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Vides amagades en l'entorn de la
indústria turística. Tres peces teatrals 

a partir de tres obres literàries 



El projecte Literactua és una iniciativa sorgida de la col�laboració entre el
Festival de la Paraula -que organitza Produccions de Ferro- i la Fundació
Mallorca Literària. Té com a objectius la promoció de la literatura i el
teatre en català escrit a les Illes Balears mitjançant la creació de
dramatúrgies d'obres d'escriptors i escriptores illencs, que seran duites a
escena per un equip de dramatúrgia, direcció i intèrprets. 
Enguany estrenam la primera experiència del projecte, que duu per
nom Literactua del silenci en referència a la temàtica de la present
edició del Festival de la Paraula, que és la de les històries silenciades,
amagades, les que resten sense contar. Les tres obres literàries que hem
triat, 39º a l'ombra, d'Antònia Vicens, He jugat amb els llops, de Gabriel
Janer Manila i Les fures, de Llorenç Villalonga, parlen a la seva manera de
vides amagades en l'entorn de la indústria turística. D'aquestes tres
obres litèraries han sortit tres peces teatrals per a tres intèrprets que
faran gira per diferents municipis de Mallorca. 
La segona que us presentam és He jugat amb els llops, de Gabriel Janer
Manila. El dramaturg Jaume Miró ha estat l'encarregada de fer-ne
l'adaptació teatral i de dirigit també les interpretacions d'Agnès Llobet,
Caterina Alorda i Joan Toni Sunyer. Les màscares són obra de Cèlia
Prats, que s'ha encarregat també del vestuari i la il�luminació és de
Juanro Campos.  
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Gabriel Janer Manila

Gabriel Janer Manila va néixer a Algaida, Mallorca, el 1940. És llicenciat en
lletres, doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, catedràtic
d’antropologia de l’educació a la Universitat de les Illes Balears i
escriptor.

L’any 1967 es va donar a conèixer amb L’abisme, premi Ciutat de Palma
de novel�la. D’aleshores ençà, la seva producció novel�lística és contínua,
amb títols tan remarcables com Els alicorns, premi Josep Pla 1971; Els
rius de Babilònia, premi Sant Joan de novel�la 1984; Els jardins incendiats
(1997), premi Carlemany de novel�la, i El perfum dels cedres (2002), premi
Néstor Luján de novel�la històrica, entre d’altres. També ha conreat
l’assaig, amb títols com Cultura popular i ecologia del llenguatge, premi
Josep Pallach 1981, i s’ha dedicat a la investigació en el camp de
l’antropologia de l’educació. És emblemàtica d’aquesta línia de recerca
la seva tesi doctoral La problemàtica educativa dels infants selvàtics: el
cas de Marcos (1979) o L’infant selvàtic de Sierra Morena (1999). També
ha conreat la narrativa juvenil amb: El rei Gaspar, premi Josep M. Folch i
Torres 1975; Tot quant veus és el mar, premi de la Generalitat de
Catalunya al millor llibre infantil publicat l’any 1987 i Premi Nacional de
literatura juvenil del Ministeri de Cultura 1988; Els rius de la lluna, premi
Ala Delta, 1989; Recorda’t dels dinosaures, Anna Maria, premi Edebé
1991; Han cremat el mar, de bell nou, Premi Nacional de literatura juvenil
del Ministeri de Cultura 1994; El terror de la nit, Premi Columna-Jove
1995, i Daniel i les bruixes salvatges, premi Ciutat d’Alzira 2002. 
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Ha estat nomenat dues vegades, l’any 1988 i el 1994, candidat de l’Estat
espanyol al Premi Internacional de Literatura Juvenil Hans Christian
Andersen. En els darrers anys, ha escrit i publicat les seves memòries,
que Janer Manila ha dividit en tres volums: Ha nevat sobre Yesterday
(2016); Amor, no estàs fatigat (2019) i Lungomare (2021). Ha rebut la
Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2023).

Xulio Ricardo Trigo i Nausica Solà 
Biografia de l'autora a la seva pàgina de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana (AELC)

He jugat amb els llops 

«Mai no he estat un llop. Ni ho he estat, ni ho soc ara, malgrat que vaig
conviure amb els llops. No sé si vam arribar a ser amics. A vegades
m’hauria agradat ésser un llop: caminar com els llops —la cua estirada,
la mirada desperta, les orelles tibants—, córrer com ells, ensumar com
ells i foradar la fosca amb els ulls».
                                                  He jugat amb els llops, Gabriel Janer Manila
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He jugat amb els llops (2010), guanyadora del 36è premi Joaquim Ruyra
de narrativa juvenil, és la història novel�lada de Marcos Rodríguez Pantoja
(Añera, 1946), un nin que, quan encara no havia fet els set anys, el seu
pare el va vendre a un terratinent en plena postguerra, a Andalusia, per
tenir cura d’un ramat de cabres en una vall perduda de Sierra Morena.
En els primers temps a la serra, un pastor vell, Damià, li va explicar com
hi podia sobreviure, però després d’un breu període d’aprenentatge va
desaparèixer. Marcos quedà sol a la vall durant més de dotze anys, fins
que la Guàrdia Civil el tornà a la «civilització». En la soledat d’aquella vall,
Marcos va descobrir que no estava sol. Sabia que convivia amb els
animals i tractà de comunicar-s’hi, d’establir-hi una relació d’afecte,
d’expressar-se amb el seu llenguatge. La novel�la esdevé un document
literari de com Marcos va viure, com ho va viure i, per ventura, com va
idealitzar el seu temps a la natura. Amb un estil tendre i poètic, el relat se
centra a descriure la curiosa relació que Marcos arribà a establir amb els
diversos animals que l’envoltaven en un món on els seus amics són els
llops, les àguiles, una guineu i una colobra. 
A través de l’experiència de vida de Marcos, assistim a un veritable
drama humà, conseqüència de la misèria moral i material que es vivia a
la postguerra, a més d’un duríssim i terrible drama de marginació.
Encara que Janer Manila no esbossa un retrat desolador, sinó amb un bri
d’esperança, reflexiona sobre la màgia de l’ésser humà davant
l’adversitat més absoluta i sobre la manera de sortir-se’n. 



L’autor afirma que no hi ha cap diferència d’actitud a l’hora d’enfrontar-
se amb una novel�la per a adults o per a un públic més jove. Només,
matisa l’escriptor, que en les darreres procura subratllar un component
d’esperança, del qual He jugat amb els llops és la prova i, tot i que
s’adreça a un públic juvenil i ha estat guardonat amb el premi de
narrativa juvenil Joaquim Ruyra, és un llibre per al gaudi de qualsevol
lector, de 0 a 100 anys.
I per parlar d’escriptura, tan interessant i fascinant com els fets que
explica He jugat amb els llops, és la història del seu procés de creació i
les seves relacions intertextuals: des que un jove Janer Manila va
descobrir la vida amagada de Marcos a l’entorn turístic de Mallorca fins
que 30 anys més tard va convertir en literatura el seu testimoni, el qual
també ha generat altres obres artístiques, tant en la literatura com el
cinema, d’altres autors.
Marcos, el nin salvatge, va ser descobert i reincorporat a la vida dels
humans l’any 1965, quan ja en tenia 19. La seva història va quedar en
l’oblit, callada pel règim, gens interessat a divulgar les seves misèries. Un
cop adaptat a la societat, va intentar guanyar-se la vida com tants
immigrants de la dècada dels seixanta i setanta, i va arribar a Mallorca
cridat per la febre de l’or del turisme efervescent. Devers el 1974 o 1975 és
quan Gabriel Janer Manila el descobreix i, mitjançant entrevistes, inicià
un estudi del cas de Marcos, sobre el qual va elaborar la tesi doctoral La
problemàtica educativa dels infants selvàtics: el cas de Marcos, 1978,
que va publicar un any després. Deu anys més tard, la seva dissertació
sobre el cas li va servir per a l’assaig Entre llops. L’infant salvatge de
Sierra Morena (1999). No fou fins 30 anys més tard de fer la tesi que
Gabriel Janer Manila, que sempre havia tingut el desig de transformar la
història de Marcos en material literari però no trobava la veu adequada,
transformà aquell testimoni en la novel�la He jugat amb els llops.
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D’altra banda, la tesi doctoral de Janer Manila sobre el cas de Marcos
Rodríguez Pantoja ha inspirat dues obres més: una de literària i una altra
de cinematogràfica. Curiosament la publicació de l’obra He jugat amb
els llops va coincidir en el temps amb l’estrena de la versió
cinematogràfica Entrelobos, de Gerardo Olivares, en la qual Janer Manila
va col�laborar en qualitat d’assessor dels aspectes antropològics. També
el mateix 2010 va aparèixer al mercat editorial la traducció catalana de la
novel�la El salvatge, d’Antoni Garcia Llorca, guanyadora del premi Gran
Angular de 2009, que narra els mateixos fets amb un estil semblant.

Carlota Oliva
Fundació Mallorca Literària
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Hi ha un bosc, un estat salvatge que realment no és salvatge perquè és
ca nostra original. D'allà on venim, d'allà on sortim. Vet aquí un ésser
humà en essència. Un humà que juga, que s'enfada, que estima i que
s'adapta a l'entorn per sobreviure. Gabriel Janer Manila va trobar Marcos
treballant de cambrer a S'Arenal. Li va dedicar la tesi i va tardar trenta
anys a escriure'n una novel�la a partir de les entrevistes gravades que li va
fer. Adam i Eva, L'epopeia de Gilgamesh, Ròmul i Rem, Mowgly... van ser
mites. Qui va alimentar aquesta història va ser real. Un humà que parlava
amb els animals, i un mestre que en un temps de crisi mediambiental té
alguna cosa a ensenyar-nos.

Avui en Marcos torna al bosc amb ells, amb la seva família. Ens han
convocat per tornar-nos a explicar aquella història increïble. Perquè no
l'oblidem, però també per avisar-nos d'una amenaça. 

Sabrem què hem de fer?

Jaume Miró 
Dramaturg i director

Tornar al bosc 
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DIVENDRES 3 març, 
ESPAI EL TUB, PALMA 20h

 
DISSABTE 4 març, 

TEATRE DE BINISSALEM 20:30h
 

DIUMENGE 5 març, 
TEATRE DE SANTANYÍ 19:30h

 
DIVENDRES 10 març, 

INSTITUCIÓ ALCOVER, MANACOR 20h
 

DISSABTE 11 març, 
CASAL PERE CAPELLÀ, ALGAIDA 19h

 
DIUMENGE 12 març, 

ESGLÈSIA DE SANT DOMINGO, POLLENÇA 12h
 

CALENDARI DE FUNCIONS

Info entrades: www.deferro.org


