Heus ací el que diu:
La primavera ha arribat al poble.
Primavera [fragment], de Miquel Martí i Pol

Programació
cultural de
primavera
Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura

Març, abril i maig
Diumenge, 28
A les 19 h a sa Congregació

quins adoptaren i interioritzaren, per grat o per força, uns
codis de conducta que anteposaven la identitat espanyola,
basada en l’Estat i en la cultura castellana.

CLIFFHANGER

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.
Espectacle subvencionat per l’Institut Balear de la Joventut del Govern de les Illes
Balears

Dimecres, 31
a les 19 h a sa Congregació.

COL·LOQUIS SOBRE BALLESTER: ALEXANDRE I ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ

El segon Col·loqui sobre Ballester explorarà la faceta de l’autor i la seva relació amb els mitjans de comunicació. Moderat
i organitzat per Margalida Socias, periodista d’Alcúdia Ràdio,
Biel Capó, Jaume Casasnovas i Antònia Coll ens recordaran
el Ballester periodista.

Abril
Divendres, 2
a les 17.30 h a la Plaça del Mercat

CONCERT DE SETMANA SANTA 2021
BANDA DE MÚSICA DE SA POBLA

2€

NOCES PER NASSOS

VISITA GUIADA A L’ALBUFERA:
L’HERÈNCIA DELS ANGLESOS

Conèixer l’herència que deixaren els enginyers que intentaren
dessecar l’Albufera ens advoca tot un passat de fets que canviaren
sa Pobla i introduïren noves formes de pensar. La passejada i visita
guiada que s’organitza des de l’Arxiu municipal ens explica i
nodreix d’història i natura a un dels paratges més rics de sa Pobla.
Aquesta activitat necessita reserva al: 674 120 069.
a les 18 h, a sa Congregació

LA LLEGENDA DE SANT JORDI

1€

Obra de teatre, adaptació i direcció: Josuè Guasch Carbonell.
Intèrprets: Irene Salord i Josuè Guasch. El senyor i la senyora
Constipat (dues teresetes de guant blanc molt divertits) ens
presentaran aquesta famosa història, que reuneix un rei que
vol muntar una gran superfície comercial al seu poble, una
princesa ecologista, un cavaller poruc i un drac vegetarià.
Una combinació que us encantarà. I, com sempre, amb
cançons, diversió i molta participació.
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.

Concert en favor de Càritas sa Pobla.
Dijous, 8
a les 18 h, a sa Congregació

Dissabte, 17
a les 9 h, al pont de ferro de l’Albufera

1€

Teatre infantil i familiar. Amb Lluís Colom i Eduardo Maiante. Espectacle per a infants a partir de cinc anys. Toto i Toribio tenen una missió: preparar les noces d'Amapola. El pare
d'Amapola ha posat molts doblers damunt la taula perquè
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.

Dissabte, 10
a les 19.00 h a Can Planes–espais d’art i Cultura

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE MASCLISME I CULTURA JURÍDICA, DE CATERINA CANYELLES GAMUNDÍ

Gamundí en la seva tesi doctoral indaga sobre el procés judicial a
les víctimes de violència masclista i la permanència del masclisme
en el tractament dels casos i el procés judicial. La dona que apareix des del primer moment com a possible víctima d’un delicte de violència de gènere, com es desenvolupa el seu contacte
amb els diferents professionals, quin impacte produeixen
sobre la dona els interrogatoris i la manera de practicar-los.
Dijous, 15
a les 19.30 h a sa Congregació

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE L’ESPANYOLITZACIÓ DE
MALLORCA (1808-1923), DE PERE SALAS VIVES.

Aquest llibre estudia aquest procés a Mallorca, des de la
invasió napoleònica el 1808 fins a la dictadura de Primo de
Rivera, el 1923. Més concretament, analitza com els mallor-

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

DIADA DE SANT JORDI

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 a 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 a tota l’espècie humana.
Espectacle subvencionat pel Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Divendres, 29
a les 19 h a sa Congregació.

CICLE DE XERRADES SOBRE LES GERMANIES, PER
ANTONI MAS

Es precisa la reserva d’entrada.
Totes les entrades es gestionen
del web ticketib.com

La tercera xerrada sobre les Germanies pretén posar el focus
a un dels epicentres dels emmascarats: Alcúdia. L’alienació
cap als nobles atorgaren a la ciutat del nord de Mallorca el
títol de ciutat fidelíssima, però què hi passà? Antoni Mas ens
trasllada 500 anys enrere i ens explicarà amb profunditat els
fets de la història i què portà Alcúdia a posicionar-se vers el
poble humil.

Servei de streaming pel canal
youtube de l’Ajuntament.

Recorda que
en tot moment

Dissabte, 30
a les 23.59 h

FINALITZACIÓ TERMINI D’ENTREGA PROPOSTES I
CONCURS DE VÍDEORECOMANACIONS CULTURALS
PER A ‘YOUTUBERS’
Consultau-ne les bases al web de l’Ajuntament de sa Pobla.

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

NUA

Mans netes

Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura

CAN PLANES - SA POBLA
espais d’art i cultura

Dijous, 6
a les 19.00 h a sa Congregació

CICLE DE XERRADES SOBRE LES GERMANIES: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE PAC QUI DEU D’ANTONI RODRÍGUEZ, I DEL LLIBRE EL MOVIMENT REVOLUCIONARI
DE LES GERMANIES. IDEOLOGIA I CONSCIÈNCIA
SOCIAL DE EULÀLIA DURAN.
A través de la presentació d’aquests dos llibres que il·lustren les
Germanies s’indagarà sobre els fets històrics.

LES CANÇONS PERDUDES

1.5 Metres

8€

Obra de teatre, estrena. Direcció, Marta Aran. Intèrprets, Ann
Perelló. Dramatúrgia, Ann Perelló/Andrea Ros. Producció, Ann
Perelló. Música, Claudi Herreros. Moviment, cos i veu, Lucia
Torres. Videocreacions, Miquel Angel Raió. Col·laboració especial, Júlia Truyol.
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. 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 una constant restricció/abús. 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.

Dissabte, 8
a les 19.00 h a sa Congregació

Màscara

Banda i Escola de

Música de sa Pobla

5€

Les cançons perdudes és una representació teatral, però és
també una classe d'història viva, la narració d'uns fets a
través de documentació, l'escenificació de la història i en conseqüència la mostra d'una realitat que obre dubtes sobre
aquelles qüestions que la investigació no ha pogut completar.
Un joc teatral on el públic és interrogat i on el coneixement
de fets passats rebota fins al present amb preguntes.
Espectacle subvencionat pel Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Divendres, 21
a les 19 hores a sa Congregació

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

La primera xerrada d'aprofundiment se centra en l'estil literari de Ballester. Aquestes xerrades volen esbrinar i parlar
sobre temes concrets o desconeguts de l'autor pobler. En
aquesta parlarem de l'estil literari. Comptar amb Carles
Cabrera, Feliu Formosa i Maria Magdalena Alomar és una
sort i una autèntica convidada.

#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.

