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PRESENTACIÓ
Fa un mes, més o manco, que en Damià em demanà presentar-lo pel Pregó de Sant Cristòfol. I som aquí.
Em va dir que parlaria de teatre i vaig pensar que aquesta presentació no seria fàcil, a causa de la seva
trajectòria rica i extensa dins aquest món. Però ho vaig acceptar amb molt de gust.
Permeteu-me abans que us relati un petit conte que parla d’aquell nin que va anar d’excursió a la muntanya
amb el seu pare. Va caure i es va fer mal. «Ui!», es va queixar. Llavors va sentir que des d’algun lloc de
la muntanya li responien: «Ui!». Pensant que era una burla va proferir un insult. Immediatament li
varen contestar amb el mateix insult. Sorprès, va dirigir una mirada interrogant al seu pare. Aquest va
somriure i va cridar fort: «T’estim molt!». I la veu va respondre de la mateixa manera: «T’estim molt!».
«Què significa això?», va preguntar el fill. El pare li va explicar: «Molts diuen que això és l’eco, però en
realitat és la vida. Sempre et retorna allò que li dónes.»
La veu d’en Damià, la de la seva esposa Margalida i la dels companys del seu grup de teatre han fet «eco»
dins molts de pobles de la nostra illa i fora d’ella, sobretot dins s’Arenal i Llucmajor. Han fet la vida
agradable a molta gent. Han donat vida.
En Damià Tomàs Morlà va néixer a Llucmajor. És casat amb na Margalida Capellà i tenen un fill i dues
nétes.
Des de molt petit es va sentir atret per la literatura, l’art i la cultura, tot allò que en el batxillerat superior
dels anys seixanta s’anomenava «lletres». Aquest va ser el camí que va prendre amb la finalitat d’endinsarse en alguna carrera.
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Esdeveniments de la seva joventut propiciaren un canvi d’estudis cap al peritatge mercantil, que el varen
dur a fer oposicions per entrar en una caixa d’estalvis, lloc on ha treballat més de quaranta anys i on ha
gaudit d’una gran realització professional i personal.
El món de la literatura i del teatre actiu li va quedar molt llunyà. Però no va poder oblidar aquella il·lusió
de joventut de la vocació per la docència, la literatura i, per sobre de tot, el teatre. A trenta-tres anys li
va tornar rebrotar aquella il·lusió, que el va fer pujar dalt de l’escenari del Teatre Recreatiu de Llucmajor
per representar un paper a L’amo de Son Magraner, de Pere Capellà. Avui ja han passat més de vint anys
d’aquella actuació. Des de llavors, i gràcies a la seva esposa Margalida, també actriu, i als membres de
l’Associació Taller de Teatre Picadís Llucmajor i Picadís Teatre, ha seguit viatjant pel món de l’escena de
forma totalment paral·lela al camí de la vida laboral. Bastaria dir-vos que amb Picadís Teatre ha fet més
de quatre-centes representacions.
Però donaré algunes pinzellades de la seva trajectòria dins el món del teatre:
- Cursa estudis d’iniciació al teatre a l’Auditòrium de Palma.
- Assisteix a un curs d’interpretació teatral dirigit per Pere Caminal, exdirector del Teatre Principal de
Palma, com també a un curs de direcció teatral.
- És fundador de la Federació Balear de Grups de Teatre Amateur, cofundador del Teatre Sant Bonaventura
de Llucmajor i president de Picadís Teatre de Llucmajor.
- Com a actor, ha pres part en 22 obres teatrals de distints autors i en algunes de pròpies, i ha obtingut
vuit premis personals a Barcelona, Girona i Lleida, entre els quals cal destacar el Primer Premi al Millor
Actor del Teatre d’Arenys de Mar (Barcelona).
- Com a director, ha dirigit onze obres del Grup Picadís Teatre. Ha rebut quatre premis a Barcelona
i a Lleida, amb la nominació a la millor escenografia en el XXX Concurs de Teatre Vila de Piera de
Barcelona.
- Com a escriptor, és autor de set obres i ha obtingut cinc premis, entre ells el Primer Premi a la Millor
Obra en el Concurs de Teatre de Sant Feliu de Godines (Barcelona).
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- Com a traductor, ha traduït set obres de distints autors.
Podríem seguir parlant de la seva obra dins el món del teatre, però el temps és limitat i no podem allargarnos.
En Damià, amb el pregó que ara ens pronunciarà, encendrà la torxa de la festa major del nostre poble, un
moment important per als qui formam la comunitat de s’Arenal. Ens convidarà a viure la Festa de Sant
Cristòfol.
No podem oblidar que tota festa té en si mateixa un aire de gratuïtat. Francesc d’Assís deia: «És donant
quan un rep.» És allò del «conte de l’eco»: la vida sempre et retorna allò que li dónes.
Aquests dies de festa, tot s’hauria de fer de franc, acceptant la vida com un do, en un clima de joc i alegria.
Alegria que és connatural a la festa, amb les seves mil manifestacions de menjar i beure, de cantar i ballar,
de conviure i riure, accentuant precisament la discontinuïtat del que es fa cada dia.
I aquí acab la presentació del meu amic Damià Tomàs Morlà.
Pare Jordi Perelló TOR

D’esquerra a dreta: Pare Jordi Perelló TOR; Damià Tomàs; Joan C. Jaume, batle de
Llucmajor, i Joan Barros, regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Llucmajor.
9
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El pregoner amb diferents membres de l’Associació Taller de Teatre Picadís – Llucmajor
i el batle de Llucmajor
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Exc. Sr. Batle de Llucmajor, Sr. Regidor de Cultura, senyores i senyors, bon vespre.
Abans de començar vull agrair de tot cor al Sr. Batle de Llucmajor i al Sr. Regidor de Cultura la convidada
activa a aquest acte, que obre les nostres festes arenaleres de 2013.
Teatre. El Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola dóna moltes definicions de teatre, però d’entre totes
em qued amb aquesta: «El teatre és el conjunt de produccions dramàtiques i còmiques d’un autor, d’una
època. També és l’art de representar-les i un conjunt d’activitats relatives al món teatral. Teatre és també
el públic que assisteix a una representació.»
El títol d’aquest pregó és un poc agosarat. En realitat hauria de ser El teatre a s’Arenal durant aquests darrers
vint-i-cinc anys, perquè és d’això justament del que vull parlar, i em centraré especialment en el Grup
Picadís, del qual form part activa i del qual mai no he deixat de ser el president. Parlaré del conjunt de les
produccions, especialment còmiques, d’aquesta època, de les anècdotes que han envoltat el nostre món
teatral i també del nostre públic, l’arenaler, que pertanyen a l’apartat de l’anecdotari personal del grup, de
la cronologia i de les obres.
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Supòs que a més d’un de vosaltres us ha passat dins ca vostra. Un dia obres un vell calaix ple de paperassa
i de sobte quedes astorat, embadalit del que guardes allà dins. I comences a repassar i a pensar el que han
significat per a tu tots i cadascun dels documents i vells retalls que un dia cregueres interessants, i que per
això els guardares. Llavors, entre nostàlgia i enyorança, van fluint aquells moments de l’any de la picor,
aquells vells records, que pertanyen a les teves vivències, però que probablement s’haurien perdut si no
els haguessis guardat i ara retrobat.
Doncs això justament és el que m’ha passat quan m’han convidat a parlar de teatre a s’Arenal. Us puc ben
assegurar que tot el Grup Picadís, i qui us parla en especial, hem estat protagonistes d’aquets darrers vinti-cinc anys del teatre a s’Arenal i d’arreu de Mallorca, Menorca, Eivissa i Catalunya.
De més enrere poc us puc explicar. En sé molt poques coses, o n’hi ha molt poques. L’any 1956 al llogaret
de s’Arenal hi havia 58 famílies censades. M’han contat que na Fina «Cabana» feia escenificar qualque
coseta a ca les monges, i devers l’any 1958 un grup de brusquers, entre els quals hi havia en Sebastià
Morell, na Rosa Fiol, en Pep «des Bohío» i la seva dona Maria, en Julià Mòjer, na Margalida Medina
«Cordovesa» i n’Antònia Salvà, esposa d’en Pere Canals, va escenificar tres obres. Hi col·laboraren en José
Montenegro i en Salvador Llopis, dos soldats de Dénia. En Pere Canals també hi era, però no es va atrevir
a pujar dalt de l’escenari. Ell feia d’apuntador.
Abans de l’any 1986, el teatre per a mi era una activitat passiva que no anava més enllà d’assistir a quatre
representacions de pagès anuals a l’Auditòrium de Palma o al Teatre Principal.
Però, fent memòria, record de pucer haver anat a veure un diumenge horabaixa una representació dels
Reis d’Orient als locals a l’aire lliure de l’avui desaparegut Florida Park, em sembla que organitzada pel
Grup Parroquial S’Ajuda. Més endavant, unes representacions del Grup Es Grumers (cèl·lula fundadora
del Grup Picadís) i del Grup Passatemps de Son Sardina, durant un Sant Cristòfol dels anys setanta al pati
del col·legi públic Sant Bartomeu.
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Moment fundacional
Per començar a parlar del teatre que jo conec, ens hem de situar a l’hivern de 1987, quasi tretze anys
després de la fundació del Club Parroquial Tots Junts, amb un nou responsable, mossèn Miquel Ambrós,
i tres membres actius del club: en Joan Ferre, en Nadal Caldentey i en Joan Llompart.
Es posaren en contacte amb
mi i amb la meva dona, na
Margalida
Capellà,
que
havíem escenificat dues obres
amb el grup llucmajorer
Sant Bonaventura, i ens
comentaren la possibilitat de
fer el muntatge a s’Arenal de
l’obra Cavallet quan eres jove,
de Joan Mas. Justament d’aquí
és d’on sortiren les primeres
trobades amb els membres
fundacionals, on, a més dels
anomenats, hi participaren na
Catalina Riutort, en Fernando
Caldentey, na Maria Roca, Cavallet quan eres jove, de Joan Mas
de Núria Boadas, na Victòria
Jaume, en Toni Caldentey, na Joana Bover i en Sebastià Vallespir, sota la direcció de mossèn Miquel
Ambrós.
També us preguntareu: Per què «Picadís»? Mirau. S’havia de trobar un nom adient. Havia de ser local,
conegut, apropiat, identificador de s’Arenal... Començàrem a posar fil a l’agulla i aleshores sortiren noms
com pegellida, almeja, el Clot de l’Infern, la Illeta dels Republicans, Els Jueus (per allò del torrent)… Finalment
elegírem Picadís perquè ens férem les preguntes següents:
Què volem fer amb el grup? La resposta fou: construir cultura i teatre.
On volem arribar? A tot arreu de Mallorca.
13
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Què es el que més s’ha exportat de s’Arenal per construir per tot Mallorca? La resposta fou: marès i
picadís.
Doncs emprant la paraula construir –fer
cultura–, justament va sorgir «Picadís de
s’Arenal».
La primera seu del grup va ser als baixos
de la Parròquia, gràcies a la paciència i la
generositat del pare Jordi Perelló.
Amb aquests arguments ens passàrem tot
un hivern i part de l’estiu treballant per fer
la representació estrella aquell estiu de 1988,
amb més il·lusió que coneixements i mitjans.
Pocs dies abans d’estrenar a s’Arenal vàrem
fer una preestrena a la Mostra de Teatre de
Sant Jordi, i el començament no va poder
ser més desastrós. Tots érem un sac de
nervis. Damunt l’escenari tots anàvem com
cans desfermats, fins al punt que na Victòria
va caure dins el forat de l’apuntador, i per
acabar-ho de rematar el presentador, per
fer una gràcia, va comentar en públic com
estàvem dels nervis i enflocà: «Anit tenim
un grup novell que escenificarà per primera
vegada una obra. Estan molt nerviosos,
esperem que tot vagi bé. Ells són el Grup
Gravilla de s’Arenal.»

Escenes de Cavallet quan eres jove, de Joan Mas

Quan varen arribar les festes de Sant Cristòfol us puc ben assegurar que teníem por escènica. Sabíem que
teníem dificultats de tot tipus, però el que ens va salvar i animar va ser la ignorància de no ser coneixedors
de les nostres pròpies mancances. La tramoia eren quatre mobles arreplegats d’aquí i d’allà. Recuperàrem
uns vells bastidors folrats de tela de sac de l‘antic grup Es Grumers. Perquè quedassin més condrets ens
passàrem dos dies folrant-los de paper. Els llums eren quatre bombetes i el so… Ai, el so!
Però què voleu? Tot va anar com una seda. Val a dir que jugàvem a casa.
14
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Aquell estiu també actuàrem a Cala Pi. Estàvem tan poc acostumats a representar a l’aire lliure, amb
micròfons, que tothom s’assabentà que a un espectador se li va rompre el seient perquè en Joan Ferre,
quan va veure la feta, va comentar davant el micròfon: «Mira, aquell senyor acaba de fotre amb so cul per
en terra. Se li ha romput sa cadira.»
L’altra anècdota va ser aquella actuació per a la televisió inquera dins un molí que va durar tota la nit.
Érem tan agosarats que també actuàrem al Primer Concurs de Teatre Costumista de Consell, i la cosa no
degué sortir tan malament, ja que ens portàrem l’accèssit al grup. Això ens va encoratjar i ens va motivar
per preparar el segon muntatge per a l’estiu de 1989, amb l’obra On anam?, de Martí Mayol.

Escenes i cartell d’On anam?, de Martí Mayol
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Amb la finalitat de millorar coneixements escènics, vàrem rebre les primeres classes d’interpretació,
impartides pels senyors Pere Caminals i Pep Canyelles, vinculades al món professional del Teatre
Principal de Palma.
Aquell hivern, amb els diners que cadascun de nosaltres aportàrem al grup, vàrem comprar nous vestidors
i megafonia, tot i que el mobiliari i la decoració els seguíem portant de casa.
Amb el que no comptàvem era amb la clàssica tempesta d’estiu que cada any banya els paperins de Sant
Cristòfol. Durant la representació es va moure una tempesta de pinyol vermell, trons i llamps a balquena,
fins al punt que la tremor d’un tro va fer caure el rellotge carilló que na Cati Riutort havia portat de ca
seva. Aleshores ella, que era dalt de l’escenari, es va desentendre de la representació, va agafar el rellotge i
se’l va emportar a cobro darrere l’escenari, i deixà na Margalida Capellà parlant sola. Les rialles del públic
encara se senten.
S’incorporaren nous actors al grup: na Maria Antònia Huguet, na Tana Mesquida, n’Andreu Segura, en
Jaume Ferrà i en Joan Sureda, a més d’en Rafel Crespí i en Severià Quevedo, com a apuntador i traspunt.
Però la gran alegria ens va venir en forma de premis en el II Certamen de Teatre Amateur i Costumista
de Consell, on el Grup Picadís va ser el gran guanyador i l’actriu Margalida Capellà es va emportar el
premi a la millor actriu, a més del reconeixement de poder participar l’any següent en la I Fira de Teatre
a Mallorca del Teatre Principal de Palma, organitzada pel Consell de Mallorca, amb companyies tan
prestigioses com la de Xesc Forteza, Iguana Teatre, Taula Rodona o Estudi Zero, entre d’altres.
L’actuació del Teatre Principal ens va suposar tocar amb un dit al cel. Ens posàrem a treballar per millorar
les nostres mancances tècniques, escenogràfiques i sobretot de decorat. Llavors na Maria Nicolau, de
Mi Mueble Arenal, va posar al nostre abast tant mobiliari de la seva tenda com la seva furgoneta, i en
Manolo i na Llucia Riutort, d’Autoradio México, hi col·laboraren amb la llum i el so.
Estàvem tan engrescats amb la febre teatral que fins i tot el cantautor Jaume Sureda ens va fer la
cançó «S’Arenal-Picadís», que ha esdevingut el nostre himne durant tots aquest anys i que no ha
deixat de sonar ni una sola vegada a l’hora d’engegar una funció. En sentir la cançó us puc ben
assegurar, i parl en nom de tots, que ens sentim bategar el cor dins la caixa del pit. És just el moment de
començar.

16

EL TEATRE A S’ARENAL

Retalls de premsa de Picadís Teatre, guanyador del II Certamen de Teatre de Consell
(1989).
Val a dir que tot i l’alegria i la il·lusió d’anar al Teatre Principal, encara no érem conscients de les nostres
mancances, motiu pel qual es fa necessari posar mà altra vegada a l’anecdotari.
En un moment de l’obra una de les filles ha de portar un tassó d’aigua a una amiga de la casa.
Doncs, què me’n direu? No hi vàrem pensar. Aleshores, i a mena d’improvisació del moment de
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Retall de premsa del diari Última Hora del 12 de maig de 1990. Picadís
Teatre participa en la I Fira de Teatre a Mallorca, al Teatre Principal
de Palma.
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Retall de premsa d’El Día de Baleares sobre la I Fira de Teatre a Mallorca
representació, vàrem agafar una ampolla de cervesa ben polsosa que hi havia darrere l’escenari. Quan na
Marga Capellà va pegar-hi un glop, s’adonà que estava plena de llosques.
Però l’anècdota que ens va fer esclafir de riure va ser la que va protagonitzar en Fernando Caldentey, que
quan havia de dir: «Ai si tornassin aquells temps de l’avior, quan els pagesos apedregaren na George Sand
perquè duia calçons!» va amollar «perquè no duia calçons!».
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Amb els premis de Consell i el que ens va donar la recaptació del Teatre Principal, poguérem recuperar
els diners particulars invertits i comprar infraestructura teatral, que ja era patrimoni del grup. El 15 de
juny de 1990 vàrem legalitzar els estatuts i passàrem a tenir la denominació d’Associació Taller de Teatre
Picadís-Llucmajor.
Aquell 1990 varen anar en augment uns altres problemes: l’elecció de l’obra que havíem de representar i
a quina mena de públic volíem arribar. Començàrem dues obres. Llavors posàrem fil a l’agulla d’una altra
obra coneguda pel nostre director, mossèn Miquel Ambrós: Ara plouen figues, de Joan Mas.
Una vegada estrenada sense gaire èxit, ens adonàrem que el problema no era dels actors sinó del text
i del tema de l’obra, que no havia agradat mai, ni quan l’havien estrenada feia anys, em sembla que la
Companyia Artis.
Tot i això, el Certamen de Consell encara ens va distingir amb una nominació a la millor actriu per a na
Margalida Capellà.

Consolidació del grup
Ja ho diuen: Per aprendre a caminar s’ha de travelar, i nosaltres bé que travelàrem! Per això començàrem a
alçar els peus. Posàrem fil a l’agulla per anar a la recerca d’obres de teatre còmic, poc conegudes pel públic
mallorquí i en especial arenaler-llucmajorer. Aprenguérem que la nostra audiència volia que es parlàs un
poc de Mallorca, i si fos possible, de ca nostra. Per aquest motiu l’any 1991 posàrem en escena Blanca:
vídua d’un viu, del català Nicasi Camps, que es va inspirar en un «accident» als penya-segats del cap
Blanc. S’incorporaren al repartiment tres nous actors: na Núria Boadas, en Miquel Ramon «Requeté» i
na Lali Cabot, i per a la tramoia fitxàrem en Biel Riutort.
Anar a cercar gent per al teatre amateur no és gens fàcil. Necessitàvem un home i vaig anar a conversar
amb el meu amic Miquel. Després de parlar-li dels esforços, de les festes de s’Arenal, de les bauxes, dels
nervis i de les satisfaccions personals de fer teatre, m’enflocà: «Bé, i això quant m’ha de costar?» Fixauvos-hi bé: No va parlar de cobrar. «Quant m’ha de costar?». La resposta meva va ser: «Tu faràs teatre.»
I fins ara.
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Foto de grup de l’obra Blanca: vídua d’un viu, de Nicasi
Camps
Aquell estiu, s’Arenal gaudí de la I Mostra de Teatre Còmic.
Així, el Diari de Balears, en la seva edició de dia 6 de juliol, ja
se’n feia ressò. Comptà amb la participació dels grups Agara,
Passatemps de Son Sardina i Picadís Teatre, i el va organitzar
Picadís Teatre, amb el suport de l’Ajuntament de Llucmajor i
del Pla d’Acció Cultural de l’Associació del Personal de La Caixa.
També ens férem càrrec de l’organització de les Mostres de
Teatre a Llucmajor, i els diners de la taquilla durant un grapat
d’edicions anaren destinats a la reforma de la deteriorada
teulada de la parròquia de Sant Miquel i del santuari de
Gràcia.
Després aprenguérem el que volia dir improvisació. Un bon
«teatrer» no necessita apuntadors, però si t’emparpales ho passes
21
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ben malament. Justament en
una representació a Sineu,
quan na Margalida Capellà i
en Nadal Caldentey eren sobre
l’escenari, hi va haver un bon
emparpalament. Na Margalida
va quedar en blanc, i el que és
pitjor és que ella pensava que
era en Nadal el qui no sabia el
text. Així, per arreglar-ho, va
començar a dir-li una frase que
no era al guió:
En voleu més de: «T’estim…
T’estim molt… És que saps que
t’estim de molt…!». I na Marga
ben calladeta, esperant que fos
en Nadal el qui retrobàs el fil.
I ell: «Venga. És que ja no te
puc estimar més!». Sort que la
soca es va reprendre i va acabar
bé. Ara, suàrem, tant ells dos
com els qui estaven entre
bambolines. La crítica teatral
var ser molt bona. En Tomeu
Sbert es desfeia en elogis a la
revista S’Unió de s’Arenal, però
també la crítica en general, fins
al punt que la revista Brisas
va publicar un reportatge a
doble pàgina titulat «Picadís,
el resurgir del teatro amateur
mallorquín.»

La revista S’Arenal de Mallorca parla de l’estrena de l’obra
Blanca, vídua d’un viu, de Nicasi Camps (novembre de 1992).
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Ens conviden a tornar a anar al Teatre Principal i decidim destinar els beneficis de taquilla a l’organització
no governamental “Mans Unides”.
Havíem posat el llistó molt alt. Per a l’any següent, el nostre director, en Miquel Ambrós, es va rompre
les banyes per trobar un altre guió teatral, i el va trobar en l’obra La tia d’en Carles, de l’anglès Brandson
Thomas.
Corria l’estiu de 1992. Una hora abans
de la funció tots estàvem com un flam.
Començàrem a entendre que això
d’estrenar una obra és com encetar un
meló, que fins que no el tastes no saps si
és bo, fat o dolent. Però quan sentírem
els esclafits d’aquells incondicionals
de sempre, especialment els nostres
referents, com sor Catalina, i les
rialles contagioses de na Margalida
Caldentey o les fresques de na Joana
Fàbregues, vàrem saber que el meló
era bo… molt bo.

Escena de l’obra La tia d’en Carles, de Brandson Thomas

Després d’això sabíem que ens cauria
una bona crítica d’en Tomeu Sbert a
S’Unió de s’Arenal.

Llavors el públic ja comparava les nostres obres amb les d’altres companyies i criticaven positivament
perquè l’actuació es va fer dins la II Mostra de Teatre de s’Arenal, que va comptar amb l’actuació dels
grups Agara d’Andratx i Passatemps de Son Sardina, amb les obres La Seu plena d’ous i Aritja muntanyenca,
respectivament.
Us preguntareu: I no en resta cap anècdota? És clar que sí! I ben grossa. Correspon a la fotografia que veis.
El meu paper era d’home i havia d’anar disfressat de dona. Precisament aquest era el moment que en
Nadal i en Fernando Caldentey m’ajudaven a tornar a disfressar-me. Què va passar? Doncs que amb
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les presses i la poca llum a darrere
els vestidors no vaig pensar a
llevar-me la falda. Amb quatre
grapades em vaig posar els
calçons. Ells m’havien de posar el
vestit de dona damunt l’escenari,
però la falda no apareixia. Altra
vegada corregudes i nervis. A la
fi decidírem vestir-me a la mala.
Quan em vaig mirar el xap dels
calçons, em vaig témer que el
portava obert i que la falda em
sortia pel xap. En voleu més
de rialles davant i darrere de
l’escenari? Va ser tan graciosa
l’escena que la representàrem
a les següents actuacions arreu
de Mallorca. Per aquest motiu
incorporàrem al grup tres
tramoistes: en Miquel Ramon,
en Rafel Capellà i en Biel Riutort.
L’altra anècdota d’aquell estiu va
passar a l’actuació de Biniamar.
La funció teatral era l’estrella
de la festa. Na Núria Boadas no
hi va poder actuar per malaltia.
Veient el problema que crearíem
si s’anul·lava la funció, decidírem
tirar pel camí d’enmig i actuàrem
sense aquest personatge. Na
Marga Capellà va haver de
fer monòlegs a les escenes on
entraven les dues actrius. I què
voleu? En sortírem.

La revista Llucmajor de Pinte en Ample parla de la II Mostra
de Teatre a s’Arenal.
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El 1993 en Miquel Ambrós no
trobava obres del nostre perfil i
es va decidir a traduir un vodevil
dels anglesos Anthony Marriott i
Alistair Foot, que titulàrem Escàndol
a la casa. Aquell any s’incorporaren
al grup en Pep Gual, na Margalida
Santaner i n’Eva Duran.

Escena de l’obra La tia d’en Carles, de Brandson Thomas.
D’esquerra a dreta: Fernando Caldentey, Damià Tomàs
i Nadal Caldentey.

Escena del muntatge Escàndol a la casa, d’Anthony
Marriott i Alistair Foot (estiu de 1993).
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Tot i ser una obra amb molt de
ritme i acció, no va resultar tant
com la clàssica comèdia. El nostre
públic, el de s’Arenal vull dir, es
feia incondicional. Després de
cinc anys de teatre a s’Arenal,
l’actuació durant les Festes de Sant
Cristòfol va esdevenir un clàssic del
programa, i aconseguírem el que
fou més important: apropar aquest
esdeveniment cultural a molta
gent, especialment al jovent. Molts
d’ells mai no havien assistit a cap
representació teatral.
Quan començàrem a preparar el
muntatge per al 1994, tot anava
com una seda. Havíem consolidat
les mostres de teatre de s’Arenal,
que aquella tercera edició va oferir
l’actuació del Grup Passatemps,
amb l’obra Son Poncella, la qual va
comptar amb la presència de l’autor
inquer Antoni Pons, a qui es va retre

Damià Tomàs Morlà

Retall del Diario de Mallorca de dia 5 de juliol de 1993.
Homenatge a Antoni Pons, autor de l’obra Son Poncella. III
Mostra de Teatre de s’Arenal. D’esquerra a dreta: l’esposa
de l’autor, l’autor i Bartomeu Sbert, de la revista S’Unió
de s’Arenal.
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un homenatge. El diari El Día del Mundo publicà el programa teatral de s’Arenal a la seva pàgina de
cultura els dies 26 de juny i 10 de juliol.
Al grup teníem molta gent engrescada en infraestructura teatral. L’objectiu de construir cultura amb el
nom de Picadís Teatre de s’Arenal s’anava complint. Aquell estiu el teatre també es tornà poesia i tres dels
nostres membres participaren en el brillant recital poètic del Pont de ses Set Boques.

Retall de la revista S’Unió de s’Arenal, que fa referència al recital poètic al Pont de ses Set
Boques. Fotos dels actors Margalida Capellà i Damià Tomàs (Picadís Teatre).
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Mancances
En teníem dues, una de les quals era el transport. Aquest apartat, tot i ser molt necessari, no el consideràvem
rellevant perquè gràcies a la generositat d’en Jaume Cabot i na Maria Nicolau, «madò Mi Mueble» (com
l’anomenava de forma afectuosa en Joan Ferre), que ens deixaven la seva furgoneta, el teníem cobert.

Retall de premsa d’El Día del Mundo, del 10 de juliol de 1993, que parla de la III Mostra
de Teatre de s’Arenal i de l’obra Escàndol a la casa.
L’altra, més important i sempre difícil, ja apuntada i general a tots els grups, era trobar la comèdia adequada.
Després de trescar per biblioteques públiques i llibreries en general per tot Mallorca, sense gaire èxit,
anàrem a Barcelona. Vàrem venir carregats de llibrets, amb l’esperança de no passar més angúnia.
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Retall de premsa de S’Unió de s’Arenal del mes d’abril de 1994, que parla de l’estrena
d’Aquí no paga ningú.
Però l’obra elegida per a aquell estiu fou Aquí no paga ningú, de l’italià i avui Premi Nobel Dario Fo. L’obra
va tornar a ser un èxit a ca nostra i pertot arreu de Mallorca, i per primera vegada portàrem durant deu
dies el nom de s’Arenal a la sala Mozart de l’Auditòrium palmesà.
Els crítics teatrals es desfeien en elogis. El senyor Mendiola parlava que érem «en tierra de nadie»,
referint-se al fet que érem amateurs però que actuàvem com una companyia professional.
Els conceptes d’amateur i professional poden ser tema d’un altre pregó, d’un debat entre les parts. Per això
avui hi passaré de llis.
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Aquí no paga ningú, de Dario Fo. Sala Mozart, Auditòrium de Palma. Programa de mà i
fotos.
Aquell any vàrem experimentar a la Cadena Ser amb un programa propi titulat Família Picadís, de
s’Arenal.
També aquell estiu vàrem organitzar la IV Edició de la Mostra de Teatre de s’Arenal, amb la presència de
la Companyia de Teatre de Bunyola.
L’any següent, el 1995, vàrem posar damunt la taula un vodevil d’Alonso Millán, amb el títol Un xalet
a s’Estaca. S’incorporaren al grup en Joan Pou i en Xavier Quintana. La llum i el so també varen ser
controlats al detall per en Tomàs Ferrà, i la Fusteria Forteza va tenir molt a dir en el decorat.
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El Diario de Mallorca del 19 de setembre de 1995 publica l’estrena al Teatre Principal de
Palma de l’obra Un xalet a s’Estaca.
L’obra va donar tan bon resultat que vàrem rebre una invitació personal del director del Teatre Principal
de Ciutat per anar a obrir la temporada durant deu dies.
A l’estiu de 1996 posàrem en escena Un marit per a la meva dona, segona obra que interpretàrem de Nicasi
Camps i Pinós.
Amb la desaparició de les ajudes de l’Associació del Personal de La Caixa, aquest any es va celebrar la
darrera Mostra de Teatre a s’Arenal.
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Cartell del Teatre Principal de Palma de l’obra
Un xalet a s’Estaca
32

Cartell de la VII Mostra de Teatre
Ciutat de Llucmajor, organitzada per
Picadís Teatre. Obra: Un marit per a la
meva dona, de Nicasi Camps (1996).
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Trobada dels actors i el director del muntatge Un xalet a
s’Estaca

Diferents fotos del muntatge Operació figues seques,
representada al Teatre des Born de Ciutadella.
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L’anècdota dramàtica, pel
mal moment que passàrem
tots, va ser a l’actuació de
Manacor durant la Festa
de les Verges. En Joan Pou
i en Xavier Quintana no es
recordaren de venir. Amb
el públic assegut i a punt de
començar ens mancaven dos
actors. Amb quatre grapades
preparàrem, per fer un dels
personatges, la parella d’una
de les actrius; convertírem
en monòlegs els diàlegs amb
l’altre actor, i ens atrevírem a
fer la funció. El gran públic no
ho va notar, llevat de qualcun
que ja l’havia vista a altres
pobles i que en acabar ens va
comentar: «M’ha agradat,
l’he trobada diferent… però
m’ha agradat.» I tan diferent!
Sort que disposàvem d’una
gran actriu: na Margalida
Capellà, que va haver
d’improvisar durant tota
l’obra i arreglar tot aquell
despropòsit.
L’estiu de 1997, vàrem
escenificar Operació figues
seques. La situàrem dins
s’Arenal, a l’Hotel San Diego,
sota la direcció de Pep Lluís
Gallardo. També aquell any
varen venir amb nosaltres
n’Antonio Caravaca i na
Magdalena Tomàs. En Pere
Canals va quedar tan content
que parlàssim del seu negoci
que ens va convidar a sopar a
tots.

Damià Tomàs Morlà

Ciutadella i Manacor. Fotos de l’obra
Operació figues seques.
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L’any 1998 marca el principi d’uns nous esdeveniments. Vaig fer una versió de l’obra No le busques tres
piernas al alcalde, de Pedro Mario Herrero, amb el títol La festa major de Son Tafarra. Hi varen actuar
també en Joan Pizà i en Pere Antoni Salvà.

La revista S’Unió de s’Arenal publica la notícia de l’estrena de l’obra La festa major de Son
Tafarra (juny de 1998).
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Expansió del grup
Aquella tardor na Cati Riutort i el seu marit en Biel Castell, na Marga Capellà, i jo acudírem a la Primera
Trobada Nacional de Teatre Amateur a Castelló, que ens va fer descobrir que arreu d’Espanya hi havia
moltes federacions autonòmiques. Aquella trobada va servir per reunir, coordinar i fundar la Federació
Balear de Grups de Teatre Amateur - FBTA, de la qual vaig ser el president fins a l’any 2009. Tenia la
seu social a Llucmajor. La sala de plenaris de l’Ajuntament i un restaurant local varen servir per acollir
aquella trobada, amb la participació de més de quatre-cents «teatrers» de tot Mallorca.

Cartell de l’obra Històries de Son Sarigot, de Damià Tomàs, primera obra de producció
pròpia.
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Retall de premsa del Diari de Balears digital i fotos del muntatge Històries de Son Sarigot.
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Picadís Teatre de s’Arenal també és cofundador de la Confederació Estatal de Teatre Amateur (CETA),
amb seu a Madrid, i qui us parla va ocupar el càrrec de tresorer i vocal de la Federació Balear.
Però tornant al teatre de casa, aquell estiu s’Arenal va gaudir de l’estrena de la primera obra de producció
pròpia, titulada Històries de Son Sarigot. Eren tres històries encadenades, una d’elles basada en una que
havia sentit a contar referida a un ofegat ben enmig del torrent des Jueus. L’obra va resultar ser uns
dels millors èxits de públic i de crítica. Aquell any els actors nous varen ser n’Antònia Barceló, en Joan
Obrador, na Sílvia Del Salto i en Mateu Vidal.
Vàrem traslladar el local d’assaig a Llucmajor, perquè als baixos parroquials de s’Arenal es feren obres
d’habilitació.
L’anècdota d’aquell estiu es va produir a Sencelles. Una tempesta agostenca ens va fer aturar la funció fins
que va parar de ploure. Però el públic no es mogué. S’havia posat el seient per capell per estar a cobro de
l’aigua.
Per a l’any 2000
preparàrem una
versió nostra de
l’obra Pasarse de la
raya, de Juan José
Alonso
Millán,
amb el títol Es xarop. La situàrem
a Marratxí. Tot i
tornar a ser un vodevil, va resultar.

Cartell de l’obra Es xarop (estiu de 2000)
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Cartell, repartiment i foto de l’obra Es
xarop
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Aquell novembre, Mallorca va acollir el I Festival de Teatre de la CETA. Dos hotels de s’Arenal varen
acomodar prop de tres-cents «teatrers» de tot Espanya. La Federació Balear va seleccionar l’obra Pels pèls,
de Paul Pörtner, escenificada per una selecció d’actors de «la Balear», en la qual figuraven dos actor de
Picadís Teatre: qui us parla i na Margalida Capellà.

Cartell de l’obra Històries de Son Sarigot,
representada al Teatre Principal de Palma, i
de la cloenda del Certamen de Teatre, amb
una selecció d’actors de la Federació Balear
de Teatre Amateur (FBTA), amb l’obra Pels
pèls, de Paul Pörtner, amb la col·laboració
de Damià Tomàs i Margalida Capellà, dos
actors de Picadís Teatre.
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Èxits forans
Amb catorze anys de bagatge cultural, Picadís Teatre era popular a tots els pobles de Mallorca, i consideràrem
que era el moment de donar-nos a conèixer a Catalunya. Per aquest motiu començàrem a presentar
sol·licituds per participar en els concursos catalans. La primera alegria ens va venir de Terrassa. Allà
escenificàrem A ca magre tot són puces, traducció, versió i adaptació de Damià Tomàs de l’obra l’obra de Rafael
Mendizábal Mi
tía y sus cosas.
Quan l’escenificàrem a Llucmajor retérem
un homenatge a
l’autor.

Retall de
premsa:
Margalida
Capellà
premiada en
el Certamen
de Teatre de
Consell, amb
l’obra A ca
magre tot són
puces.
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Argument i repartiment
de l’obra A ca magre tot
són puces.
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Fotos de grup a Tàrrega, a la Sala Crespí de Terrassa, a l’Orfeó Maonès i al Festival de
Teatre d’Eivissa.
43

Damià Tomàs Morlà

Aquell any varen venir amb nosaltres en Manolo Ramos, na Puri Casas i en Biel Navarro. Picadís Teatre
va acceptar la meva oferta de dirigir-los, i per aquest motiu na Cati Riutort, na Margalida Capellà i qui
us parla férem fer un curs de direcció teatral, que va impartir el català Frederic Roda i que va patrocinar
el Consell de Mallorca.
Però si hi ha una obra que ens defineix és sens dubte Lluna de mel, que transcorre íntegrament a s’Arenal.
Amb ella aconseguírem portar el nom del nostre poble a totes les Illes Balears i a Catalunya. Per tot allà
on anàvem a concursar, veníem carregats de premis de conjunt i personals dels actors.

-60 ACTUACIONS A TOT MALLORCA 2002
-Seleccionat per a participar a les següents Mostres
de Teatre:
Llucmajor- Parc de la Mar ( Palma) Teatre
Municipal ( Palma) Son Ferriol- S’Indioteria, Son
Espanyolet, Binissalem, Andratx- S’Arracó, Santa
Margalida,Teatre a la Fresca
-EIVISSA- FORMENTERA III Mostra
-MENORCA: Teatre de l’Orfeó Maonès

CIRCUIT C.I.M

-Diada de Mallorca
CERTAMENS DE TEATRE
-XIV MOSTRA DE CONSELL ( Mallorca)
CATALUNYA
-Sant Feliu de Codines

VI AGRE....

-Arenys de Mar

Cartell de l’obra Lluna de mel, de Damià Tomàs.
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Aquell any es varen incorporar a l’associació l’actor Oliver Romero i en Pep «Triola» a les tasques de
tramoia.
Us preguntareu: Qui són aquests personatges que apareixen en diferents retalls de premsa i en alguna
fotografia feta per Catalunya? Doncs es tracta del meu bon amic Martirià Torras i de la seva esposa Pilar
Ribot, de Banyoles. Sempre que han pogut ens han acompanyat a les diferents funcions i lliuraments de
premis. Sempre han procurat que a Catalunya, casa seva, no ens manqui de res.

Fotos de grup a diferents concursos
de Catalunya: Les
Borges Blanques,
Sant Feliu de Codines, Canet de
Mar, Santa Perpètua de Mogoda i
Puigcerdà.
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Fotos de l’obra Lluna de mel
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Retall de premsa:
Picadís Teatre, gran
guanyador de la XXX
Edició del Certamen
Pedra Castell, de
Canet de Mar.
47

Damià Tomàs Morlà

60 actuacions
a Mallorca 2003

CERTAMENS I
MOSTRES 2004

ORFEÓ MAONÈS (Maó)
EIVISSA-FORMENTERA
(Eivissa)
CATALUNYA
SANTA PERPETUA DE M.
CANET DE MAR
SANT FELIU CODINES
PUIGCERDA

La comèdia mallorquina més divertida a Catalunya

Cartell de l’obra S’Ensaïmada, de Damià Tomàs
El públic de s’Arenal estava ben enllepolit i ja esperava noves obres de producció pròpia. Per això pens que
aquell estiu de 2003 no varen quedar gens decebuts perquè els vàrem regalar S’ensaïmada, una metàfora
de Mallorca que entre d’altres té com a protagonista la indústria hotelera de s’Arenal.
També aquell any s’acostà un nou membre al grup: n’Alfons Mayol.
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Foto de grup i
retall de premsa amb motiu
de la representació de l’obra
S’ensaïmada,
al Teatre Municipal de Palma. Els actors
mostren
els
diferents guardons aconseguits en certàmens de Catalunya.
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En Tomeu Sbert una
vegada em va enflocar:
«Durant tot el dia fas
molta comèdia i als vespres
fas teatre.» I tenia molta
raó.
Tot aquest esforç no
hauria estat possible sense
el suport, la paciència i la
col·laboració de la meva
dona. Us puc ben assegurar
que dirigir durant tot el
dia una sucursal bancària,
procurar per la família,
escriure, assajar, dirigir,
interpretar, portar la
presidència de la Federació
i anar a Madrid cada mes,
no era una tasca gens fàcil.
Amb tot aquest trencaclosques, l’any següent, el
2005, vaig escriure, dirigir
i interpretar Ins-seguretat
Social.

Cartell del I Festival de
Teatre d’Eivissa i Formentera. Picadís Teatre hi va participar amb
l’obra S’ensaïmada, de
Damià Tomàs.
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Cartell de l’obra Ins-seguretat Social, de Damià Tomàs.
L’any 2006 posàrem en escena Noces d’argent. Era la segona part d’en Pep i de na Maria, protagonistes
de Lluna de mel. L’obra va esdevenir un altre èxit tant a Mallorca com fora de Mallorca, en concret en el
Concurs de Teatre Patrici Clarà de Sant Antoni de Calonge (Girona). S’hi va crear un premi especial, no
programat, per donar-nos el premi al guió, direcció i interpretació.
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Retall de premsa del diari L’Apuntador de Piera (Barcelona), que fa referència a l’obra Insseguretat Social, de Damià Tomàs.
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Cartell del IV
Concurs de Teatre Còmic Amateur de les Garrigues (Lleida).
Picadís
Teatre
hi va participar
amb l’obra Insseguretat Social.
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Cartell de l’obra Noces d’argent, de Damià Tomàs.
El bagatge de guardons i premis d’aquests anys és tan llarg que es fa necessari un resum per no cansar-vos.
Hem fet més de 600 representacions a localitats, a mostres i certàmens. Hem estat mereixedors de 53
premis de tot tipus:
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Nominacions Muntatge i direcció
Accèssit
Obra premiada
Millor actriu Margalida Capellà
Millor actor Damià Tomàs
Premi votació popular
Actriu secundària Puri Casas
Millor escenificació musical
Millor actor de repartiment Oliver Romero
Millor actriu de repartiment Catalina Riutort
Direcció Damià Tomàs
Accèssit especial Direcció, actor i autor
Millor escenografia
Millor actor de repartiment Gabriel Navarro
Votació popular

4
1
3
14
11
2
3
1
5
2
2
1
1
2
1

TOTAL

53

Renovació del grup
Quan planificàrem l’obra següent per a l’estiu de l’any 2007, estàvem cansats i havíem perdut part d’aquella
il·lusió engrescadora que ens motivava. Vaig haver de traduir i fer la versió de l’obra de Mendizábal Què
hem de fer amb s’al·lot?, en què vaig situar els protagonistes dins Llucmajor, vaig fer referència a Gràcia,
a comerços locals i en vaig canviar el tercer acte. Emprenguérem una renovació generacional amb la
incorporació d’en Serafí Quevedo, na Lys Alba, en Toni Alba, na Xesca i na Xisca Puigserver en qualitat
d’actors, i n’Andreu García, en Pep Bonnín i en David Marín a la part tècnica. L’obra va esdevenir un nou
èxit a tot arreu. Estrenàrem a Formentera i a Eivissa, i passejàrem el nom de s’Arenal pertot.

55

Damià Tomàs Morlà

Fotos de grup de l’obra Què hem de fer amb s’al·lot?, adaptació de Damià Tomàs, estrenada
a Formentera i a Eivissa (Festival de Teatre).
Quan tinguérem les primeres reunions per preparar l’obra de l’estiu següent, vaig pensar que el projecte
no m’agradava, i aleshores vaig decidir descansar. Ningú més dels assistents va presentar una altra
possibilitat de fer un muntatge, i en arribar l’estiu Picadís Teatre ja no va estrenar cap obra, ni participà
en les festes populars.
S’Unió de s’Arenal va publicar un article titulat «Què passa amb el grup Picadís?», amb tot tipus
d’especulacions.
És veritat que allà on es veu una tasca teatral és en el muntatge. Però cal recordar que una associació
cultural teatral és justament això, un club social cultural, i el muntatge d’una obra sols és una part de les
seves activitats. Per això vàrem començar a col·laborar en programes de la televisió autonòmica IB3, en
programes de ràdio (la Cadena SER, la COPE) i en els diaris El Día del Mundo i al digital Ciutat.es, amb
un apartat anomenat «Els coverbos de Damià Tomàs». També ens vàrem comprometre amb la direcció,
la promoció i la coordinació del Concurs de Teatre de Montuïri, en les quatre edicions que se’n varen fer.
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Damià Tomàs i Manolo «el del Bombo» a l’estadi
de Son Moix, amb motiu de la celebració del
partit internacional Espanya-Islàndia.

Joan Carles Bestard i Damià Tomàs durant
la gravació del programa còmic esportiu
d’IB3 Televisió 4-4-2.

El 2012, any que Picadís Teatre complia els vint-i-cinc anys de la seva fundació, ens reunírem els socis
més antics amb la finalitat de celebrar aquest esdeveniment i decidírem posar en escena la versió pròpia
de l’obra Es metge nou, de Miquel Puigserver.
Així ens tornàrem a retrobar
d’alt de l’escenari en Nadal
Caldentey, na Núria Boadas,
la seva filla Núria, na Xesca
i na Xisca Puigserver, en
Miquel Ramon, na Margalida
Capellà, en Damià Tomàs,
na Cati Riutort, en Cosme
Fernández i en Mateu Gayà,
i les nostres dues nétes d’11
anys: na Margalida i na Isabel.
També en Mateu Vidal, que
amb la seva experiència va
coordinar la tramoia amb la
incorporació d’en Jordi Gayà.

Foto de grup de l’obra Es nou metge nou, versió de Damià
Tomàs.
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Varen col·laborar en
l’espectacle la Banda de
Música de Llucmajor
i quatre cantants: en
Tomeu Berga, na Paquita
Cañellas, na Francisca
Maria Tur i el nostre amic
i cantautor Jaume Sureda,
que va fer els arranjaments
musicals de la nostra vella
cançó «S’Arenal Picadís»,
per poder ser interpretada
per
la
Simfònica
Llucmajorera.
En férem tres actuacions
dins el terme i tornàrem a
les festes de s’Arenal, amb
un èxit sense precedents.

PRESENTA :

“Girant l’ullada cap enrere
guaita les ombres de l’avior,
i de la nova primavera
sap on s’amaga la llavor….”

Cartell de l’obra Es nou metge nou. Versió de Damià Tomàs de
l’obra Es metge nou, de Miquel Puigserver.
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Escena de l’obra Es nou metge nou. Actrius: Núria
Caldentey i Xesca Puigserver.
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Situació actual
Avui dia la meva dona i jo seguim col·laborant en el programa còmic esportiu 4-4-2 d’IB3 Televisió. Els
membres més vells del grup tenim ganes de tornar a posar en marxa un muntatge teatral. Però fixau-vos
que no he dit antics, he dit vells. Per desgràcia no trobam persones joves que s’hi vulguin implicar.

Escena de gravació del programa
còmic esportiu d’IB3 Televisió
4-4-2. Damià Tomàs imita el
míster del Mallorca, Joaquín
Caparrós, a l’Hotel Valparaíso de
Palma.

Escena de gravació del programa
còmic esportiu d’IB3 Televisió
4-4-2. D’esquerra a dreta: Balta
(tècnic) i els actors Jaume Llabrés,
Joan Carles Bestard, Damià
Tomàs i Margalida Capellà.
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Som conscients que durant molts d’anys hem estat uns romàntics de l’escena, un brusquers del teatre,
que pujàvem dalt de l’escenari sense cap altra motivació que no fos l’amor a l’escena i als aplaudiments
del públic. Ens negam a tancar la porta. Sempre surten noves idees i nova gent amb nous projectes. Tot i
que durant aquests darrers cinc anys han desaparegut quinze associacions teatrals, encara no hem perdut
l’esperança de trobar gent jove amb empenta i ganes. I us puc ben assegurar, i parl en nom de tots, que
seguirem lluitant mentre Déu ens doni salut per fer-ho. Així, a s’Arenal Picadís Teatre encara no ha dit
la darrera paraula.
No puc acomiadar-me sense fer arribar un agraïment molt especial en primer lloc al meu fill Damià.
Gràcies a ell, que ha estat el meu suport informàtic, avui podem gaudir dels vídeos de les obres
representades. També a la seva esposa Aina, per haver gravat moltes de veus en off que han aparegut a
moltes de les obres i també per les seves fotos.
Molts d’anys a tots i bones Festes de Sant Cristòfol 2013.
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