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Mallorca vers a vers 
Un espectacle de Pep Tosar 

 

POESIA MUSICAL 

 

SINOPSIS 
Cicle poesia en escena 
L’actor Pep Tosar posarà veu als poetes mallorquins en un espectacle que recull les creacions 
que millor dibuixen el llegat literari de la Mallorca del S.XX. Juntament amb la pianista Maria 
Lorea crearan un espectacle sensible i bell, ple dels matisos que només pot sortir de la unió de 
dos grans artistes. 
 
En aquest espectacle hi té un paper tan rellevant la poesia com la música, incloent el repertori 
musical estàndards de jazz i algunes de les més belles cançons populars de les illes: cançons 
pageses i de bressol troben paral·lelismes i nexes d’unió amb una poesia que retrata el mateix 
paisatge, la mateixa gent. Els artistes s’ajuden per crear aquesta harmonia de piano, guitarra i 
percussió per fer una partitura completa. 
 

TEXTOS 
La relíquia, de Joan Alcover 
Lo pi de Formentor, de Miquel Costa i Llobera 
Croquis artanenc, de Rafael Ginard 
Ronda amb fantasmes, de Bartomeu Rosselló-Pòrcel 
Terrasseta de Sòcrates, de Blai Bonet 
Invitació a la dansa de la mort, de Josep Maria Llompart de la Peña 
Tateix Nai, M’estic posant de tu, de Miquel Àngel Riera 
Fragment de Cinc minuts amb tu i recull de Ofici de sords,de Damià Huguet 
Nota de l’autor, Els diumenges a la tarda i Amor pur, de Miquel Bauçà 
Nûn, Diàleg dels morts i Lisèrgia, d’Andreu Vidal 
Homicidis, de Joan Palou 
Testament, de Blai Bonet 
 
 

Veure trailer de l’espectacle 



 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
Veu  Pep Tosar 
Música  Maria Lorea 

 



CURRÍCULUMS 

 

Pep Tosar 
 

 
 
Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre l’any 1985.  
Inicia la seva carrera al Teatre Lliure a finals dels 80 en muntatges de Pere Planella, Josep 
Muntanyès o Fabià Puigserver com Maria Stuard, Paraula de Poeta: Blai Bonet, El manuscrit 
d’Ali Bei, Titànic 92, D’Arenys a Sinera...). Després, als 90, amb Calixto Bieito, Teresa Vilardell, 
Tamsing Townsend o John Strassberg. Al Mercat de les Flors, en muntatges com La noche de El 
Dorado, La Gavina, La tempestat, Macbeth o Galileo Galilei.  
Treballa com a ajudant de direcció al teatre Maria Guerrero, amb l’espectacle La comedia sin 
título, de Lorca, dirigit per  Lluís Pasqual, Madrid-1988.  
Amb Lluís Massanet i Xicu Masó funda la companyia Teatre de Ciutat, amb qui produeix i 
protagonitza Sa història des senyor Sommer, de Patrich Süskind, Premi especial de la crítica 
1994; Réquiem (Grec-1997) i Revés(Teatre Lliure i Teatro de la Abadía, 2002) a partir dels 
contes del llibre del mateix títol de l’escriptor italià  Antonio Tabucchi. I el 2003, de nou al 
Teatre Lliure, El Mestre i Margarita, Premi de la crítica y Premi Butaca al millor espectacle y 
finalista en els premis MAX al millor espectacle revelació. I, finalment, Al vostre gust  de 
William Shakespeare, espectacle inaugural del Grec-2005. 
Per una altra banda, ja en solitari, escriu, produeix, dirigeix i protagonitza els següents 
espectacles: La casa en obres(Grec-1998 / Romea 1999), Premi especial de la crítica, a partir de 
la vida i l’obra del poeta mallorquí, Blai Bonet. Esquena de ganivet(Grec-2004 / Sala Muntaner 
2004), Premi de la crítica Serra d’Or al millor espectacle, finalista en els premis MAX, pel millor 
espectacle revelació. Somnis de somnis (Sala Muntaner-2006), a partir del llibre de relats del 
mateix nom, d’Antonio Tabucchi. Molts records per a Ivanov (Círcol Maldà-2009), Premi de la 
crítica a la millor direcció, una peça original, inspirada en l’Ivanov, d’Antón Chéjov. I, 
actualment, Nocturn (Círcol Maldà-2009), una dramatúrgia a partir dels llibres d’Antonio 
Tabucchi: Rèquiem, Els volàtils del beat angèlic, Petits equívocs sense importància, L’àngel 
negre y S’està fent cada cop més tard.  
En cine ha treballat com a actor en més de 30 pel•lícules. Participa també en diverses series de 
televisió a TV3, Tele 5 i TVE1. 

 

 



Maria Lorea 
 

 
 

María Lorea va estudiar Llenguatge musical, piano i cant clàssic al Convervatori Superior de 
Música de Las Palmas de Gran Canaria. Va formar part del Coro de la Orquesta Filarmónica de 
Las Palmas de Gran Canaria. Té el títol de instrumentista en l’especialitat de veu de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i el grau superior de música moderna, especialitat jazz en 
el Taller de músics de Barcelona a més del nivell superior de Voice Craft. 
 
Va completar la seva formació amb artistes com Perico Sambeat, Sehila Jordan i Paul Farrinton. 
 
Ha format part del cor de la Orquestra Filarmònica de Gran Canaria, de la Big Band del Taller 
de Músics de Barcelona i del grup a capella Coda, entre d’altres. Com a cantautora ha actuat a 
diversos escenaris de Barcelona i va arribar a la final de Concurso Nuevos Valores de Cadena 
Dial. Ha treballat donant classes a diverses escoles de música. 
 
Com a membre de l’Original Jazz Orquestra Taller de Músics ha participat en els espectacles de 
Cris Juanico Vola’m a sa lluna o el de Santiago Auserón. També ha participat a diferents 
muntatges de Pep Tosar com ‘Somnis de Somnis’. 


