Segueix-nos a @albopasfest

17 DE JUNY

LLUM A RAMIS I RAMIS /
RUTES TEATRALITZADES

20 h · Plaça Alexandre Ballester

17 h, 18 h i 19 h

PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL ALBOPÀS
Activitat gratuïta

23 DE JUNY

ALBOPÀS, LA DARRERA ESTACIÓ /
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
a càrrec de Pep Siset
20 h · Plaça Alexandre Ballester
Activitat gratuïta

24 DE JUNY

LLUM A RAMIS I RAMIS /
RUTES TEATRALITZADES
17 h, 18 h i 19 h
Punt de trobada: sa Congregació
P: 3€ · Reserves
a ticket IB

BUBOTES /
ESPECTACLE
+ col·loqui

20 h · sa Congregació
P: 8€ · Reserves
a ticket IB

25 DE JUNY

I FIRA DEL LLIBRE TEATRAL
10 h a 14 h i de 16 h a 19 h
sa Congregació
Entrada gratuïta

ELS CLÀSSICS EN TEMPS D’INSTAGRAM
/ TAULA RODONA
12:30 h · sa Congregació
Activitat gratuïta

Punt de trobada:
sa Congregació
P: 3€ · Reserves
a ticket IB

ARMINDA, UNA
HISTÒRIA D’HOMES
/ ESPECTACLE
+ col·loqui
20 h ·sa Congregació
P: 8€ · Reserves a ticket IB

26 DE JUNY

I FIRA DEL LLIBRE TEATRAL
10 h a 14 h i de 16 h a 19 h
sa Congregació

EL TEATRE LLEGIT, UNA UTOPIA? /
TAULA RODONA
12:30 h · sa Congregació
Activitat gratuïta

LLUM A RAMIS I RAMIS /
RUTES TEATRALITZADES
16 h, 17 h i 18 h
Punt de trobada
sa Congregació
P: 3€ · Reserves
a ticket IB

INFANTICIDA /
ESPECTACLE
19 h
sa Congregació
P: 8€
Reserves a ticket IB

CLOENDA DEL FESTIVAL
20:30 h · Plaça Alexandre Ballester
Activitat gratuïta

DONEM LLUM A UNA NOVA FITA ESCÈNICA.
Continuant amb el llegat de capgirar sa Pobla, així com feu Alexandre Ballester amb el
seu món imaginari, engegam la segona edició d’Albopàs. Aquesta vegada més il·lusionats
que mai ja que hem recuperat la normalitat, l’aforament i les possibilitats de poder
tornar a estar plegats. I què millor que tornar a reunir-nos per a celebrar el principi
de l’estiu i utilitzar el teatre com a vincle d’unió.
L’any passat, engegàrem la primera edició com un

homenatge a Alexandre Ballester per

tal de donar a conèixer la seva obra. L’èxit de la convocatòria ens va fer palesa d’un
fet: sa Pobla va aconseguir unir forces per tirar endavant una nova fita
escènica. L’emoció del record de Ballester i la seva empenta varen fer possible saldar
aquest deute pendent amb la seva figura. Però no ens volíem quedar aquí. Hi ha molts
autors i autores de les nostres lletres que, com Ballester, no varen gaudir del
reconeixement que es mereixien. O bé perquè se’ls va ignorar o bé perquè varen patir el
greu atac de la censura. I aquesta nova edició pretèn donar-los un feix de llum. Per
reivindicar-los ara més que mai.
El programa que hem preparat és divers, per a tots els públics, des d’una voluntat de
recuperar les nostres autores i autors, sí, però també per reivindicar el sentiment de
comunitat que tant ens ha costat aconseguir aquests anys. Hi trobareu espectacles, rutes
teatralitzades per a tota la família, encontres literaris, una petita fira del llibre,
taules rodones, i bon menjar dels restaurants que hi participen, tot per transformar sa
Pobla i el seu Albopàs en un epicentre cultural de referència. Capgirar el poble per
convertir-lo en la casa dels nostres autors i les nostres autores.
El festival de teatre proper i unificador que de ben segur Ballester hagués desitjat.
Albopàs és una eina per transformar-nos com
a societat a través del teatre. Albopàs és,
potser, l’oportunitat que tenim per homenatjar
a Alexandre Ballester, tot donant un feix de llum
a les nostres autores i autors perquè les seves
obres no quedin dins dels calaixos. Li devem a
Ballester i

també a les nostres lletres.

Animau-vos a participar, viviu la llum del
teatre, irradiau-vos de curiositat i sortiu a
descobrir el que, junts, com a poble, hem construit.
Ens ho mereixem!

Bet Palou,
DIRECTORA ARTISTÍCA D’ALBOPÀS,
FESTIVAL ALEXANDRE BALLESTER.

L’AUTOR CONVIDAT::

EL MENORQUÍ JOAN RAMIS I RAMIS
EL VALOR PER CONTINUAR ESCRIVINT
Si l’any passat l’homenatge partia de la figura i l’obra
d’Alexandre Ballester, enguany visitarem l’illa germana,
Menorca, per donar llum a l’autor Joan Ramis i Ramis.
Ramis i Ramis (Maó, 1746 - 1819)
Dramaturg, assagista, poeta i advocat, és considerat el màxim exponent
del teatre en català del segle XVIII. El nostre autor, malgrat va viure
uns anys foscos pel que respecte a l’ús de la llengua pròpia (recordem
que els Decrets de Nova Planta censuraren molt greument la llengua
catalana), va poder seguir escrivint en la nostra llengua gràcies a la
situació privilegiada de Menorca, que en aquell temps estava sota el
domini de la corona Britànica, on es permetia l’ús del català en
l’esfera pública i privada.
És conegut per obres com Lucrècia,
Rosaura o Arminda -aquesta darrera
es podrà veure el 25 de juny a
sa Congregació-, tres obres d’una
immensa qualitat literària que
són una viva prova de resistència
en un segle XVIII obscurit per
la censura borbònica.

Donem un feix de llum a Ramis i Ramis,
una figura clau que ens convida a
no perdre l’esperança per continuar
reivindicant les nostres lletres.

POBLE

DIVENDRES, 17 DE JUNY
PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL AL POBLE
En un ambient relaxat i distès com és la Plaça Alexandre
Ballester, presentarem al poble de sa Pobla la programació de
la nova edició d’Albopàs d’enguany, tot donant el tret de
sortida al Festival.

Lloc: Plaça Alexandre Ballester
Hora: 20 h
Activitat gratuïta

DIJOUS, 23 DE JUNY

ALBOPÀS, LA DARRERA ESTACIÓ

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
A CÀRREC DE DE PEP SISET
Pep Siset, guanyador del Premi Alexandre Ballester 2021, aquesta vegada dedicat al
teatre, presentarà l’edició d’Albopàs, la darrera estació. La seva obra de teatre,
guardonada amb el premi Alexandre Ballester 2021, ha estat editada per Lleonard
Muntaner Editors i compta amb el suport de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
sa Pobla.
Sinopsis: Albopàs, la darrera estació és una obra que neix per retre homenatge a
Alexandre Ballester, dramaturg que a inicis dels anys seixanta del passat segle XX es
va atrevir a innovar en els textos teatrals que va escriure, justament en uns anys en
què no era gens fàcil a causa de la situació política del país. La dictadura, a través
de la mà negra de la censura, mantenia “a ratlla” escriptors i artistes, creadors que,
d’alguna manera, volien transmetre un alè de llibertat en les seves obres. Alexandre
Ballester creà Albopàs, un lloc que no és enlloc, però que existeix com a mirall crític
d’un temps i d’un país i, de ben segur, de tot temps i del món. Aquesta obra de teatre
converteix el nostre dramaturg en un personatge més que, finalment, es retroba amb els
seus personatges, els que magistralment va crear en vida. Albopàs —sa Pobla a
l’inrevés— és precisament la seva darrera estació, el lloc que li pertoca per a
l’eternitat.

Lloc: Plaça Alexandre Ballester
Hora: 20 h
Participen: Pep Siset, Pere Perelló i Maria Muntaner
Organitza: Ajuntament de sa Pobla i
Editorial Lleonard Muntaner

ESCENA
DIVENDRES 24, DISSABTE, 25 I DIUMENGE, 26

LLUM A RAMIS I RAMIS
RUTES TEATRALITZADES
En aquestes rutes teatrals seguirem el personatge de na Malena Febrer, una prestigiosa
arqueòloga que es dedica a la recerca de textos perduts. Enguany, na Malena s’ha
proposat venir a Albopàs per cercar el manuscrit de Constància, una obra suposadament
perduda de l’autor menorquí Joan Ramis i Ramis. Encara així, els personatges extraviats
de l’autor maonès la posaran contra les cordes. Aconseguirà na Malena que aquesta
expedició no acabi en desastre?
A través d’un viatge en el temps i amb una activitat divertida per a tota la família,
aquest espectacle itinerant ens donarà una mica de llum sobre l’autor Joan Ramis i
Ramis, figura clau de la literatura del segle XVIII i autor convidat d’Albopàs 2022.

Unes rutes teatrals de Miquel Mas Fiol interpretades per
Lluís Oliver, Alba Flor i Magdalena Sbert.

Lloc: Teatre itinerant. Punt de trobada sa Congregació
Divendres 17 h, 18 h i 19 h · Dissabte 17 h, 18 h i 19 h · Diumenge 16 h, 17 h i 18 h
Preu: 3 euros
Col·laboren: Ajuntament de sa Pobla, Consell Insular de Menorca,
Teatre Principal de Palma, Ovnipresents i

Reserva d’entrades a ticketib.com

Institut Menorquí d’Estudis

DIVENDRES, 24 DE JUNY
BUBOTES

/

ESPECTACLE

A Mallorca anomenam bubotes als fantasmes. Dues bubotes ens faran un
recorregut per la terra de Retana. Una possessió que representa la
Mallorca de terratinents, missatges i jornalers. Tot un univers
retaner on les herències morals i físiques rebudes es fan més feixugues
generació rere generació.
A ritme de batec de cor, enmig de camins polsosos i figueres, l’orgull,
la cobdícia, la covardia i la decadència avançaran a passos decidits per
aquesta prosa admirable, humaníssima, grotesca i de catarsi poètica, cap
al nus de la guerra civil. Només dos actors, passant per una vintena de
personatges, ens faran passejar pels clarobscurs de la possessió de
Retana en un exigent exercici interpretatiu.

Lloc: sa Congregació
Hora: 20 h
Preu: 8 euros
Col·laboren: Fundació Mallorca Literària. Ajuntament de sa Pobla,
Ovnipresents, amb el suport del Teatre de Manacor.
Activitat amb col·loqui moderat per per l’actriu Bel Albertí amb els
membres de la companyia.
Reserva d’entrades per ticketib.com

DISSABTE, 25 DE JUNY

’

ARMINDA, UNA HISTÒRIA D HOMES

/

ESPECTACLE

Arminda és una pastora que viu a la cort del Comte de
Barcelona. D’ella s’enamora Don Ramon, nebot i hereu del primer. El
conflicte apareix entre ells perquè aquest amor s’interposa en el
matrimoni polític que s’havia arreglat per a Don Ramon. A partir d’aquí,
tothom decideix sobre la vida d’Arminda sense que la seva opinió compti
gens. Un dels textos més reconeguts del menorquí Joan Ramis, adaptat per
La Trup des d’una mirada contemporània.

Lloc: sa Congregació
Hora: 20 h
Preu: 8 euros
Col·laboren: Teatre Principal de Palma, Ajuntament de sa Pobla i
Ovnipresents. Amb el suport del Teatre Principal de Maó.
Activitat amb col·loqui post-funció moderat pel dramaturg Miquel Mas Fiol
amb els membres de la companyia.
Reserva d’entrades a ticketib.com

DIUMENGE, 26 DE JUNY
INFANTICIDA / ESPECTACLE
La Nela acaba de cometre un crim. Sola en una comissaria freda,
reconstrueix els fets i fa aflorar el seu món interior per intentar
trobar una escletxa de llum en un entorn opressor. Una dona valenta
que s’enfronta a tot allò que l’envolta per l’anhel de llibertat,
per trobar una manera pròpia de viure, reivindicant l’amor i el plaer.
Un crit en forma de cançó.
Òpera electrònica interpretada per Neus Pàmies amb dramatúrgia de Marc
Rosich i música de Clara Peya que adapta l’obra teatral versificada La
infanticida de Víctor Català (pseudònim literari de Caterina Albert),
exponent del modernisme literari català i considerada la primera
novel·lista feminista de la literatura catalana.

Lloc: sa Congregació
Hora: 19 h
Preu: 8 euros
Col·laboren: Teatre Principal de Palma, Ajuntament de sa Pobla
i Ovnipresents
Reserva d’entrades a ticketib.com

LITERATURA I PENSAMENT
DISSABTE 25 I DIUMENGE 26 DE JUNY

PRIMERA FIRA DEL LLIBRE TEATRAL
A Albopàs es veurà, per primera vegada, una Fira Inèdita, la I FIRA DEL
LLIBRE DE TEATRE, una petita paradeta de llibres que té com objectiu
posar el text teatral al centre. Heu llegit mai teatre o us agradaria
llegir-ne més? Us agradaria conèixer alguns dels títols més importants?
Veniu a descobrir alguns dels títols teatrals que més ressonen
actualment, a més de gaudir de totes les activitats que tenim
preparades al voltant d’aquesta fira.

Lloc: sa Congregació
Hora: 25 i 26 de juny de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
Col·laboren: Gremi de llibreters de Mallorca, Llibreria Editorial
Finis Africae, Ajuntament de sa Pobla, Ovnipresents.
Entrada gratuïta

DISSABTE 25 I DIUMENGE 26 DE JUNY
TAULES RODONES

ELS CLÀSSICS EN TEMPS D’INSTAGRAM
A Albopàs s’hi podran veure tant versions com adaptacions de peces d’autors clàssics.
En aquesta taula, convidarem a diferents creadors a parlar de la responsabilitat que
comporta tornar a representar el nostre patrimoni teatral i reflexionarem sobre com es
pot adaptar el missatge d’autors com Ramis i Ramis o Víctor Català a l’actualitat. Què
feim amb els nostres autors i autores? Què hauríem de tenir en compte a l’hora de
pujar-los a escena? Val la pena revisitar segons quins textos?
Ponents: Marc Rosich (dramaturg d’Infanticida), Sergi Marí (dramaturg i director
d’Arminda), Josep R. Cerdà (gerent del Teatre Principal de Palma), Marina Salas
(presidenta de l’Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears)
Dia 25 de juny a les 12:30 h
Col·labora: Ajuntament de sa Pobla, Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes
Balears, Teatre Principal de Palma i Ovnipresents.
Activitat gratuïta

EL TEATRE LLEGIT, UNA UTOPIA?
En el marc de les activitats d’Albopàs, es durà a terme aquesta taula entre llibreters
i autors per establir un diàleg al voltant de l’estat del teatre llegit i les
polítiques que duen a terme per a fomentar que aquests textos arribin als lectors.
Perquè ens costa tant llegir teatre? Com es determinen els autors que mereixen ser
publicats? Com s’hauria de fer arribar aquest gènere de la millor manera?
Ponents: Jaume Miró (autor membre de l’AELC), Mariola Bima Viedma (llibretera, membre
del Gremi de Llibreters de Mallorca), Andreu Carles Lòpez Seguí (llibreter, membre del
Gremi de Llibreters de Mallorca). Resta de ponents en curs.
Dia 26 de juny a les 12:30 h
Col·laboren: Gremi de Llibreters de Mallorca, Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana, Ajuntament de sa Pobla i Ovnipresents.
Activitat gratuïta

DIUMENGE, 26 DE JUNY

CLOENDA
Per acabar l’edició d’aquest any, us convidam a dir adéu al festival amb
una trobada a la Plaça Alexandre Ballester, on llegirem uns escrits i
acomiadarem aquesta fita escènica amb tots els col·laboradors i les
persones que han fet possible aquest esdeveniment.
Dia 26 de juny.
Lloc: Plaça Alexandre Ballester
Hora: 20:30 h
Activitat gratuïta

REGUST A BALLESTER
Per fer un homenatge a Ballester, els restaurants de sa Pobla han
proposat els seus plats preferits per acompanyar aquesta fita teatral.
Passeja per sa Pobla, tot gaudint dels millors esdeveniments
teatrals i de la seva gran gastronomia.
Aquí teniu algunes recomanacions:
BOET
PASTÍS DE FRIT “SIAU BENVINGUT”
Un plat ben típic del poble amb el
gust i sabors intensos de sempre
però amb una presentació novedosa,
diferent i ben agradable al
paladar.
Telèfon per reserves: 871 85 25 56
VAUMAR
PIZZA ALEXANDRE BALLESTER
Pizza de trempó
Telèfon per reserves: 971 54 44 17
PLAÇA
HAMBURGUESA BALLESTER
Llibret de porc farcit de formatge
i cuixot dolç (‘cordon bleu’),
formatge cheddar, maionesa fumada,
ceba al Bourbon i canonges.
Telèfon per reserves: 670 23 82 67

MARINA
ESPECIALITAT MARINA
Plats de degustació de cuina
mallorquina
Telèfon per reserves: 971 54 09 67
CAS COTXER
ESPECIAL BALLESTER
Llonguets i variats de sa Pobla
Telèfon per reserves: 610 77 15 06
LOS PATOS
ESPECIAL ALBOPÀS
Gambes amb patates i ous
Telèfon per reserves: 971 89 02 65

AGRAÏMENTS
Albopàs, Festival de Teatre Alexandre Ballester ha estat
possible gràcies a l’Ajuntament de sa Pobla i la seva
Regidoria de Cultura i la companyia de teatre Ovnipresents.
També compte amb el suport econòmic i logístic del Teatre
Principal de Palma, la Fundació Mallorca Literària i el Gremi
de Llibreters de Mallorca, a més de l’ajuda desinteressada de
l’Institut Menorquí d’Estudis, el Consell de Menorca i
empreses del poble de sa Pobla, així com també del suport de
la família Ballester.Gràcies a tots per haver fet possible,
un any més, aquesta nova fita escènica.

