potència però si una 

correcte intel·ligibilitat de la veu. Per això es recomana utilitzar delay's (repartir 
altaveus) per baixar la pressió en ambients tipus esglésies per reduir la reverbaració. 

 
Pantalla projecció frontal 3 X 2 metres 
Projector de 5000 lúmens 
Cable HDMI fins a control, també es possible utilitzar VGA. 
Faristol 
Taburet 



Condicions econòmiques: 
 
Caixet Toni Gomila >    500€ + IVA 
 
Feina tènica i transport > 200€ + IVA 
Ajundant tècnic (segons les característiques de l’espai) 150€ + IVA  
 
Equip d’il·luminació >   120€ + IVA 
Equip de so >    120€ + IVA 
Pantalla i projector  200€ + IVA 

 
 
En cas necessari, podeu sol·licitar el lloguer dels equips tècnics requerits i/ o la col·laboració de 
la Fundació Mallorca Literària en l’organització de l’acte. 

 
 
Contacte: 
Pau Vadell bonet@mallorcaliteraria.cat  639 544 898 
 

mailto:bonet@mallorcaliteraria.cat

