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Aquest programa de Cultura és una 
iniciativa de conjunt de la Regidoria de 
Cultura i altres entitats i iniciatives que 

fomenten la vida cultural de sa Pobla, totes 
elles imprescindibles i necessàries per a 
l’enfortiment d’una societat més crítica i 

amb ganes de gaudir-les.

Essent un programa de quatre mesos és 
probable que algunes dates o hores puguin 
ser modificades, és per això vos demanam 

que estigueu informats i informades 
mitjançant el web de l’Ajuntament i les 
xarxes de l’Ajuntament, la regidoria de 
Cultura i les diferents entitats culturals. 

#culturacridanera
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Divendres, 4 a les 17 h, al Centre de Cultura ‘es Rafal’

TREBALLS MANUALS “DIA DE LA DONA”. 
Per celebrar un dia tan important, hem preparat un treball manual: Dia de 
la Dona. On farem un mural d'uns 4 metres que tindrem exposat durant 
tot el mes a la biblioteca.

a les 19 h, a sa Congregació
Activitat d’una entitat cultural

SESSIÓ OBERTA DEL CLUB DE LECTURA SOBRE EL 
LLIBRE DE MARIA ESCALAS, ESTIMADA MIRTA
Amors prohibits, la revolta per la llibertat, el remordiment d'un home 
envellit: una novel·la ambiciosa i apassionant sobre una nissaga de 
mallorquins establerts a l'Argentina convulsa del segle XX.

a les 20 h, a Can Soler. 
Exposició artística

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ F-ART(ES)
F-ART és una exposició col·lectiva on volem potenciar la visibilització de 
dones artistes i crear una reflexió entorn l’actualitat del moviment 
feminista dins el nostre àmbit local.

a les 19 h a l’església
Activitat de l’Escola de música

AUDICIÓ DE VIOLÍ, PERCUSSIÓ I FLAUTA

a les 17 h a l’església
Activitat de l’Escola de música

AUDICIÓ DE GUITARRA, PIANO, VIOLÍ I XIMBOMBA

Diumenge, 6

a les 17 h, al Centre de Cultura es Rafal
Contacontes Dia de la Dona

“LES REINES DEL PATI”
Aquest contacontes musical explica la història de Les reines del pati, de 
Sara Cano, que ens parla de la solidaritat entre les dones, l'autoconsciència 
i el feminisme com a palanques del canvi.El pati de l’escola, en principi, es 
comparteix entre nins i nines. En realitat, però, les activitats que ocupen el 
gruix de l’espai són les que solen agradar més als nins. Les nines queden 
relegades en una cantonada i es conformen. Això no hauria de ser així. 
L’autora convida les nines, i també els nins, a reivindicar que les coses siguin 
iguals per a tothom. Amb cançons i jocs durant la representació es va des-
granant una reflexió final justa, solidària i inclusiva.

Dilluns, 7
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a les 17 h, al Centre de Cultura es Rafal
Contacontes

“LA GRANOTA QUE VOLIA VOLAR”
En Neil és el capgròs més ràpid del safareig de davant de casa. Ell ha 
d’aprendre a ser granota, cosa que el té una mica preocupat, però amb 
l’ajut del públic i molta perseverança ho aconseguirà.
Content de veure que amb la pràctica pot aconseguir tot el que es 
proposa, a en Neil se li fica al cap que vol nedar pel cel… Aconseguirà 
volar el nostre amic?

a les 19 h, a sa Congregació. 
Presentació de llibre 

PRESENTACIÓ DEL CÒMIC DE LES GERMANIES.
Per Iniciativa cultural poblera, Miquel Jaume dibuixa i escriu un còmic 
sobre els aixecaments populars a Mallorca.

Divendres, 11

a les 19 h, a sa Congregació

MICROTEATRE PER A L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Tres peces de Microteatre (“La Fête”, “Això no és un mapa” i “No hi haurà 
més festes per sant Valentí”) per a reflexionar des de diferents punts de 
vista la violència masclista.
Debat obert a partir de les representacions amb el personal artístic i 
personal de serveis socials.
Edat recomanada: a partir de 14 anys.
Entrades a Ticketib.com

Dissabte, 12

5 €

a les 19.30 h, a sa Congregació
Conferència

I SI ELIMINEM TABÚS? I EL MÓN DEL SÒL PELVIÀ
A càrrec de Francisca Ribot, fisioterapèuta especialitzada
en disfuncions del sòl pelvià.

Dijous, 17



0
3

Març
a les 19.30 h, a sa Congregació
Presentació de llibre

EL MÓN ES TORNA SENZILL, de Laura Gost
El món es torna senzill és la crònica d’una erupció emocional. A través de la 
mirada neta de la seva protagonista, assistim a una retransmissió en 
primera persona d’un procés de combustió interior; d’un viatge que parteix 
de la fase inicial d’emotivitat d’una noia de catorze anys fins a arribar al 
llindar de la seva primera maduresa. L'evolució personal, l’exploració dels 
desitjos i la gestió de les contradiccions conflueixen en un testimoni 
coherent que és també, i sobretot, un manifest a favor de la llibertat 
d’elecció com a única manera de viure. Tot plegat amb una prosa audaç i 
impregnada d’ironia.

Divendres, 18

a les 19.30 h, a sa Congregació
Recital poètic [Dia internacional de sa Pobla]

AMB LA PARAULA I LA PASSIÓ, recital de Pep Siset
Pep Siset és un poeta i músic nascut a sa Pobla. Recentment ha estat 
guardonat pel XXI Premi Alexandre Ballester, en aquesta edició de Teatre 
coincidint amb l’Any Alexandre Ballester. Entre les seves obres, hi trobam 
llibres de poesia com per exemple Llibre de les emocions, i discs de poesia 
musicada.

Dissabte, 19

a les 19 hores, a sa Congregació, 
Teatre

PRIMAVERA DE BÈSTIES
Autor i director: Miquel Mas Fiol. Intèrprets: Caterina Alorda, Xavi Frau, 
Mercè Sancho de la Jordana, Carme Serna, Miquel Àngel Torrens. Durada: 
90 minuts.
Una professora és acusada d’adoctrinament després d’haver triat una cançó 
suposadament polèmica al Festival de Primavera que es celebra cada any a 
la seva escola. El que a primera vista podria semblar un problema passatger, 
s’acaba convertint en un autèntic terrabastall que sacsejarà tots els 
membres de la comunitat educativa. Fins a quin punt les exigències d’una 
minoria poden arribar a condicionar les decisions de tot un centre educatiu?
Primavera de bèsties és un drama social inspirat en fets reals que posa el dit 
a la nafra de les manipulacions ideològiques, els conflictes d’interessos i la 
crispació com a eina per arribar al poder.
Coproducció del Teatre Principal de Palma, Ovnipresents i l'Ajuntament 
d'Inca.
Entrades a ticketib.com

Diumenge, 20
(Inici de la primavera)

5 €
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A les 19 hores, Diferents espais, lloc d’inici sa Graduada

RUTA CRIMINAL & MICROTEATRE
TEMÀTICA NEGRA. 

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 
industrial 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 registre 
civil. El problema és el nom que Damià vol posar al seu fill.

Entrades a Ticketib.com

Dimecres, 23

A les 19.30 h, a sa Congregació

PRESENTACIÓ DE COLLITA NEGRA
I LECTURA DRAMATITZADA

A les 19.45 h, a sa Congregació
Conferància

EL CINEMA NEGRE:
UNA CONNEXIÓ AMB LA VIDA REAL
A càrrec de Frederic X. Ruiz, degà del Col·legi de Procuradors de Balears.

Dijous, 24

a les 17 h, al Centre de Cultura es Rafal
Contacontes 

EL VIATGE
El viatge és un conte de sensibilització mediambiental explicat amb titelles 
de cartró. A l’Antàrtida viuen en Pingu i la seva família, farts de veure com 
ca seva es fon, emprenen un viatge pel món a la recerca d’una llar. 
Al viatge ens mostraran l’estat del planeta. Passaran per illes de plàstic, 
boscos cremats, terres plenes de fàbriques...

Divendres, 25

3 €
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A les 20.30 h, a sa Congregació
Cinema clàssic.

LA JUNGLA DE ASFALTO 
The Asphalt Jungle. EUA. 1950. Durada: 112 min. Direcció: John Huston. Guió: 
Ben Maddow, John Huston. Novel·la: W.R. Burnett. Música: Miklós Rózsa. 
Fotografia: Harold Rosson (B&W). Repartiment: Sterling Hayden, Louis 
Calhern, Sam Jaffe, Jean Hagen. Gènere: Cinema negre. Thriller. Crim. 
Robatoris i Atracaments.
Sinopsis: 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.

A les 18 h, a la Plaça del mercat

PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS
DE SA POBLA FUTUR
El passat mes de març la plaça del Mercat, i més concretament la una part 
de la zona d’aparcament va esdevenir un espai de debat i deliberació de 
quin ha de ser el futur urbà (entre molts altres) del nostre municipi. Sota el 
lema Sa Pobla Futur s’hi va desplegar un procés participatiu i lúdic durant 
una setmana. Ara és el torn de les conclusions, de saber el que es va apor-
tar per part de la ciutadania. Farem la presentació de les conclusions a 
sobre la plaça del mercat. Persones que vau participar, a les curioses i a les 
implicades, hi estau ben convidades!

a partir de les 18 h, al carrer Lluc, 7
Exposició

PERSPECTIVES EMBRIÒNIQUES
Durant el cap de setmana, el divendres 25 i dissabte 26, aquesta iniciativa 
d'artistes joves és una proposta fresca i d'iniciativa privada que ens acosta 
diferents disciplines artístiques. L'exposició compatrà també amb música.

A les 19.30 h, 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’.

Divendres, 25

Dissabte, 26
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a les 19 h, 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 h, a sa Congregació
Música

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

Dissabte, 26

a les 17 h, a l’església de sa Pobla
Activitat de l’Escola de música

AUDICIÓ DE PIANO, OBOÈ, TROMBÓ I CANT

a les 19 h, a l’església de sa Pobla
Activitat de l’Escola de música

AUDICIÓ DE SAXO I TROMPA

Diumenge, 27

A les 12.30 h, a sa Congregació
Presentació de llibre

LES PELLS DEL DIMONI, DE CAT TERRENO (HUGO CATOLI-
NO) i; MASSA MARES PER UN FILL I CALIU SOTA LES CEN-
DRES, DE DORA MUÑOZ.
Vermut amb els autors.

CLUB LECTURA MOSQUEIRO FEBRER NEGRE. GLÒRIA 
FORTE- ZA-REY. CLUB MOSQUEIRO. ARTURO LÒPEZ.

a les 19 h, 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 confinar-se 
amb l’objectiu d’escriure una obra mestra i , així, guanyar estabilitat 
econòmica.
És un pla poc fiable. Decideixen canviar d’estratègia; el segrest d’una 
persona adinerada serà la solució.
Entrades a ticketib.com

5 €



Abril
Abril
Abril
Abril
Abril



0
7

Abril
a les 19 h, a Can Soler. 
Presentació de llibre [Cicle Mirades] 

HISTÒRIA I DEBAT DE LA BANDERA DE LES ILLES 
BALEARS, de Jordi Prunés
Com es va decidir quina havia de ser la bandera de la comunitat? Per què 
la bandera mallorquina és històricament errònia? Què hi ha rere la 
tribarrada? Quins altres símbols històrics podrien servir com a bandera de 
les Illes Balears? Aquestes i altres qüestions s'aborden amb deteniment i 
rigorositat, sense renunciar a una prosa didàctica per a tots els públics, en 
una obra cridada a ser un referent sobre la qüestió.

Dimecres, 6

a les 17 h, al Centre de Cultura es Rafal. 
Contacontes 

CANTANT ANIMALADES II
La doctora Butxaca i l’Oca són a París, a la gran final del concurs de ball, i 
han deixat la consulta en mans del seu amic Tiretes, un infermer molt 
especial, que és l’encarregat de resoldre tots els embolics que esdevinguin 
perquè els animals puguin viure sans, forts i tranquils. 
Un espectacle de teatre musical de petit format en què els protagonistes 
ens conten les aventures i desventures i ens conviden a participar i cantar 
amb ells les cançons que tots sabem. Veniu a somiar i a gaudir amb la 
màgia i la fantasia d’aquest espectacle!

Divendres, 8

a les 19 h, a l’església de sa Pobla
Activitat de l’Escola de música

AUDICIÓ CLARINET, FLAUTA I VIOLONCEL

Diumenge, 10

a les 19 h, a l’església de sa Pobla
Activitat de l’Escola de música

AUDICIÓ CLARINET, FLAUTA I VIOLONCEL

Dimecres, 13
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a les 19 h, a Can Soler. 
Presentació de llibre [Cicle Mirades] 

DONES, TREBALL I MOVIMENT OBRER, de David 
Ginard i Féron
Amb na Catalina Martorell, autora del capítol: 
“Dones i República a Mallorca (1868-1931)”.
Aquest volum analitza diversos aspectes de la història política, social i 
econòmica de les dones treballadores a Europa, a Espanya i a les Illes 
Balears en el període comprès entre 1868 i 1936. El primer bloc temàtic se 
centra en les condicions laborals femenines, tot combinant el context 
nacional i internacional amb l’estudi d’un grapat de situacions locals 
concretes. En el segon, s’aporten noves mirades a la contribució dels 
diferents corrents polítics obrers (socialistes, comunistes, anarquistes i 
republicans) a l’emancipació de les dones fins a la Guerra Civil. D’aquesta 
manera, l’articulació política i social de les treballadores s’aborda en 
estreta connexió amb les intenses transformacions econòmiques i 
l’evolució de les mentalitats operades durant l’època contemporània.

a les 18.30 h, a la Plaça del Mercat. 
Concert de la Banda de música 

CONCERT DE PANCARITAT A CRESTATX

a les 19 h, a Can Soler. 
Presentació de llibre [Cicle Mirades] 

EL MIRALL DE L’ESQUERRA, de Joan Pau Jordà i 
Miquel Rosselló.
L’esquerra és més que un espai polític, és l’articulació d’una certa aliança 
social plural i d’identificacions diverses. D’aquesta manera, allò que 
denominam esquerra és una condensació de molts elements: moviments 
socials, partits, idees, polítiques públiques. Posar-hi ordre no és fàcil. Tot i 
així, Joan Pau Jordà i Miquel Rosselló enfronten el repte d’explicar 
l’evolució de l'esquerra de les Illes Balears des de la Transició fins a 
l’actualitat. Quin és l’horitzó transformador que pot oferir l’esquerra 
illenca a hores d'ara?

Aquest llibre posa davant del mirall tots aquells qui es fan aquestes 
qüestions i pretén posar les directrius d’un debat ampli que l’esquerra de 
les Illes Balears ha de tenir internament. De manera breu i clara, però, 
s’apunta una idea cabdal: passar del desencís a la renovació.

Dimecres, 20

Dimecres, 13
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a les 18 h, a sa Congregació 

MAGIC BERNI & MIMI 
Magic Berni & Mimi et convida a gaudir de l'espectacle familiar sobre la 
Primavera «Flower Power», és un espectacle d'il·lusionisme i humor sobre 
la temàtica de la naturalesa a la primavera. Una funció molt visual i amb 
un alt contingut de colors, on les flors, els animals i la cura del medi 
ambient són presents de principi a fi.
Entrades a Ticketib.com (8 € anticipada - 10 € taquilla)

Dijous, 21

Pels carrers del poble

CORRELLENGUA 2022
El Correllengua treballa per a la difusió de l’ús de la llengua i la promoció 
de la cultura popular de les terres de parla catalana, des d’una aposta 
lúdica, festiva, participativa i transversal.

Divendres, 22

a les 20 h, a sa Congregació
Festival de música Barnasants

CONCERT DE SANTGENÍS
Nascut a Barcelona i establert a Formentera de fa anys, Genís Campillo 
estrenarà una tria de cançons que van del folk al blues, passant pel rock 
progressiu, amb una veu potent, afinada i sense artificis. Les lletres parlen 
de les contradiccions de la societat, la salut mental i altres qüestions 
personals, amb un punt irreverent.
Entrades a Barnasants.com

Dissabte, 23

a les 19 h, a l’ermita de Crestatx
Setmana commemoració Joan Gelabert.

JOAN GELABERT I LA RECERCA DEL MÓN LUL·LIÀ,
A CÀRREC D’ALBERT SOLER
Albert Soler Llopart professor de Literatura Catalana Medieval a la UB, 
especialitzat amb l’obra de Ramon Llull tractarà sobre la tasca realitzada 
per Joan Gelabert dins el món Lul·lià. 

Dilluns, 25

8 €

8 €
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a les 17 h al Centre de Cultura es Rafal
Treballs manuals de Sant Jordi.

MANUALITAT AMB TEMÀTICA DE SANT JORDI

Dimarts, 26

De 10 a 19h, Plaça Major

PARADETES DE LLIBRES I FLORS. PARADETA DE 
L'ARXIU. DIADA DE SANT JORDI

a les 19 h, a la Plaça Major. 
Presentació de llibre [Cicle Mirades] 

EN DEFENSA DE LA TERRA, de Biel Mayol
Amb na Tonina Siquier, activista ecologista.
Veurem, de manera exhaustiva i minuciosa, tant allò que ja sabíem 
d’algunes campanyes com altres detalls no tan coneguts pel gran públic 
dels moviments en defensa des Trenc o la Punta de n’Amer, de Mondragó o 
de sa Canova, tots ells impulsats pel GOB. El llibre ens situa en el moment 
que va ser necessari sortir al carrer per defensar la Llei d’Espais Naturals, 
lluitar contra la incineració de residus, aturar la nova envestida 
d’urbanitzacions de finals del segle XX i, sobretot, per defensar Mallorca de 
l’allau de projectes d’autopistes que arrasaven tota l’illa, entre d’altres 
amenaces ambientals.

Dimecres, 27

a les 17 h, al Centre de Cultura es Rafal
Contacontes Sant Jordi 

EL MÓN DE LES RONDALLES
Els actors Guillem i Dani acompanyats de la seva guitarra, les xanques 
(gegant), el vestuari (capellà-escolanet-pastor-pagès-pagesa-gegant...) i 
fent ús de les seves particulars habilitats (música, cançons, balls, 
malabars...) endinsaran els menuts en l’imaginatiu món de les rondalles.
La simplicitat i la saviesa popular de les rondalles els servirà per ensenyar 
els infants a ser millors, entendran que fer les coses ben fetes sempre té 
premi, aprendran que no hem de tudar ni tirar res, que no hem de ser 
egoistes ni desmesuradament ambiciosos, que ens hem d’ajudar i, tot això, 
duent a terme una activitat que serà engrescadora, divertida, musical, 
participativa i educativa. 

a les 19 h, al pati de sa Congregació

TAULA RODONA SETMANA COMMEMORACIÓ JOAN 
GELABERT
La recerca de la llum: vida i obra de l’escriptor Joan Gelabert
Participants: Joan Company, Gracià Sánchez promotor d’El Gall Editor i 
Mossén Miquel Mascar.

Dijous, 28
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a les 17 h, al Centre de Cultura es Rafal
Contacontes Sant Jordi 

MANS BALLEDETES
Mans Balladetes és un espectacle creat per als més petits, on la pallassa 
Gangui, amb molta tendresa i fantasia, crea dins un món fantàstic un 
ventall d’emocions, fonent diferents tècniques: manipulació d’objectes, 
música, màgia, titelles... per crear un espectacle que, com la xocolata, ens 
endolça el cor.

a les 20 h, a sa Congregació
Festival de música Barnasants

CONCERT DE RAFA XAMBÓ
La dansa d’un temps nou – Rafa Xambó Quintet 
Un recull de dotze cançons amb algun text de Xambó i altres de 
Maria-Mercè Marçal, Manel Marí, Anna Montero i Txema Martínez, en el 
qual trobareu interessants versions/relectures de poemes i cançons de 
Salvador Espriu amb Raimon, Nâzim Hikmet amb Pete Seeger, Manel Marí 
amb Toti Soler, Woody Guthrie amb Jeff Tweedy, Ovidi Montllor i John 
Lennon.
s’acompanya en directe per Salva Vázquez (piano), Lucía Zambudio 
(guitarra), Maria López Menadas (baix) i Eva Català (bateria).
“En temps de pandèmia moral, cal mantenir l’esperança que es va obrir en 
el passat per encarar-nos a l’abisme del present. Només trobarem un bri de 
redempció en l’estima, l’empatia i la bellesa de l’art.”
Entrades a Barnasants.com

Divendres, 29

8 €
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a les 17 h, al Centre de Cultura ‘es Rafal’

TREBALLS MANUALS
Taller de manualitats a la biblioteca.

Divendres, 6

a les 18 h, a sa Congregació
Presentació de llibre

‘EL LUNES NOS QUERRÁN’ DE NAJAT EL HACHMI
El lunes nos querran explica la història d'una jove de disset anys que vol 
trobar la llibertat per descobrir què és el que la farà feliç. Però les 
condicions de les quals part són complicades.
Viu en un entorn opressiu del qual no serà fàcil sortir sense haver de pagar 
un preu massa alt.
Tot comença el dia que coneix una noia els pares de la qual viuen la seva 
condició cultural sense els lligams de la resta de la seva comunitat, i que 
encarna el que ella anhela. La seva nova amiga afronta els primers reptes 
que com a dona li presenta la vida amb una vitalitat, il·lusió i afany que la 
fascinaran i la impulsaran a seguir els seus passos.

a les 20 h, a sa Congregació
Festival de música Barnasants

CONCERT DE MERITXELL GENÉ
Sa tanca d’allà dins, un treball que desgrana alguns dels poemes que 
formen part del seu primer llibre, Després dels esbarzers (Pagès Editors), 
un recull de poemes molt personal, nascut del delit de reviure el passat, de 
gratar-lo, d’emmirallar-s’hi i de guarir-lo. Sense haver-ho previst gaire, 
l’energia, sovint fonda i atàvica, d’aquells poemes tan íntims, ha empès uns 
versos que a poc a poc s’han anat desplegant musicalment. Un cop recitats 
i digerits, ara són escrits per a ser cantats. La profunditat insòlita dels 
versos persevera cada cop que els declama i, més encara, ara que també 
ens els canta. En una celebració essencial, cos endins i ben enfora. 

Dissabte, 7

a les 19 h, a ‘sa Graduada’. 
Activitats de música

TROBADA DE MÚSICS JOVES

Dissabte i
Diumenge,
7 i 8 maig

8 €
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Maig
a les 17 h, al Centre de Cultura es Rafal
Contacontes 

EL CIRC DEL RECICLATGE
En Tomeu Granera és un pallasso enamorat dels llibres, dels malabars, de 
la màgia, del monocicle i, sobretot, enamorat de la bona educació 
mediambiental. 
Li encanta llegir llibres sobre educació, circ, reciclar i crear manualitats 
amb materials reciclats... Amb els seus llibres i els coneixements que té va 
inspira i mostra a tothom que fer net, reciclar i reutilitzar és molt divertit i 
que serveix per tenir un món molt!. 
Aquest personatge, amb jocs interactius amb els infants, danses, malabars, 
monocicle, cançons i entreteniment farà un espectacle en què fusionarà 
tècniques de circ amb contenidors, materials de reciclatge i llibres. L’actor, 
comptarà amb el suport d’un panell a manera de paravent (biombo), uns 
mini  contenidors, una titella que farà d’animal, llibres que parlen de 
natura, de manualitats amb materials reciclats, de circ, de valors (amistat, 
respecte, cooperació ). Malabars amb material reciclat, monocicle... I molts 
d’elements de petit format.

a les 20 h, a sa Congregació
Festival de música Barnasants

CONCERT D’ANDREU VALOR
Vuit discs discogràfics. 1000 concerts. 
Renovació constant. En fase de metamorfosi, el cantautor valencià 
consolida la seva trajectòria arriscant el concepte amb una nova sonoritat. 
Buscant l’equilibri entre “Poemitza’t”, un disc amb el que ha recorregut part 
de la mediterrània amb la qual es basa aquest projecte de poemes 
musicats de tot l’àmbit de parla catalana, trencant fronteres en indrets 
com França i Anglaterra, mentre ens descobreix el que serà el seu nou 
treball discogràfic, el vuitè, anomenat “Insurrecte”. Tota una declaració 
d’intencions en els temps que corren. Poesia, missatge, reflexió i ètica, no 
falten en una proposta que tracta la música i la lletra d’una manera 
inseparable i on el desig de navegar des dels sentiments més personals per 
a fusionar-los amb els col·lectius tracten de manifestar l’exigència per la 
dignitat, la llibertat i els drets d’existir, conforme sempre ha fet la “cançó”, 
des dels detalls més quotidians als exigents com a ciutadà d’un món que ha 
perdut el seu rumb. Una llengua, una manera d’entendre la vida, de 
contar-la i de construir-la a prop de les persones com a eix vertebrador 
entre la cultura, el planeta i la humanitat. “Viure vol dir prendre partit” i 
ara és el nostre moment.
Entrades a Barnasants.com

Divendres, 13

12 €
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Maig
a les 18.30 h, a la Plaça del Metge Duet 
Concert de la Banda de música

CONCERT DE PRIMAVERA, BANDA I BANDETES

Dissabte, 14

a les 10 i 12 h,a la Plaça Alexandre Ballester
24è FESTIVAL DE TEATRE DE TERESETES

UN CONTE DEL VENT
De la companyia Teátr Pavla Šmída de Txèquia. Autor, tereseter i músic: 
Pavel Smíd. Per a públic familiar a partir de 4 anys. Durada: 45 ‘.
Un conte del vent, en conta la història de dos nens que vivien en un molí de 
vent, mentre bufava el vent la vida al molí era molt agradable, però un dia 
el vent va parar… Un espectacle ple de cançons, interacció amb el públic i 
un agradable humor. 
El Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca és un referent 
crucial de la indústria creativa i cultural de l’illa des de la seva creació l’any 
1999. Tenim com a objectiu principal promocionar i divulgar les darreres i 
més representatives propostes escèniques del gènere de les teresetes, els 
objectes, les ombres, el moviment i arts associades, en una programació 
que recupera les tradicions alhora que treballs d’avantguarda en 
produccions internacionals, nacionals i de casa.

Divendres, 20

a les 18.30 h, a la Sala Bennàssar (Pollença)
Audició de l’Escola de música

AUDICIÓ DE CANT.

Dissabte, 21

a les 18.30 h, a l’església de sa Pobla
Audició de l’Escola de música

AUDICIÓ DE TROMPETA, VIOLÍ, GUITARRA I OBOÈ

Diumenge, 22

a les 17 h, al Centre de Cultura es Rafal
Contacontes 

LA CAPUTXETA VERMELLA
La mare de la Caputxeta vol convertir-se en la nova Liza Minnelli i com que 
això li du molta feina fa que la seva filla dugui a la padrina, que està 
malalta, una cistelleta amb tot de coses que li aniran molt bé. 
La casa de la padrina és a l’altra banda del bosc i haurà de passar per llocs 
molt especials. La nostra protagonista trobarà el camí ple de personatges 
interessants, però, també, trobarà un llop rocker que l’enrederà perquè ell 
vol arribar abans a casa de la padrina i així...Quan arribi a ca la padrina, que 
és una valencianeta molt guerrera, es trobarà amb una situació increïble.

Divendres, 27
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Maig
a les 19 h, a Sa Congregació

ALBERCORDS · II CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA
MÚSICA EXCELSA - JOIES MUSICALS DEL S. XVII
Violí: Blai Justo. Arxillaüt: Guillermo Femenías.
En la nostra època, la memòria col·lectiva relaciona de manera gairebé 
exclusiva els noms de Vivaldi i Bach amb la música barroca. Això no 
obstant, el barroc musical excedeix quatre vegades el període d’activitat 
d’aquests grans mestres. Els italians són els primers a desenvolupar noves 
maneres de fer música, ja des de principi del segle XVII, i les seves idees 
innovadores s’exporten ben aviat a altres regions europees.
Els compositors d’aquest programa representen el més alt nivell de 
creació musical per a violí i continu al llarg del segle XVII. Música excelsa 
de Giovanni Paolo Cima, el primer a fer servir el violí com a instrument 
solista, Giovanni Battista Fontana, conegut com “Fontana dal violino“, 
Giovanni Girolamo Kapsperger, “il tedesco della tiorba“, el qual ens 
introdueix al món alemany, amb més música excelsa de Johann Schop i 
Johann Heinrich Schmelzer, grans virtuosos del violí que varen contribuir 
a l’evolució del seu instrument. Tots aquests Joans (Giovanni-Johann) 
ens regalen el seu talent en aquest programa de sonoritats delicades.
Les entrades només es podran comprar pel web ticketib.com

Dissabte, 28

a les 19 h, a sa Congregació
Festival de música Barnasants

CONCERT DE IMARÀNTIA
El duet illenc Imaràntia presenta un segon disc, inspirat a Formentera, 
amb temes que busquen arribar al cor de la gent sense perdre l’essència. 
La fundadora del conjunt 4 de Copes, Maria José Cardona, va formar fa 
uns anys el duet Imaràntia amb el productor i músic Miquel Brunet per 
gravar un disc homònim, editat per Ona Edicions el 2013. El violinista i 
percussionista Eduard Riera s’ha unit ara a uns directes que tenen la 
voluntat de difondre l’ànima illenca.
Entrades a Barnasants.com

Diumenge, 29

5 €

8 €
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Juny
a les 20 h, a sa Congregació
Festival de música Barnasants

CONCERT DE CRIS JUANICO
El cantant menorquí repassa les millors cançons de la seva trajectòria, 
inspirades en la sal de la mar Mediterrania i la pols de les terres illenques. 
Des de l’inici de Ja T’Ho Diré, Cris Juanico ha desbrossat cançons evocadores 
de la Sal (mar) i la Pols (terra) inspirades en la Menorca que l’ha vist 
créixer i de la qual és un habitant privilegiat. Folk-rock a la recerca del 
contrast entre música i paraula, melodia i poètica, fermesa i delicadesa.
Entrades a Barnasants.com

Divendres, 3

a les 19 h, a Sa Congregació
Concert de música clàssica

ALBERCORDS · II CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA
CORNUCÒPIA – MOZART A LA LÒGIA
Clarinets: Sílvia Insa Llopis, Joan Sempere Donet i Rafel Caldentey Crego
Aquesta formació ofereix en el seu programa obres de Mozart, del seu 
company Stadler i del gran compositor valencià, rival en fama del 
salzburguès, Martín i Soler. La música de cambra és, en aquest període, un 
reflex de les grans manifestacions musicals del moment i, especialment, de 
l’òpera. Escoltarem trios per corno di bassetto i fragments i àries d’òperes 
famoses. Però no hem d’oblidar que Mozart tria aquesta formació 
especialment per fugir de la frivolitat i l’espectacularitat pròpies d’altres 
gèneres i escriu peces d’una austeritat molt d’acord amb els ideals 
francmaçons.
Les entrades només es podran comprar pel web ticketib.com

Dissabte, 4

a les 19 h, a la placeta de l’església
Visita guiada amb motiu del dia internacional dels arxius

DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
VISITA GUIADA A LA VILA DE SA POBLA
CERCANT LA PETJADA DELS ANGLESOS
I LA DESSECACIÓ DE S’ALBUFERA. 
Places limitades. Entrades a ticketib.com

Dimecres, 8

5 €

1 €

10 €
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Juny
de les 10 h, a les 14 h a l’Espai Can Cirera Prim - Arxiu municipal de sa Pobla
Dia internacional dels Arxius 

JORNADA DE PORTES OBERTES

a les 19 h, a la placeta de l'església
Visita guiada amb motiu del dia internacional dels arxius

VISITA GUIADA A LA VILA DE SA POBLA
CERCANT LA PETJADA DELS ANGLESOS
I LA DESSECACIÓ DE S’ALBUFERA 
Places limitades. Entrades a ticketib.com

Dijous, 9

a les 19 h, a Sa Congregació
Concert de música clàssica

ALBERCORDS · II CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA
DÚO SONIANTE - FOCS DE ROMANÇ
Pianista: Malte Darko. Violinista: Teresa Alda.
El Duo Soniante conrea tradicions oblidades de la música clàssica i les 
converteix en una font d’inspiració innovadora. Els dos concertistes 
presenten un recital d’exigents obres solistes i de música de cambra. Una 
experiència emocionant per als amants de la música de qualsevol edat.
Les entrades només es podran comprar pel web ticketib.com
Espectacle subvencionat pel Departament de Cultura, Patrimoni i 
Política Lingüística del Consell de Mallorca

Dissabte, 11

a les 17 h, a l’església
Activitat de l’Escola de música

AUDICIÓ DEL 3R TRIMESTRE

Diumenge, 12

5 €

1 €
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Juny
a diferents hores i a diferents espais
Albopàs, Festival de teatre Alexandre Ballester 

ACTIVITATS RELACIONADES
AMB EL FESTIVAL DE TEATRE
Activitats pendents de confirmar, a l’espera de la publicació
de la programació.

Cap de setmana,
17, 18 i 19

a diferents hores i a diferents espais
Albopàs, Festival de teatre Alexandre Ballester 

ACTIVITATS RELACIONADES
AMB EL FESTIVAL DE TEATRE
Activitats pendents de confirmar, a l’espera de la publicació
de la programació.

Cap de setmana,
23, 24, 25 i 26

a les 17 h, a l’església
Activitat de l’Escola de música

AUDICIÓ DEL 3R TRIMESTRE

Diumenge, 19
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