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La crítica ha dit...

“Un petit gran espectacle, 
d’una enorme sensibilitat”. 

Imma Barba i Miquel Gascón (Voltar i voltar)

“Una autèntica joia, un petit diamant. 
La resposta del públic, que sortia trasbalsat 

per les emocions que ens impulsen a un desig 
imparable de ganes de viure, fou indescriptible. 

En volem més d’espectacles així”. 

Joan Gomila (Cent per cent).

“La il·luminació i l’atmosfera que crea la senzillesa de 
l’escenari fa que et concentris en el seu to de veu i que 

et perdis dins la història, simplement genera pau”. 

Andrea Forero (En Platea).

“Un muntatge amb aroma mallorquí. Una espècie de 
reportatge radiofònic escenogràfic, combinant un text, 

que explica dolçament com si fos un conte, acompanyat 
per les cançons que interpreta amb la seva guitarra”. 

Eduardo de Vicente (El Periódico).

“Una reflexió sobre l’espiritualitat                                            
i la condició humana” 

(Escena 25). 
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“Sorprenent”. 

Sorprenent a tots els nivells; original, didàctica,   
curiosa, tendra. Molt bona dicció, la seva música i veu 

arriben directament a l’ànima.

“Sensibilitat a flor de pell”. 

Una sensibilitat a flor de pell, emocionant. La Mariona, 
un descobriment. Enhorabona i que tengui la difusió 

que es mereix.

“Un guster”. 

Em va agradar molt. La veu, com ho explicava, les 
cançons... Amb simplicitat transmet tot un univers.

“Exquisida, delicada, deliciosa” 

Un espectacle molt ben documentat, presentat de 
forma delicada i exquisida. La protagonista està 

sempre pendent dels petits detalls perquè l’obra no 
perdi el ritme. No hi ha res que hi desdigui. Transmet 

entusiasme pels protagonistes, els estima i això ho vol 
contagiar al públic. Una obra DELICIOSA. 

“Molt bona experiència”. 

Recomanaria a tothom anar a veure l’obra.

El públic ha dit...
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Un savi poc 
conegut que 

va canviar 
la història

La periodista i cantant Mariona Forteza reivindica 
Joan Mascaró i Fornés amb un reportatge musical
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‘Llum profunda’ és un petit espectacle que dóna a conèixer la figura de 
Joan Mascaró i Fornés, un gran savi que va néixer a Mallorca i que encara 
avui és bastant desconegut. 

Joan Mascaró va ser una persona totalment avançada al seu temps. Va 
traduir a l’anglès textos sagrats de l’Hinduisme i el Budisme, quan gairebé 
ningú coneixia aquests temes a Occident. 

Va vendre milions de llibres a tot el món i no és exagerat afirmar que el 
moviment juvenil i hippy dels anys 60 i 70 no hauria estat el mateix sense 
ell.

Durant un període de temps es va relacionar amb el beatle George Harri-
son, a qui va influir molt en els camins de l’espiritualitat. 



6

Amb la trobada de Mascaró i Harrison com a punt de partida, Mariona 
Forteza munta en directe un reportatge que fa un retrat humà de tots dos 
personatges. Dos homes amb els seus problemes i contradiccions que van 
mostrar nous camins a la humanitat.

Una gravadora, una llibreta amb notes i una guitarra són les eines que 
Mariona Forteza fa servir en aquest format, que incorpora també peces del 
cançoner popular de Mallorca. Les cançons esdevenen el contrapunt emo-
cional d’aquesta història fascinant i insòlita. 

‘Llum profunda’ és un format original amb narració, cançons i fons musi-
cals en directe. Un reportatge radiofònic damunt un escenari.



7

FITXA TÈCNICA

Text i cançons: Mariona Forteza.

Direcció i il·luminació: Carlos Garrido Torres.

Vestuari: Lourdes Erroz.

IDIOMA

Espectacle disponible en català o castellà.

DURADA
L’espectacle té una durada de 60 minuts, aproximadament.

ESTRENA
11 de novembre de 2019 al Teatre Gaudí Barcelona. Altres sales on s’ha 
representat: Teatre Sans, Teatre Mar i Terra, Sala La Fornal i auditori de la 
Universitat de les Illes Balears.

ENREGISTRAMENT COMPLET
Tenim disponible l’enregistrament complet de l’obra en vídeo.
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CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS TÈCNIQUES

L’espectacle compta amb una il·luminació senzilla, basada en el clarobscur, 
amb petits focus distribuïts a l’escenari. També és necessària una amplifica-
ció del so. 

D’acord amb aquestes característiques, les necessitats tècniques són:

SO:

-Dos peus de micròfon de girafa.

-Dos micròfons Shure 58 o similar.

-DI per connectar guitarra espanyola.

-Monitor.

IL·LUMINACIÓ:

-Dimmer amb 6 canals.

-2 focus frontals de barra tipus PC o retall.

-Cablejat necessari per connectar els petits focus fins al dimmer.

MOBILIARI:

-Tauleta de 50 x 50 x 50 aproximadament.

-Suport per a guitarra.

-Cadira negra sense braços.
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SOBRE MARIONA FORTEZA

Mariona Forteza (Tarragona, 1981) és periodista i també compositora 
de cançons. Ha treballat en mitjans de premsa i ràdio de les Illes Ba-
lears i Barcelona des de fa gairebé vint anys.

És autora del llibre ‘Periodismo después del periodismo’ i també de 
l’EP ‘Les veus de la nit’.

Des de l’any 2013 forma part de la companyia de divulgació cultural i 
patrimonial Carlos Garrido Escènic, a la qual ha desenvolupat labors 
de guionista i compositora musical.
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SOBRE CARLOS GARRIDO TORRES

Carlos Garrido Torres (Barcelona,   1950) és escriptor, periodista i di-
vulgador. Ha publicat una cinquantena de llibres, centrats en el món 
antic, l’arqueologia i el testimoni. Entre ells hi trobem la sèrie Las Islas 
Mágicas, Te lo contaré en un viaje i Duermes y me olvidas.

Des de l’any 2011 dirigeix   la companyia de divulgació cultural i patri-
monial Carlos Garrido Escènic, amb la qual ha posat en marxa nom-
brosos espectacles amb una barreja original de teatre, música i il·lumi-
nació.

El Dragón Verde, El somni d’Esculapi i Viaje al más allá són alguns 
d’aquests espectacles.
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CONTACTE

Telèfon: 630 04 93 43

E-mail: carlosgarridoescenic@gmail.com



12

ANNEX
Repercussió 

a mitjans i xarxes
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LLUM PROFUNDA: GEORGE HARRISON I
JOAN MASCARÓ I FORNÉS
 20 de febrer de 2021   Cent per Cent Web   Cultura

Joan Gomila

Aquest espectacle que va ser programat a la Sala la Fornal dia 14

de febrer, és una autèntica joia. Un petit diamant que va fer les

delícies del públic assistent. Per aquest motiu Llum profunda

serà programada de bell nou dia 27 de febrer a les 19:00. La

relació del savi mallorquí Joan Mascaró i Fornés amb el Beatles

George Harrison és el motor que fa avançar l’espectacle. Dic

motor perquè teatralment el motor és el que impulsa les

emocions. I aquesta joia d’espectacle desencadena una emoció

darrera l’altra. Cercant l’espiritualitat que en tot moment de la

seva vida ens va brindar Joan Mascaró i que un dia, de l’any 1967,

la fortuna va fer que en un estudi de televisió de la BBC

compartissin plató el mallorquí amb George Harrison, i nasqués

una amistat que els va dur a cartejar-se. Sembla que Joan

Mascaró li va regalar el seu llibre Llànties de Foc i Harrison li va

musicar uns versos que foren interpretats pel famós grup de

Liverpool. 

L’espectacle, que venia avalat per unes crítiques boníssimes de

Barcelona, té el senzillíssim format d’una conferència musicada,

sense més attrezzo que una tauleta, una làmpada, una guitarra,
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