CORDÈLIA
“En aquest temps de mentides, els artistes hem adoptat la veritat”

2021
Del 9 al 20 de setembre Sala La Fornal de Manacor
Del 24 al 26 de setembre Teatre Principal de Palma

TEASER OBRA
https://drive.google.com/file/d/1rxo660IUFU_XQSckHuUQvMzsdOajpUaj/view?usp=sharing

OBRA COMPLETA
https://drive.google.com/file/d/1w3gjGOzF0uKjgpAyuas0XfvwG180zdJm/view?usp=sharing

TEASER ENTREVISTA IB3
https://ib3.org/cordelia-metateatre-per-entendre-les-relacions-de-poder-dins-les-arts-esceniques

IB3. TELEVISIÓ. ENTREVISTA I ESCENES PER TV

CRÍTIQUES
https://tempsarts.cat/arts-esceniques/teatre/tornar-a-cas/
“Voldria destacar el paper i la força de la interpretació dels actors. Cal destacar també l’encert de
la música triada i el bon treball que ha fet Cesc Montané amb la il·luminació, sobretot, a
l’apoteòsica escena final. En els talls de llum, rumio en l’enteresa del muntatge, la patxoca que farà
a Palma, Saragossa i qualsevol altra banda on s’interpreti.”
CARLES CABRERA
https://ib3.org/?p=392534
La vigència, la potència dels intèrprets, la història carregada de misèries humanes, però també
d’amor de bon de veres. Tot plegat és Cordèlia, escrita pel dramaturg i actor Joan Gomila, que posa
sobre l’escenari tres arquetips que representen el món de les arts escèniques: un director de teatre,
un director d’una obra i una actriu. Amb la mirada contemporània, vigent de Roda, hi veim
reflectida la situació que travessa el teatre, encarnada a través dels tres personatges.
Per a Frederic Roda, Cordèlia explora la invisibilització de l’artista crític, la persecució del qui
molesta, en el context actual d’ascens d’ideologies d’extrema dreta. D’aquí, “la força de l’escenari
com a tribuna per a la denúncia”, defensa el director català.

CATERINA VENY
PREMSA
0910 INF TEATRE CORDELIA CULTURA.mp3

IB3 RÀDIO ENTREVISTA A FEREDERIC RODA I JOAN GOMILA

BERNAT NADAL. MANACOR COMARCAL

OPINIONS DELS ESPECTADORS
Va assistir el 20/09/2021
Bona
Bon guió i bons actors
Va assistir el 19/09/2021
Trama ben lligada i de gran profunditat
Molt recomanable
Va assistir el 18/09/2021
Molt bé
Molt bé

Pep

Aina

Isabel

Va assistir el 12/09/2021
Excel.lent
Gran història, bona crítica i molt grans els actors
Antònia
Va assistir el 10/09/2021
Cordèlia
Molt bona i molt recomanable. Enhorabona!
Martí Gené I Ramis
Va assistir el 11/09/2021
Magnifica
Una gran obra que deixa un pòsit de reflexió. Una gran feina actoral, de guió i de direcció.
Joana
Va assistir el 10/09/2021
Sobreviure

L'obra parteix de la voluntat de donar veu als joves que acaben de sortir de l’Escola d Art
Dramàtic desemparats davant l’ industria teatral i proven de sobreviure. Les dificultats dels
productors , dramaturgs, gerents … pels entrebancs de l ‘administració no ajuden . La peça té un
relat acertat , d'història real , ben construïda , espai senzill però elegant i amb una meravellosa
Núria Fiol .Tot plegat encaixa perfectament a La Fornal . Queda per veure si la reconciliació de
Cordelia amb el Rei Lear també és produeix amb la història narrada.
Antoni Truyols
Va assistir el 9/09/2021
Esplèndida
Un espectacle que no decau en cap moment, amb una temàtica molt actual, un bon text i unes
interpretacions molt bones. Molt recomanable per a aquelles persones que estimen el teatre i
encara no conei en la Fornal
Antoni Tugores
Va assistir el 9/09/2021
De com la història es reitera i l'home no avança
Magnífica composició de paral·lelisme entre la shakesperiana tragèdia d'El rei Lear i la seva filla
Cordèlia i les situacions de més actualitat: abús de poder, discriminació, manipulació de l'opinió
p blica... tot coronat per l'amor i el perdó d'una filla al seu pare retut i el seu empoderament. Un
passeig entre el clàssic i la modernitat més absoluta que no deixa indiferent i que llança una
crítica per reflectir-ne prou, on no es salva ni Déu!
Xesca Forteza

1 EL PER QUÈ D’AQUESTA OBRA?
-Parlar del fet artístic? De les persones que s’hi de dediquen? De la gestió cultural? I quants altres
interrogants que assetgen la cultura i el teatre en particular?

-A l’escenari, amb una escenografia molt bella un home i una dona es retroben, units pel teatre i
separats pel que va passar, entre ells dos, fa uns anys.
Amb un tercer personatge: un àngel caigut que ha vengut per redimir el teatre i potser el món.
-Parlam dels temes que envolten el món de la cultura en general a partir d’un nou paradigma o
nova realitat: l’ascens de postulats intolerants, a les tertúlies, als mitjans de comunicació i al
poder, amb les seves dèries i la persecució al qui molesta, al qui se l’odia.
-Invisibilitzar l’artista crític, l’agitador cultural, i el marieta de torn.
-I la dificultat de ser jove i dona en aquesta vida dura i dificil. Qui és Cordèlia? La filla abandonada
per la supèrbia del seu pare Lear? La filla que perdona al pare quan aquest ho ha perdut tots.
L’amor pur.
-Cordèlia és una història d’amor a canvi de no res. Cordèlia és el mite del feminisme que va veure
en la Cordèlia pre-romana una dona que entre els homes, vexada per aquests, era coronada reina
i que després va regnar sense anar contra els homes.
-I la dificultat del teatre sempre minoritari davant el gran públic: la separació entre els gustos del
públic i el que realment té un valor artístic,
-I la vellesa com un element, no de generar experiència i escola a les futures generacions, sinó que
sovint es veu, avui dia, ridiculitzada i arraconada al silenci.
-I tanmateix a la nostra Cordèlia, en l’evolució rampant dels nostres tres personatges, triomfarà la
resiliència que acompanya a la injustícia, i que per descomptat acompanya i acompanyarà el
teatre, no com un final feliç, no com una bandera al vent de l’optimisme, sinó amb un missatge de
fortalesa a la perseverança

2 PROPOSTA ARTÍSTICA
Amb una escenografia molt neta on s’intueixen tes espais: un despatx, un exterior, una sala d’assaig.
Tres personatges compareixen i transiten per aquests espais, empesos per una banda sonora i les
finalitats que cadescun dels seus personatges, tremendament complexes i molt ben dibuixats, duen
endavant per a complir el seu objectiu. No saben els tres que estan a mercè del poder. Tanmateix

triomfa la resiliència amb un final apoteòsic que farà posar a l’espectador la pell de gallina. Un final feliç
de cara a enfrontar-nos amb el futur.

3 SINOPSI
Tres personatges separats generacionalment , des d’un estatus social diferent, des d’una
vida viscuda diferent i amb una relació amb el poder diferent, es troben davant el repte
d’aixecar una obra de teatre: Cordèlia. Aquest fet es trenca, a les darreres eleccions, amb
la formació del nou govern on la intolerància hi ha entrat amb ganes de passar comptes
a persones que s’havien destacat amb anterioritat en la dinamització cultural, el
compromís públic o l’orientació sexual.
Tres personatges vinculats al teatre en patiran aquest canvi ideològic.
D: és el director del teatre.
Des fa uns anys esta gestionat per aquesta persona amb empenta, coneixedor del món
teatral i amb una vida establida en la més absoluta comoditat. Al seus 40 anys, casat i amb
dos fills i un matrimoni feliç, no enyora els dies en que era una agitador cultural i liderava
el grup de teatre local .
A: És una jove actriu
de 25 anys que s’ha format a fora durant 6 anys i té el convenciment de voler ser actriu.
Tot i això retorna a la ciutat amb les mans buides, com la majoria dels joves de la seva
generació. Té en ment un projecte sobre els abusos del poder. Per damunt tot vol ser actriu.
DC: és el director de la companyia de teatre.
És un home de 60 anys. Fa vint-i-cinc anys va decidir abandonar la ciutat a rel d’un
escàndol que va commocionar la ciutat: la projecció d’unes pel·lícules porno de temàtica gay. A
l’exili ha eixugat el seu dolor. Retorna a la ciutat com un àngel caigut a la recerca d’algú especial
amb qui muntar Cordèlia

6 FITXA ARTÍSTICA
AUTOR: Joan Gomila
INTÈRPRETS: Joan Gomila en el personatge de director de la companyia
Ignasi Guasch en el personatge de director del teatre
Núria Fiol en el personatge d’ actriu
DIRECCIÓ: Frederic Roda
IL·LUMINACIÓ: Cesc Montané
SO: Gabriel Padilla

6.1 FITXA TÈCNICA
- 14 PC de 1 KW
- 3 Retalls de 1 KW
- 2 Projectors panorames assimètrics de 1KW
- 1 Presa de corrent directa darrere l’escenari
- 1 Presa de corrent dimmeritzada darrere l’escenari
- 1 Presa de corrent directa per a màquina de fum
Temps de muntatge: 6 h
Temps de desmuntatge: 1,5 h

6.2 PLÀNOL DE LLUMS

7 CURRÍCULUMS DE L’EQUIP Darrers

treballs
7.1 INTÈRPRETS
NÚRIA FIOL BELTRAN
Teatre:
2021. Actualment, KELLY, producció pròpia del T.Principal dirigida per Sergi
Belbel.

2020. Dexter, edició Teatre de Barra.
2020. Atxiiim, espectacle infantil i familiar, Cia La curiosa.
2019. Amarg, de Rafel Gallego. Direcció: Josep R. Cerdà.

JOAN GOMILA
S’ha format d’actor amb directors com Rafel Duran, Frederic Roda, Pitus Fernàndez,
Rafael Calatayud, entre els més renombrats.
2020

36. L'home del vol vertical. Cia La Fornal. Direcció Frederic Roda

201935. Tina la bruixa fina. Cia la Fornal. Direcció Frederic Roda
201834. El Garriguer d'Infern. Auditori Sa Màniga. Direcció Pau Quina
33. Madame Marie. Cia La Fornal. Direcció Frederic Roda
2016
32. Fuita i martiri de Sant Andreu Milà. Cia La Fornal. Direcció Frederic Roda

IGNASI GUASCH

Audiovisual destacat:



La Riera (segon paper), de David Plana. Direcció: Esteve Rovira.
TV3, 2017.
Polseres vermelles (secundari), d’Albert Espinosa, Filmax i TV3.
Direcció: Pau Freixas. TV3, 2010-2012.

Teatre destacat:




L’habitació tancada (actor), de LoredanaVolpe. Direcció:
LoredanaVolpe. Sala Versus Glòries, 2021.
No cal anar a l’Havana (actor), de Marc Artigau. Direcció: Joan
Maria Segura. Gira, 2021.
Tiranasbanderas (actor), de La Santísima Trinidad. Direcció: Lucas
Ubach. Nau Ivanow, 2021.








Com si et tingués al costat (actor), de Sadurní Vergés. Direcció: Sadurní Vergés. Festival
Píndoles i gira, 2019-2020.
Terra de voltors (actor), de Pep Coll i Àngel Amazares. Companyia Vint per Quatre. Direcció:
Àngel Amazares. Teatre Ramon Romagosa i gira. 2019-2020.
El llarg dinar de Nadal (actor), de Thornton Wilder. Companyia de Teatre La Ruta 40.
Direcció: Alberto Díaz. Premi Butaca 2015 a millor obra de teatre de petit format. Finalista
Premi BBVA de Teatre 2016. El Maldà i gira, 2014-2019.
Acluca els ulls (actor), de Patricia Medina. Companyia Parpelles. Teatre Tantarantana, 2016.
Algú que miri per mi (actor), de Frank McGuinness. Direcció: Àlex Tejedor. Teatre Principal
de Palma (Mallorca), Sala Zircó (València), Teatre Tantarantana (Barcelona). Premi Escènica
2011 a Millor obra de teatre. 2011-2012.

7.2 CURRÍCULUM DIRECCIÓ
Frederic Roda


Com a director de teatre ha portat a escena més de
seixanta obres, entre les quals destaquen:



“Dins un gruix de vellut”, “Un bagul groc per Nofre
Taylor”,”Cap cap pla cap el cap del replà”
d’Alexandre Ballester;



“Josepet de San Celoni” i “L’ auca del Senyor Esteve” de
Santiago Russinyol,



“Faixes turbants i barretines” de Xavier Fàbregas



“A una dona cal respectar-la però no massa” Aurelia Capmany/ Jaume Vidal Alcover



“Tot esperant Godot” i “Fi de partida”, de S. Beckett;



“Tocades per Molière”, de Santiago Sans / Moliere;



“Una hora de felicitat”, de M. Veiga;



“La vida immòbil”, de Bernardo Sánchez;



“Viure a Malibú”, Ignacio del Moral;



“Ombres de la ciutat” “Els Viatges de l’Absenta” de Manuel Molins,



“Larra el pobrecito hablador” Mariano Jose de Larra/ Frederic Roda



“Mort Sobtada” de Eduardo Alonso,



“K.L. Reich” de J.Amat Piniella-M.Martori;



“Cambo/Companys”, “El Silenci es Or” Dramaturgies de Frederic Roda;



“Bearn” de Llorenç Villalonga/Jonay Roda



“Fuita i Martiri d’Andreu Milà” Miquel Àngel Riera/ Joan Gomila



“Madame Marie” de Joan Gomila i Toni Tugores



“Les Aventures d’en Gosti lladre” Rondallles/ Ignasi Roda



“Les Rondalles d’en Planiol” Rondalles/ Ignasi Roda



“Tina la Bruixa fina” Xavier Company



“Luces de Bohemia” Valle-Inclàn



“L’home del vol vertical” Joan Gomila



8 LA COMPANYIA
Darrers espectacles
La Fornal d’Espectacles
Des de gener 2003, Manacor
CREACIÓ D’ESPECTACLES

2020
40. L'home del vol vertical. Direcció Frederic Roda. Estrena Sala La Fornal 30 d’octubre 2020
Gira Inaem 2021/22
2019
39. Tina, la bruixa fina. Direcció Frederic Roda. Estrena Sala La Fornal 22 de setembre de 2019
Projecte Alcover
Gira Inaem 2021/22 i 2020/2021
2018

38.Madame Marie. De Joan Gomila i Antoni Tugores. Direcció Frederic Roda. Estrena Sala la Fornal 7 de setembre de 2018
Gira inaem 2019
2017
37. Martina. Dramatúrgia i direcció de Joan Gomila. Producció La Fornal . Estrena Teatre Sa Congregació, Sa Pobla.
30/09/2017
2016
36. Poema de Nadal. De Joasep Mº de Sagarra. Direcció Joan Gomila. Producció La Fornal i Polissonia. Estrena Sala La
Fornal. 26/12/2016
35. Guium o la ciutat adormida. De Toni-Lluís Reyes. Direcció Víctor Muñoz. Producció La Fornal d'espectacles i
Fundació teatre principal de Palma.
Premi Projectes teatrals teatre principal
34. Fuita i martiri de sant Andreu Milà. De Miquel Àngel Riera. Direcció Frederic Roda. Producció La Fornal. Estrena
Sala La Fornal 15/12/2016.
Gira Inaem 2017

FUNCIONS MÉS IMPORTANTS
Cordèlia (En cartell. Total funcions fins ara 9)
Teatre Principal de Palma

Tina la bruixa fina (Total funcions fins ara 45)
La cochera Cabaret (Màlaga) 25/10/2020
Teatro San Francisco (Lleó) 10 i 11/10/2020
Festival de Teresetes de Palma 27/09/2020
Fiet
Mostra Xarxa Alcover (Picasent)
Festival Menudo teatro ( Sabiñanigo i Binèfar
Tot i Molt
Tàrrega
Paladio (Segovia)

L’Home del vol vertical (En cartell. Total funcions fins ara 23 )
Teatre Micalet
Teatro del Arbrego (Cantàbria)
Teatro Arbolé (Saragossa)
Teatre del Mar
Auditori Ferreries
Sala Utopian( Getxo)
Teatre Gaudí
Teatre Llevant (Granollers)

Madame Marie (Total funcions 49)

La Vilella (Barcelona) del 28/11/2019 al 08/12/2019 8 funcions
Casal Cultural de Lliçà de Vall 15/11/2019
Teatre LLevant (Granollers)
Fira B! Teatre mar i Terra
Teatre Mar i Terra
Teatre Artà
Teatre Sa Societat

Fuita i Martiri d’Andreu Milà (Total funcions 43)
Teatre Micalet (València)
Teatre Gaudí (Barcelona)
Fira B!
Fira Teatre de Manacor
Auditori Alcudia

Martina (En cartell. Total funcions 126)
Fiet
Fira Teatre de Manacor

9. PREMIS DE LA COMPANYIA
COM A ACTOR
1997
A doble espai

Projecte Alcover 1999
2001
Perquè vull

Projecte Alcover 2002
COM A DIRECTOR
2004
Memòries d’un reclam

Projecte Alcover 2005


Premi Dimarts del Teatre del Mar 2005
2010
La Història Robada

Projecte Alcover

Projecos escénics 2010, Ajuntament de Palma

Premi del públic al millor espectable balear de la XV Fira de Teatre de Manacor

Nominació premis escènica a la millor dramatúrgia no original

COM A PRODUCTOR
2006
Un dia d’estiu

Projecte Alcover 2007
2007
Tape

Nominació Premos MAX 2007, espectacle revelació.

Projectes Teatrals 2007, Ajuntament de Palma

Nominació Fira Teatre de Manacor i programació al Projecte Alcover 2008
2009
El solitari Oest

Projecte Alcover 2009
Associació de Teatres i Auditoris públics de las Illes Balears:

Premi al millor espectacle 2010

Premi al millor intèrpret Masculí (Emilià Carilla)
Premi a la millor direcció (Pitus Fernàndez)
Premis Escènica:

Premio al millor intèrpret masculí (Rodo Gener)
Nominació al millor intèrpret masculí (Emilià Carilla)
Nominació a la millor direcció (Pitus Fernández)
2011
Algú que miri per mi
Premis escènica 2011
Al millor espectable
A la millor dirección (Àlex Tejedor)
Al millor intèrpret masculí (Rodo Gener)
Nominació a la millor escenografia (Rafel Lladó)
2012 Com a productor i intèrpret)
L’amor de les tres taronges
- Premi Fundació Jaume Casademont-Fira de Mediterrània d’espectacles d’arrel tradicional
(Manresa)
2016. Com a productor
Guium o la ciutat adormida
-Premi Convocatòria Teatre Principal de Palma de projectes escènics
2020 Com a actor i productor
-

Tina, la bruixa fina
Projecte Al cover
COM A DRAMATURG
2006
El millor de nosaltres

Premi Antoni Frau i Sans







LA FORNAL D’ESPECTACLES
www.lafornal.cat
971847353

