
Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura

Del 23 al 27 de març
a sa Pobla



PROGRAMACIÓ

Dimecres, 23 de març
A les 19 hores i a les 20 h (2 passis)
RUTA CRIMINAL & MICROTEATRE
TEMÀTICA NEGRA. Inici als jardins de sa Graduada. 

RATES de Marta Barceló
Interpretat per Rodo Gener i Aina de Cos. Direcció: Joan Fullana.
N’Alba, una jove que viu al carrer, entra d’amagat en una nau in-
dustrial que sembla abandonada amb la intenció de passar-hi la 
nit. Aviat se n’adonarà que no ho hauria d’haver fet mai.

LLUCIFER d’Àlex Tejedor
Intèrprets:  Xavi Núñez i Toni Amengual.
Damià és un pres perillós que ha tingut un fill amb una dona que 
ha mort després del part. Roberto, un funcionari encarregat dels 
casos "especials", ha anat a la presó per incloure el nadó al regis-
tre civil. El problema és el nom que Damià vol posar al seu fill.

Entrada 3 € a ticketib.com
 

Dijous, 24 de març
A les 19.30 h, a sa Congregació
PRESENTACIÓ DE L’ESDEVENIMENT I LECTURA 
DRAMATITZADA.

A les 20 hores, a sa Congregació
Conferència
EL CINEMA NEGRE: UNA CONNEXIÓ AMB LA VIDA REAL, a 
càrrec de Frederic X. Ruiz, degà del Col·legi de Procuradors de Balears. 

 

Divendres, 25 de març
A les 19.30 hores, a sa Congregació
Conferència
NOVEL·LA NEGRA A MALLORCA: EL CAS DE CELSO MOSQUEI-
RO. RECONEIXEMENT A ANTONI SERRA, amb Francesc Sanchis, 
comissari del Festival de novel·la i cinema negres ‘Febrer Negre’.

A les 20.30 hores, a sa Congregació
CIinema clàssic
LA JUNGLA DE ASFALTO (1950), de John Huston.

La meticulosa planificació d'un atracament a una joieria, per part 
d'una banda de delinqüents, serveix a Huston per oferir un relat ple 
d'intensitat, a més d'un estudi realista i insuperable dels personatges 
i les seves motivacions. Sense cap dubte, una de les millors pel·lícules 
del cinema negre de tots els temps.

Dissabte, 26 de març
A les 12.30 h, a la plaça Alexandre Ballester
Presentacions
LES PELLS DEL DIMONI, DE CAT TERRENO (HUGO CATOLINO) i; 
MASSA MARES PER UN FILL I CALIU SOTA LES CENDRES, DE 
DORA MUÑOZ.
Vermut amb els autors
CLUB LECTURA MOSQUEIRO FEBRER NEGRE. GLÒRIA FORTE-
ZA-REY. CLUB MOSQUEIRO. ARTURO LOPEZ.

a les 19 hores, a sa Congregació
Conferència
MITJANS AUDIOVISUALS I FEMINISME A L’UNIVERS NOIR
a càrrec de Victòria Morell, delegada de CIMA Balears (Associació pro-
fessional de dones cineastes i mitjans audiovisuals d'Espanya), perio-
dista, directora i guionista.

a les 20.30 hores
Música
GARAU ‘JAZZ NOIR’ QUARTET
Màrius Koopman: bateria. Llorenç Barceló: hammond. Tomeu Garcías: 
trombó. Pep Garau: trompeta.

 

Diumenge, 27 de març
a les 19 hores, a sa Congregació
Teatre
JOSE MARI

Autor: Salvador Oliva. Director: Luca Bonadei. Intèrprets: Luís Venegas, 
Rodo Gener, Salvador Oliva i Xavi Núñez. Il·luminació: Joan Borràs. 
Espai sonor: Gemma de las Heras. Producció: Cultural-ment.
Tres actors, amb poques possibilitats de treball, decideixen confi-
nar-se amb l’objectiu d’escriure una obra mestra i , així, guanyar esta-
bilitat econòmica.
És un pla poc fiable. Decideixen canviar d’estratègia; el segrest d’una 
persona adinerada serà la solució.
Espectacle subvencionat pel Departament de Cultura, Patrimoni i Po-
lítica Lingüística

Entrada 5 € a ticketib.com
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Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura cultura

Ajuntament de sa Pobla

“Collita negra”, una visió en 
clau poblera de l’univers noir 
 
"Collita negra" és una aproximació en clau poblera a l'univers noir, organit-
zada per l'àrea de Cultura del consistori pobler. Aquesta iniciativa -que 
pretén ser transversal i implicar al màxim de persones (de dins i de fora de 
sa Pobla), interessades en l'univers noir- s'inspira en el format de la Setma-
na Negra de Gijón i pretén aprofundir en el gènere negre a través del 
cinema, la literatura, la fotografia, la música, el còmic i qualsevol altra ma-
nifestació artística que tengui com a eix central el món del crim, la violèn-
cia, la intriga i les relacions humanes condicionades pels conflictes 
morals, les passions extremes i les situacions límit. 

"Collita negra" és una aposta de l'Ajuntament de sa Pobla per atiar encara 
més –amb el suport de la societat civil– l'agenda cultural de sa Pobla en 
l'etapa postpandèmia que ja albiram, a fi de recuperar el paper proactiu 
que sempre ha caracteritzat a la vila poblera en la promoció d'activitats 
creatives en àmbits com la poesia, la música, les tradicions, la literatura o 
la cultura popular. 

L'elecció de l'univers noir com a eix d'aquesta iniciativa està justificada per 
l'extraordinària vitalitat que el gènere negre està assolint els darrers anys, 
tant com expressió artística altament polifacètica (cinema, llibres, sèries 
de televisió, videojocs, còmics...) com pel que té de reflex d'una societat 
líquida i en transició, que sobreviu en un món mutant i engrunat per la in-
certesa. 

Finalment, cal destacar que, al marge de les seves inevitables ressonàn-
cies agràries -tan històricament associades a Sa Pobla- el títol d'aquesta 
iniciativa pretén ser també un petit homenatge a l'obra "Collita roja", la pri-
mera novel·la de Dashiell Hammet (publicada el 1929), un dels autors de 
referència del gènere negre de tots els temps.


