S'estimaren, saberen
la urgència del sexe com les venes
poden en un moment omplir-se d'aigua
salobre, de sol d'estiu, de peixos
saltadors.
S’estimaren, saberen [fragment], de Josep Maria Llompart.

Programació
cultural de
l’estiu
Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura

Juny, juliol i agost
JUNY

Dijous, 8
a les 17 hores a es Rafal

Dijous, 3
a les 17 hores a es Rafal

CONTACONTE “EN JOAN PETIT MARINER”

CONTACONTE “OLIVES PER SOMIAR”

Concert teatralitzat per a infants de 0 a 8 anys, amb projeccions i música en directe. Amb la Fada Despistada i els Somiatruites aprendran, cantaran i ballaran cançons de cada continent per aconseguir uns somnis fantàstics i per foragitar els
malsons, perquè: «Qui canta els catapums espanta!» Tot això
amb l’ajuda dels amics dels somnis que són les olives, la lluna,
els contes, el pipí abans d’anar a dormir i també la nostra
titella especialista en badalls: en Cotonet.
Reserves al tel. 971 54 28 19 a partir de dia 27 de maig.
Espectacle subvencionat pel Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Dijous, 3
a les 19 hores a sa Congregació

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE PER MILLORAR DE FORTUNA. HISTÒRIA I MEMÒRIA DE L’EMIGRACIÓ MALLORQUINA(1830-1930), DE BENET ALBERTÍ.

Albertí en aquest llibre explica les emigracions de la nostra
illa amb una recerca que abraça del 1830 al 1930, cap a altres
indrets per millorar les condicions de vida. En aquesta públicació explica alguns casos concrets de sa Pobla.
Dissabte, 5
a les 19 hores a sa Congregació

OBRA DE TEATRE AMARG

5€

Un text de Rafel Gallego que relata la darrera nit de Federico
García Lorca a la terra, abans de ser afusellat per les seves
idees ‘modernes’ i la seva condició. Aquesta és també la
història de totes les repressaliades, els perseguits o els torturats per pensar o ser ‘diferent’; i la d’aquells avançats al seu
temps que decidiren viure lliures i ho pagaren car. Lorca va
ser, i és també en aquesta peça un epítom de tot plegat. Una
ànima llibertària en un món fosc, en un entorn opressor i
bàrbar; el resum de les dones i els homes que amen la poesia,
l’art i el teatre com a vehicles per a una vida més plena.
Premi a Millor Text, Millor Espectacle i Millor Actriu al Certamen Teatre de Barra 2018.
Espectacle subvencionat pel Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Diumenge, 6
a les 19 hores a sa Congregació

ALBERCORDS CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA
TRIO MARESSAR
Marc Nogués al violí, Jorge Pérez a la viola i
Paula Martos al cello.
El trio Maressar és un trio de corda compost per
tres joves músics professionals formats en
diversos països d'Europa i amb trajectòria internacional.
El grup neix de la passió comuna per la música
de cambra i la voluntat d'apropar la formació
del trio de corda al públic.
Amb el seu programa volen dur l'oient per un
recorregut al llarg del seu repertori romàntic
per a trio de corda, en què mostren el desplegament del seu llenguatge estètic i criden l'atenció
sobre les possibilitats expressives de cada instrument i de la formació.
Espectacle subvencionat pel Consell de Mallorca. Departament
de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

5€

Per a públic de familiar de 3 a 8 anys.
A partir del conte d’en Joan Petit, hem creat una història
diferent, on l’aventura sempre és més gran que la nostra
pròpia dimensió. «Així que me
vaig fer mariner i me vaig embarcar amb la Vida, que és el
nom del meu vaixell. Vosaltres ja sabeu que els mariners
saben moltes històries, i jovolia saber si hi havia cap història
encara més fantàstica que la meva. I de totes les històries
que he sentit, i que m’han contat, la que me semblà més
especial fou la d’en Joan Petit mariner.»
Reserves al tel. 971 54 28 19 a partir de día 20 de maig.
Espectacle subvencionat pel Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Dimecres, 9
a les 12 hores a l’Espai Can Cirera Prim–
Arxiu municipal de sa Pobla

DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS

L’Arxiu municipal de sa Pobla ha sofert canvis de lloc i d’organització. Des de fa uns anys s’ha apostat per una millora integral de l’espai, el qual disposa d’un espai per a la investigació,
la lectura, la consulta, espais de conservació de materials, les
dependències administratives de la Fundació ACA i una sala
d’estudi 24 hores. Aquest 9 de juny es presenten oficialment
les millores de la fase 2 i la fase 3, amb una jornada de portes
obertes i una petita exposició de materials històrics.
Dissabte, 12
a les 19 hores a sa Congregació

ALBERCORDS CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA
SOL NEGRE.

5€

Ferran Pisà: músic i intèrpret i Eulàlia Fantova: cantant.
El segle XVII comença amb el nou cant a una sola veu. Fins
llavors les composicions vocals són per a conjunts de veus. El
fet de ser una sola veu la que posa melodia al text permet tot
un seguit de recursos dramàtics que fins llavors no s'han
sentit. Aquest cant, amb les seves possibilitats expressives, i
sent un sol personatge que canta, arriba a derivar en el
naixement de l'òpera en 1600.
Aquesta proposta se centra en la música vocal de mitjan el
segle XVII, moment que, per primera vegada, intenten suscitar emocions amb les obres. Entre les peces musicals s'intercalen explicacions sobre la situació política i social que causa
aquest canvi en la producció musical.
Espectacle subvencionat pel Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Divendres, 18
a les 19 hores a sa Congregació

ALBERCORDS
CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA
COMPOSICIONS DE MATILDE ESCALAS
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ I FRANCESC BLANCO

5€

José Manuel Sánchez: tenor. Francesc Blanco: piano.
Concert presentació del disc ‘Fons Matilde Escalas (Palma,
1870 - 2 de febrer de 1936)’.
Un disc dedicat a una compositora i intèrpret desconeguda
per al gran públic fins ara. Matilde Escalas, una dona moderna i creativa, autèntica i compromesa, va viure lliure i decidida, amb una sòlida formació i experiència musical que, com
moltes de la seva època que es van dedicar a l'art, va ser
silenciada.
Activitat emmarcada dins el III Festival Mallorcòpera.

Dissabte, 19
a les 11.30 hores a la Plaça d’Alexandre Ballester

1€

ART AL CARRER WATERFALLS

Un espectacle amb un punt desastrós. Teatre de carrer i
teatre físic es reuneixen en una representació on el somni
d’un comediant orgullós es converteix en un malson a mesura
que els elements i el públic s’involucren, portant-lo d’heroi a
poruc en 35 minuts. Envoltat de desenes de poals, els problemes creixen quan s’adona que la gravetat sempre guanya, i
que, quan menys ho desitges, l’aigua cau.

Dimecres, 14
a les 22 hores a Crestatx

CRESTATX POÈTIC

La nit de poesia per excel·lència del nostre poble. Una proposta d’Antoni Gost ‘Curro’ que acosta la poesia –en totes les
seves manifestacions– des dels orígens de sa Pobla, de la
cuna a tota la gent del poble.
Dilluns, 19
A les 19.30 hores, al centre de cultura es Rafal.

moni i Política Lingüística.

LLIURAMENT DE PREMIS DEL IX PREMI MESTRE ARABÍ
DE NARRATIVA ESCOLAR.

Dijous, 24
a les 19 hores a sa Congregació

Dimecres, 21
a les 22 hores a Can Planes Espais d’art i Cultura

Col·loquis sobre Ballester és un cicle de xerrades que es duran
a terme durant l’Any Ballester, per recordar la figura de l’autor pobler. Els col·loquis s’han plantejat per donar a conèixer
les diferents facetes de Ballester a un públic en general.
Amb Margalida Socias, Antoni Gost, Antoni Torrens.

L'Any 2005 es roda, amb pocs mitjans, el curtmetratge "Idò
Mata'l, una història de gàngsters pagesos". Una paròdia de les
pel·lícules de cine negre ambientada a l'Eivissa més pagesa
dels anys 60.

Espectacle subvencionat pel Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patri-

COL·LOQUIS SOBRE BALLESTER. ALEXANDRE L’AMIC.

CINEMA A LA FRESCA: IDÒ MATA’LS.

Cap de setmana del 25 al 27

Dissabte, 24
a les 19 hores a sa Congregació

ALBOPÀS.
I FESTIVAL DE TEATRE ALEXANDRE BALLESTER

Ballester que té la voluntat de difondre el teatre per a un
públic en general. Aquesta edició es centra en Alexandre
Ballester i la seva obra, mitjançant activitats relacionades
amb els nostre autor: visites teatralitzades, lectures dramatitzades i l’estrena inèdita de l’obra L’única mort de Marta
Cincinnatti.
Tota la informació a www.anyballester.cat
Dimecres, 30
a les 20.15 hores a la plaça Alexandre Ballester

IN MEMORIAM. PARAULES PER
ALEXANDRE BALLESTER

Des de fa deu anys, de manera espontània, amics, familiars i
persones conegudes de n’Alexandre Ballester es reuneixen
cada any per dedicar unes paraules de record cap al nostre
autor més reconegut.

JULIOL
Divendres, 2
a les 20.30 hores a Son Bielí Fundació musical ACA (Búger)

FRANCESC COMPANY, ANIMALS A LA CARRETERA

Francesc Company, guanyador del premi Mallroca de poesia,
ens ofereix una proposta suggerent que fusiona la seva
poesia i la música elèctrica. A les terrasses de Son Bielí
podrem gaudir de les poètiques de la música, de la paraula i
de l’entorn.
Dimecres, 7
a les 19 hores a sa Congregació

XERRADES D’APROFUNDIMENT. DE LA POESIA
A LA PINTURA, UN CAMÍ CAP A LA INTIMITAT

Dins el cicle de xerrades que es duen a terme durant l’Any
Ballester, per recordar la figura de l’autor pobler, hi trobam
les xerrades d’aprofundiment. Aquesta s’ha plantejat per
donar a conèixer les diferents facetes més descongudes de
Ballester. Amb Simó Andreu, Antoni Marquet, Maria Victòria
Secall. Condueix: Toni Gost.
Dijous, 8
a les 20 hores a Can Planes - Espai d'Art i Cultura

CRESTATX POÈTIC ART:
EL TESTIMONI AL CINEMA DE SIMÓ ANDREU.

CONCERT DE SIN DESTINO.

Dissabte, 24
a les 20 hores al Parc Can Cirera Prim

CONCERT DE SANT JAUME DE LA BANDA DE MÚSICA.
Dimarts, 27
a les 22 hores al Parc Can Cirera Prim

1r CONCERT DEL MALLORCA JAZZ SA POBLA.

Veure el programa específic del Festival Mallorca Jazz sa
Pobla

AGOST
Dimarts, 3
a les 22 hores al Parc Can Cirera Prim

2n CONCERT DEL MALLORCA JAZZ SA POBLA.

Veure el programa del Festival Mallorca Jazz sa Pobla.
Dimecres, 4
a les 22 hores al Poliesportiu

CINEMA A LA FRESCA

Veure el programa específic del Cinema a la fresca.
Dijous, 5
a les 20.30 hores a sa Congregació

UNA NIT VAIG SOMIAR QUE MON PARE ERA DÉU
Veure el programa del Festival Mallorca Jazz sa Pobla.
Dimarts, 10 d’agost
a les 22 hores al Parc Can Cirera Prim

3r CONCERT DEL MALLORCA JAZZ SA POBLA

Veure el programa del Festival Mallorca Jazz sa Pobla.
Dijous, 12 d’agost
a les 20.30 hores a sa Congregació

JOAN MARGARIT, UN HOMENATGE

Veure el programa del Festival Mallorca Jazz sa Pobla.
Dimarts, 17 d’agost
a les 22 hores al Parc Can Cirera Prim

4t CONCERT DEL MALLORCA JAZZ SA POBLA

Veure el programa del Festival Mallorca Jazz sa Pobla.
Dimecres, 18
a les 22 hores a Crestatx

Una exposició que recull gran part de la cartelleria cinematogràfica de l’actor de cinema pobler més internacional i prolífic. Una col·lecció personal de Biel Tomàs Rosselló, que ens
trasllada a les façanes del cinemes de l’època.

CINEMA A LA FRESCA

Diumenge, 11
a les 12 hores a sa Congregació

5è CONCERT DEL MALLORCA JAZZ SA POBLA

EL MAG D’OZ

A càrrec del Taller de teatre de sa Pobla. Direcció: Toni Bonet.

Veure el programa del Cinema a la fresca.
Dimarts, 24 d’agost
a les 22 hores al Parc Can Cirera Prim

Veure el programa del Festival Mallorca Jazz sa Pobla.

Es precisa la reserva d’entrada.
Totes les entrades es gestionen
del web ticketib.com o per telèfon
Servei de streaming pel canal
youtube de l’Ajuntament.

Recorda que
en tot moment

Màscara

1.5 Metres

Mans netes

Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura

CAN PLANES - SA POBLA
espais d’art i cultura

Banda i Escola de

Música de sa Pobla

#culturasegura
La programació pot veure’s alterada per les circumstàncies del moment.
Per qualsevol qüestió podeu contactar amb el 971 544 111
o a qualsevol dels serveis de Cultura.

Maig
Diumenge,2
a les 19.00h. a sa Congregació

NUA

relacionats amb el nostre poble.

8€

Obra de teatre, estrena. Tornar a casa després d’anys de
viure fora i trobar-te amb els fantasmes dels quals vas fugir.
O podríem dir monstre, quan es tracta d’un trastorn d’alimentació. D’això parlarem a NUA. En primera persona i sense
filtres. Cruu. De com aquest trastorn va impregnant cada
cèl·lula del teu cos i es converteix en una veu que et posseeix.
De com la societat ens imposa uns cossos i uns judicis que fan
que visquem en un constant restricció/abús. Inclús quan parla
de la “bellesa real”. De com a totes ens afecta. De com la suma
de vivències ens va estrenyent més i més la cotilla fins a ofegar-nos. I de com d’això també se’n surt.
La recaptació es destinarà a l’Associació ‘Pa i Mel’ per ajuda a la compra
d’aliments.

Dijous, 6
a les 19.00 h a sa Congregació

Dissabte, 19
a les 19 h a sa Congregació

MUSICAL SOLIDARI
CANTA MI REALIDAD.

Creació de Simón Mercado juntament amb Ana Oliver.Guió i
direcció musical: Arantxa Calvo. Interpretada pels alumnes
de l’escola DosPuntDos.
"Canta mi realidad" és una obra inèdita que posa de manifest
l'estigmatització social de les persones que pateixen Càncer,
sobre la realitat d’un nen que pateix la patologia del Càncer
i compta amb el suport dels seus companys de col·legi‘. DosPuntDos’ és una Escola de música, dansa i arts escèniques.
A Benefici de l’Associació Contra el Càncer de Balears.
Dilluns, 21
a les 19.00 h, al Rafal

XX PREMI ALEXANDRE BALLESTER.

3€

CICLE DE XERRADES SOBRE LES GERMANIES: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE PAC QUI DEU D’ANTONI RODRÍGUEZ, I DEL LLIBRE XXXXXXXXXX DE EULÀLIA
DURAN.

Acte de proclamació de l’obra guanyadora del XX Premi
Alexandre Ballester, d’assaig. Hi seran presents l’autor/a de
l’obra i una representació de Lleonard Muntaner Editor, que
edita el premi dins la col·lecció Panorama de les Illes Balears.
Presentació del llibre El motí de les dones, d’Antoni Sureda,
obra guanyadora del XIX Premi Alexandre Ballester.

Dissabte, 12
a les 12.00 h a Crestatx

Dimarts, 29
a les 18 h a sa Congregació

La tercera xerrada sobre les Germanies pretén posar el focus
a un dels epicentres de

LES CANÇONS PERDUDES

Els llibres es podran adquirir a la presentació, l’autora signarà
els llibres.
Divendres, 21
a les 19 hores a sa Congregació

XERRADES D’APROFUNDIMENT: L’ESTIL LITERARI DE
BALLESTER.

Gènere: textual. Durada: 25 min. Creació i dramatúrgia:
Lorena Faus Sayago. Intèrprets: Lorena Faus Sayago. Disseny
d'escenografia: Aina Aulí Nadal. Assistent a la creació i
disseny d'il·luminació: Joan M. Albinyana.
Sinopsi: Cliffhanger parla de la família i de les relacions que
es produeixen entre els seus membres. Un viatge per la
memòria transgeneracional i per l’aspecte tràgic d’aquestes
repeticions familiars. És possible fugir d'aquesta repetició per
néixer lliurement i fer la nostra pròpia història?
Finalista del certamen Art Jove. Certamen de Creació Teatral Jove

TEATRE INFANTIL i FAMILIAR
NOCES PER NASSOS

Amb Lluís Colom i Eduardo Maiante. Espectacle per a infants
a partir de 5 anys.
Toto i Toribio tenen una missió: preparar les noces d’Amapola.
El pare d’Amapola ha posat molts doblers damunt la taula
per a què tot surti com cal i, això, s’ho prenen molt seriosament aquest parell d’organitzadors. Amb un parell de nassos
es disposen a enllestir unes noces de pinyol vermell. Tal
vegada, l’entusiasme els farà topar amb algun contratemps,
però Toto i Toribio són experts en sortir airosos dels més complicats dels escenaris. Així que confiam que el pare d’Amapola haurà invertit bé els seus doblers.
Espectacle subvencionat pel Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS
PREMI ALEXANDRE BALLESTER
Concurs CARTELLS SANT ANTONI

Dijous, 17
a les 17.30 h a Can Planes–espais d’art i cultura.

CONTACONTES DE NADAL

(pendent de determinar) Organitzat des de la biblioteca
però el farem a un altre espai.
Divendres, 18
a les 18.30 h, a Can Planes–espais d’art i Cultura

10 €

PRESENTACIÓ DE L’EDICIÓ DEL VIII PREMI MESTRE
ARABÍ DE NARRATIVA ESCOLAR, una mostra de la millor

tasca creativa que es du a terme als nostres centres educatius.
a les 19.00 h, Can Planes–espais d’art i Cultura

PRESENTACIÓ DE L’EDICIÓ DE LES VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE SA POBLA en què es publiquen les

darreres dotze comunicacions presentades que, sens subte,
ens ajudaran a millorar el coneixement en temes diversos

Taller de Sibil·la i Àngel
Informa-te’n a: musica.sapobla@gmail.com
Karen Alonso, tel.: 646827622
o Jordi Vanrell, tel.: 686016044

Taller de Llenguatge Musical per a Adults
i Música Tradicional
Apunta’t al ‘‘Taller de Llenguatge Musical
per a Adults i Música Tradicional’’
Toques música d'oïda i t’agradaria poder
llegir partitures? Taller adaptat a les necessitats

Durant tota la setmana de Sant Jordi al centre de cultura es Rafal

EXPOSICIÓ DE RACONS

Racó Alexandre Ballester: 2021 any Alexandre Ballester
Racó de pares: espai dedicat als pares, amb llibres per a ajudar els pares en
les tasques quotidianes d’educació i cura dels fills.
Racó dels idiomes: contes i llibres per a l’aprenentatge de l’anglès. Per als
adults també pots trobar un espai dedicat a l’aprenentatge i al perfeccionament d’idiomes.
Llar: prestatge amb obres sobre manualitats, labors i costura.
Salut i teràpies naturals: hi pots trobar tots aquells llibres relacionats amb les
teràpies naturals (homeopatia, plantes medicinals, etc) així com dietètica i
recuperació física.
Cuina: secció dedicada als llibres de cuina;postres, receptes, cuina i salut,
begudes, vegetariana, conserves, bolets i microones.
Esports: l'esport és qualsevol joc o activitat de lleure, basada en un reglament
estricte i que procura de millorar el benestar físic i mental de l'ésser humà.
Coneix diferents esports, regles, normes, història…
Contes populars: panoràmica general de contes tradicionals i rondalles: La
caputxeta vermella, La Ventafocs, L’amor de les tres taronges,...

Dijous, 22
a les 19 h, a Can Planes–espais d’art i Cultura

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL VICARI D’ALBOPÀS,
DE MIQUEL LÓPEZ-CRESPÍ.

El vicari d'Albopàs és una de les obres més laborioses de López-Crespí, en la que
es relata la història del vicari de sa Pobla. . Amb una clara i estètica contextualització històrica, emmarca uns fets i uns relats que capfiquen el lector a la
seva lectura.
Divendres, 23

DIADA DE SANT JORDI
durant tot el dia

SANT JORDI A LA PLAÇA MAJOR

Les llibreries i les floristeries del poble es desplacen a la plaça Major per acostar-nos la literatura per a grans i menuts, els clàssics i les novetats...
a les 19 h a sa Congregació.

COL·LOQUIS SOBRE BALLESTER:
ALEXANDRE EL DRAMATURG

El tercer col·loqui sobre Ballester explorarà la faceta de dramaturg. Ballester
tenia clar que l'estil literari on se sentia còmode era el teatre. D'aquí la seva
prolífica producció artística i la seva connexió directa amb el món literari. Amb
el teatre és una porta cap al treball conjunt i congrega multitud de cares i persones per desenvolupar qualsevol funció teatral. Presentat i moderat per Bet
Palou (actriu i cofundadora d'Ovnipresents), el col·loqui comptarà amb Damià
Pons, Joan M. Albinyana i Joan Calafat.
a les 23.59 h.

FINALITZACIÓ DEL TERMINI D’ENTREGA DE LES CARTES AL I CONCURS DE CARTES D’AMOR
Consultau-ne les bases al web de l’Ajuntament de sa Pobla.
Diumenge, 25
Sessió 1. A les 18.00 h a la Plaça Alexandre Ballester
Sessió 2. A les 20.00 h a la Plaça Alexandre Ballester

5€

SA PESTA 2020

Obra de teatre de Pere Capellà, dirigida per Miquel Mas. Una defensa dels nostres autors i autores. Narra la història d’Esteve i Felip Rapitxo, dos científics
despistats que inventen una arma capaç d’aniquilar tota l’espècie humana.
Espectacle subvencionat pel Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Es precisa la reserva d’entrada.
Totes les entrades es gestionen
del web ticketib.com
Servei de streaming pel canal
youtube de l’Ajuntament.

Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura
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