La recuperació de petites històries particuLars de gent corrent
a partir de Les quaLs enLLacem amb La història coL·Lectiva.
Hi ha històries universals i altres locals. Hi ha històries que pel lloc on han ocorregut, les circumstàncies històriques, geogràfiques, socials… Fan que d’aquesta història sigui especial, única i irrepetible.
Això és just el que passa amb els Jueus Conversos a Mallorca: una història ÚNICA.
Xueta! D’on ve aquesta denominació? És una raça, un insult? Perquè a Mallorca i a cap altre part del
món ha tengut una relació d’amor-odi amb els Jueus Conversos? Amb l’obra “Xuetes” volem fer un
petit anàlisis de la situació des de l’any 1391 fins a l’actualitat, per què forma part de la Nostra Història, forma part de la nostra essència com a poble i per que xuetes en som tots.
Però aquesta obra de teatre no és un tractat històric, una infinitat de dades, noms i successos. Afrontem aquest projecte des de un punt de vista dramàtic, ens interessen les històries que hi ha darrera
aquesta paraula. Histories fortes, emotives, dramàtiques, còmiques. Histories reals que han passat a
Mallorca, contades per gent de Mallorca. Algunes recollides de viva veu, altres d’articles de premsa i
altres recopilades dins llibres.
Perquè una obra sobre els xuetes?
La repressió soferta per aquestes persones, simplement per tenir un llinatge determinat a Mallorca
ha estat brutal. Un llistat de llinatges cedits per altres pobladors de les illes que res tenien a veure amb
els jueus, un llistat que no son ni de llarg el 15% de tots els llinatges utilitzats pels jueus conversos:
els Xuetes.

Títol de l’obra: XUETES ...vides marcades per un llinatge.
Tipologia: Obra de text
Idioma: Català amb parts castellà
Format de l’espectacle: Petit format
Autoria i direcció: Rafel Brunet
Edat recomanada: Majors de 13 anys
Duració aproximada: 75 minuts
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Malgrat sigui un tema molt present a la societat mallorquina, del que se han escrit multitud de llibres i articles, és la
primera vegada que s’agafa aquest tema per convertir-lo en obra dramàtica, no només es que hi surtin personatges a
l’obra amb noms i llinatges “maleïts” si no que parla de la seva situació al llarg de 7 segles. Un punt de vista diferent
d’una “subcasta” de mallorquins. Tot des de un punta de vista personal a la carn d’alguns d’aquests personatges històrics. Convertint la història en diàlegs i situacions.
La qüestió xueta, potser actualment, després de la forta immigració rebuda a l’illa en els darrers 70 anys ha deixat de
ser un problema social, però encara és una taca negra a la història de Mallorca.
No pretenem fer un tractat històric, ni posar-nos de part de cap grup. Amb aquest muntatge volem només recordar
d’una manera el més entretingut possible part de la nostra història, HISTÒRIA en majúscules. Per què la nostra
història i les nostres circumstàncies estan escrites amb sang, suor i llàgrimes de tots els mallorquins i sobre tot dels
descendents dels jueus conversos. Encara ara hi subsisteix com a substrat.
La manca d’ informació o informació segmentada, la inèrcia de la societat ens pot condicionar a obrar d’una determinada manera.
Com a dramaturg tenia els ingredients perfectes per començar a cuinar un text teatral.
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L’obra transcorre entre arxius, documentació, papers apilats durant
anys i mes anys... quasi segles a un soterrani de un edifici oficial al
que han de buidar per donar-li una altra utilitat. L’administració ja
no pot pagar la despesa que suposa aquest edifici i vol buidar i desferse ràpidament aquest magatzem i el que conté. Un dels funcionaris
comença a obrir les caixes i analitzar el seu contingut. Tota la documentació te una temàtica: els Xuetes. Noms, cartes Reials, edictes,
registres de naixement, actes de casament, documentació històrica...
Tot amb el seu conjunt forma el legat històric de trossos de vida, de
vides senceres condicionades a l’estigma d’uns llinatges.
El conflicte entre els dos funcionaris, un que vol acabar i fer neteja
del local s’enfronta a l’altre que vol saber que va passar, perquè va passar i recuperar i guardar aquella documentació per a el futur. La nostra història. La història més diferenciada que pot ser tengui Mallorca
com a societat. En mig d’aquesta lluita contraposada d’interessos i
bussejant entra la documentació tornen del passat vivències, injustícies, amors, venjances, passions... viscudes per Reis, clero, heretges,
inquisidors, governats així com homes, dones i nins anònims de la
història de Mallorca. Vides dures, vides tranquil·les, vides anguniades, vides marcades, vides condicionades.... vides viscudes durant 7
segles... VIDES DE MALLORQUINS.
Al final després de recursos, cridades, interessos creats i confrontats,
i com ha passat sempre a Mallorca, la Història es silencia, el soterrani
es buida i tota la documentació es crema. La seva història, dins la
nostra història no interessa...

L’ESPAI ESCÈNIC

IL·LUMINACIÓ

L’acció passa a un soterrani ple de caixes i documentació, però durant l’obra transcorre a una gran diversitat de espais i èpoques molt diferents entre si.

La il·luminació és molt complexa i variada, ja que amb una posta en escena tan avantguardista, és la que ens
dona els canvis de situació, ambientació adequada a cada escena. Va des de el general en blanc per les escenes
al soterrani, als taronges intimistes, vermells pels moments de foc i violència, morats per les escenes emotives
i blau per les nocturnes, a més d’una gran varietat de colors i matisos realitzats amb el focus PAR 64 LED. La
utilització de 2 mòbils Robe Spot 575 ens ajuda a crear tots els canvis d’il·luminació necessaris sense tacar les
projeccions a l’espai escènic.

L’escenografia consta d’un caramull de caixes d’arxiu que es fan servir com a taules i/o cadires, portes, taula de tortura, pila crematòria, mur, etc. Moltes de les caixes encara que tenguin, per uniformitat estètica,
aparença de caixa de cartró son cadires, escales, rampes.
Per ajudar a l’ acció i potenciar visualment les escenes utilitzem un projector que no nomes ens va ubicant
dins l’època o any històric si no també en mostra i plasma amb més realisme escenes com les processons
dels “Actes de fe”; les flames de les persones cremades vives; o el caos a l’assalt a foc i sang del Call.
Aquesta distribució ens permet representar l’obra en espais oberts i tancats, sales alternatives i polivalents,
i no només a Teatres convencionals.

MÚSICA
VESTUARI
Per la gran quantitat de personatges i les seves respectives èpoques a fi de que s’entengui perfectament els
canvis de personatge, estatus social, i època a la que
passa cada escena o situació dramàtica acompanyat
del minimalisme de la part escenogràfica, hem optat
per donar molta importància al vestuari del Muntatge. Donam molta més importància a la part superior
del cos que a la part inferior, ja que això ja ens dona
tota l’ informació que necessitem per l’obra i és molt
més fàcil pels canvis rapits d’escena a escena.
Roba actual es mescla amb vestits retuts de Frare,
burgesos del segle XIX, governats del segle XIX, poble
del anys 50 i dels segle XV, sanbenets... formen part
dels elements del vestuari.
Els colors utilitzats a l’obra son colors naturals aconseguits la majoria d’ells tintats artesanalment per donar
un aire y ambientació de història antiga que pretenem
donar-li en aquest muntatge.

La musica és un altre dels puntals a l’hora d’explicar aquesta història. La musica estarà seleccionada entre diferents partitures
populars Mallorquines, amb molta semblança amb musiques hebrees i amb musica composta expressament per Jaume Carreres
per donar profunditat i realisme a les situacions i a l’espai escènic.
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