“L’etern mecanoscrit” una obra sobre la importància de la lectura i que es representa al Cinema
divendres, 10 de febrer de 2017 13:46

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura, informa que demà dissabte 11 de
febrer a les 21.00 hores la companyia de teatre La Impaciència representarà 'L'etern
mecanoscrit
', una
obra que ressalta la importància de la lectura i la necessitat de conservar aquest patrimoni
universal. L’espectacle es durà a terme a la Sala de Cultura (Cinema). El preu de l'entrada és
de 5 euros, i 3 euros pels menors de 25 anys. La representació té una durada d’una hora i és
recomanada per públic a partir de 8 anys, juvenil i adult.

Partint del relat 4.000 anys després de l'eternitat escrit per Salvador Oliva i el Mecanoscrit del
segon origen
de
Manuel de Pedrolo, La Impaciència ha creat un espectacle per a un públic juvenil i adult per tal
de ressaltar la importància dels llibres, la utilitat de la lectura i la necessitat de conservar i
estimar aquest patrimoni universal.

La dramatúrgia dels dos textos permet jugar amb uns personatges que troben en el llibre de
Pedrolo una explicació per al seu món. De manera divertida, expliquen el Mecanoscrit mentre
reflexionen sobre el seu propi entorn. Les seves experiències i reflexions introdueixen un punt
de vista crític sobre el món i les relacions socials. Interpretat pel conegut actor Rodo Gener i
Lucca Bonadel, L'etern mecanoscrit es va fer amb el premi 'Bòtil 2012' de la fira de teatre
infantil i juvenil de Vilafranca.

Companyia teatral
La Impaciència és una companyia de teatre professional mediterrània que neix de la mà de
Luca Bonadei, Rodo Gener i Salvador Oliva, tres actors de reconeguda experiència en el
panorama teatral balear i amb unes mateixes inquietuds artístiques. La companyia ha creat
espectacles de gran ressò com Una nit vaig somiar que mon pare era Déu (2004), Radiografies
(2006) o
In-consciència
(2009), entre d'altres. Al llarg de la seva trajectòria, han obtingut nombrosos premis.
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