


SALUTACIÓ
És un orgull presentar-vos aquesta programació, PALMAFOLK, la unió 
de dues paraules per a transmetre una idea que, més enllà de ser prou 
evident, és la marca sota la qual es manifesta el que ha de ser un dels 
objectius fonamentals de qualsevol ajuntament que respecta la cultura 
del seu poble.
 
PALMAFOLK neix com a gran contenidor de les propostes que es duguin 
a terme per a mantenir la coherència en la difusió de la cultura d’arrel 
i la promoció del seu teixit associatiu, sense oblidar l’ensenyament i la 
creació de noves interpretacions de la cultura tradicional.
 
Així, amb aquest fullet que teniu entre les mans, us volem donar la 
benvinguda als cursos i tallers de l’Aulafolk que mantindran el Mar i 
Terra com a punt de trobada per a la ciutadania que viu activament la 
cultura tradicional pròpia, i per què no, com a punt de referència per a 
qui vulgui acostar-s’hi per primer cop. Les activitats que s’hi proposen 
són només el principi d’una programació que s’ampliarà a partir de gener 
de 2017 i que es complementa amb concerts, conferències i activitats 
diverses per a tots els públics.
 
Però la gran cita imminent que heu d’apuntar a les vostres agendes és la  
Setmana de Cultura Popular i Tradicional, que tindrà lloc el novembre. 
Per primera vegada s’hi farà també una jornada participativa amb 
professionals i amants de la cultura pròpia, per a discutir què li convé 
al Mar i Terra per a convertir-se en un lloc imprescindible i arrelat als 
orígens de la ciutat. Serà una setmana amb els ja habituals concerts, 
conferències, mostres i ballades! Que per molts d’anys en puguem gaudir!
 

Llorenç Carrió Crespí
Regidor de Cultura, Patrimoni, 

Memòria Històrica i Política Lingüística



AULA
FOLK

AULA FOLK, CURS 2016-2017. 
Primer trimestre, d’octubre a desembre de 2016
Inscripció: Teatre Mar i Terra –c. de Sant Magí, 89; 
dimecres 28 de setembre, de 19 a 21 h, o a l’adreça 
electrònica espaiculturapopular@gmail.com, fins 
divendres 30 d’octubre.
Taller de ball: boleros i jotes, iniciació 
Tots els dimecres de 18 a 19 h, del 5 d’octubre al 28 

de desembre (10 h)
Taller de ball: boleros i jotes, seguiment

Tots els dimecres de 19 a 20 h, del 5 d’octubre al 28 de 
desembre (10 h)

Curs d’iniciació a la improvisació oral en vers a càrrec de 
Mateu Xurí 

Tots els dimecres de 19 a 21 h, del 5 d’octubre al 28 de desembre (10 h)
Taller d’iniciació a les cançons infantils i d’animació
Tots els dimecres 18 a 20 h, del 5 d’octubre al 28 de desembre (10 h)
Taller de ball: mateixes i copeos 
Tots els dimecres de 20 a 21 h, del 5 d’octubre al 28 de desembre (10 h)
Taller de castanyetes
Tots els dimecres de 18 a 19 h, del 5 d’octubre al 28 de desembre (10 h)

BALLADES POPULARS

CONFERÈNCIES D’AULA FOLK
“Les arrels paganes de les festes de Nadal”, a càrrec d’Antoni Janer Torrens. 
Dijous 14 de desembre a les 20 h
Teatre Mar i Terra
Llicenciat en Filologia Clàssica (UB) i en Periodisme (UPF). És professor de Llatí i Grec a 
l’IES Pau Casesnoves d’Inca (Mallorca). Com a periodista, col·labora habitualment a l’Ara 
Balears, a les revistes Sàpiens i Historia y vida, i a IB3 Ràdio. 
Els cristianisme es va apropiar de moltes festes paganes quan al segle IV d.C. es convertí 
en la religió oficial de l’imperi romà. A l’antiga Roma, el 25 de desembre se celebrava una 
festivitat solar dedicada al déu Mitra. El cant de la Sibil·la és una altra tradició relacion-
ada amb el món clàssic. D’altra banda, la iconografia nadalenca és molt qüestionada: no 
se sap realment si els reis d’Orient eren tres, si Jesús va néixer en un estable o si es va 
esdevenir l’episodi dels Sants Innocents. La xerrada intentarà contextualitzar tots aquests 
elements del Nadal.

Diumenge 11 de desembre 
A càrrec de Balls i Tonades (Palma)
Passeig del Born, a les 12 h

CONCERTS  PALMA FOLK
Dijous 13 d’octubre, a les 20.30 h 
Teatre Mar i Terra
Rachel Newton + Lauren MacColl 
Preu: anticipada, 15 €; taquilla, 18 €

Divendres 14 d’octubre, a les 21 h 

Teatre Mar i Terra
Kris Drever amb Ian Carr 
Preu: anticipada, 18 €; taquilla, 20 €

Dia 2 de desembre, a les 21 h
Teatre Mar i Terra
Üi de Formentera
Músiques del Món
Preu per a determinar



SETMANA DE 
CULTURA  
POPULAR I 
TRADICIONAL
Teatre Mar i Terra
Del 9 al 13 de novembre de 2016 

Dimecres 9 de novembre a les 20 h / Entrada gratuïta
“El nostre cel de cada nit. Un tast d’astronomia i cultura popular”, a càrrec de 

Lluc Mas Pocoví (Palma 1953). És el cap del Departament de Formació 
Professional de la Conselleria d’Educació i Universitat, enginyer de 
Telecomunicacions i llicenciat en Psicologia;  funcionari de carrera 
en l’especialitat de Psicologia i Pedagogia (orientació acadèmica). 
És el president de l’Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai (IMCE) i 
coautor de tres llibres d’astronomia.  
L’astronomia a la cultura popular és una de les seves constants en 
l’àmbit de la recerca didàctica; no es limita a fer un nou recull de re-
franys del cel, sinó a mostrar el que hi ha de ciència, d’astronomia, 
a “El nostre cel de cada nit”. 
L’objectiu de la conferència és mostrar el coneixement del cel que, 
mitjançant alguns refranys, cançons i creences, tenien els nostres 
avis; com es pot fer astronomia des de la cultura popular, però 
sempre des del rigor científic, el qual ens ajudarà a entendre el 
sentit i el perquè de tot plegat, no limitant-nos a aprendre els 
refranys de memòria, i anar més enllà i llegir-los amb altres ulls. 

Dijous 10 de novembre  a les 20 h / Entrada gratuïta
Reconeixement de mèrits a Antoni Rotger Martínez, “de sa 
Calatrava”
Lluitador infatigable i dinamitzador de la cultura popular nascut 
a Barcelona el 1943; calatraví de tota la vida. Activista defensor 
d’una cultura viva, provocadora i lúcida. Promotor de les primeres 
festes d’estiu del seu barri i a d’altres de la ciutat, com la Rua. Jun-
tament amb diverses iniciatives, i amb activistes culturals com 
en Joanet de sa Calatrava, els germans Janovoy, Pep Baños al 
barri i l’OCB; Bernat Tomàs, de Llibres Mallorca; Toni Maria 
Thomàs, Pere Pavia, per a la resta de Palma, va contribuir a la 
democratització de la nostra societat a partir de la Transició. 



Dijous 10 de novembre  a les 20.30 h / Conferència musicada / Entrada gratuïta
“Els romanços d’amor i de mort”
Ponents: conferenciant, Miquel Sbert, membre del Grup de Recerca a Etnopoètica 
de les Illes Balears; el cor Actors & Friends, dirigit per Joan Bauçà Santamaria, amb 
l’acompanyament del guitarrista David Aledo.

Divendres 11 de novembre a les 20 h / Preu: 5 €
Folk Souvenir
Joana Gomila s’ajunta amb Arnau Obiols, Santi Careta, Àlex Reviriego i Laia Vallès i 
ens proposa un concert que convida a viatjar pels ecos i les ressonàncies de la música 
popular de Mallorca partint de tonades populars i teixint sonoritats salvatges i deli-
cades que s’entremesclen amb samples de pagesos, nins, padrines, paisatges… Joana 
Gomila cerca en l’ànima d’aquestes melodies una font d’inspiració per a fer volar la 
creativitat col·lectiva de la banda.
Cants de treball i experimentació sonora, camp i ciutat, silenci i renou. 

Joana Gomila, veu
Santi Careta, guitarra
Àlex Reviriego, contrabaix
Laia Vallès, teclats
Arnau Obiols, bateria

Folk Souvenir



Dissabte 12 de novembre
Jornades de Professionals de la Cultura Popular i Tradicional
Assistència amb inscripció prèvia a mpgarcias@palma.cat

12 h Teatre Mar i Terra. “Cultura popular i indústria cultural”
Conèixer diversos projectes i experiències en el camp de la cultura popular i tradi-
cional, la seva viabilitat, els canvis històrics i els reptes de futur. Visualitzar les passes 
necessàries per a avançar cap a la generació d’una indústria cultural en què la cultu-
ra popular tingui un paper destacat. 
David Ibáñez, director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa
Jordi Fàbregas, director del Centre Artesà Tradicionàrius
Miquel Brunet, productor i músic 
Pere Soler, impulsor i president de Factoria de So

14 h Dinar 

16 h Teatre Mar i Terra. “Cultura popular i gestió institucional”
Conèixer diferents visions sobre el paper que han de tenir les institucions en l’im-
puls o la gestió de la cultura popular i tradicional. Com intervé el poder polític en 
la cultura popular i quines en són les conseqüències. 
Gabriel Barceló, impulsor de l’Escola de Mallorquí de Manacor
Lluís Puig, director general de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya
Josep Vicent Frechina, musicòleg i director de la revista Caramella
Carme Castells, directora de la Fundació Casa Museu 

19.30 h La Feixina 
Fira d’Entitats i Productes de la Terra 

20 h La Feixina. Concert amb Grollers de sa Factoria i Roba Estesa. Fi de festa amb 
sessió folk de punxadiscs amb Txema González
ROBA ESTESA, grup revelació format per sis al·lotes del Camp de Tarragona. Fu-
sionen el folk, la rumba, la cançó d’autor i la tradicional. Acaben de publicar el seu 
primer disc, i els seus directes són d’allò més festiu. 



Alba Magriñà, percussions
Anna Sardà, baix i veus
Clara Colom, acordió diatònic i veus
Clàudia García-Albea, violí i veus
Gemma Polo, veu 
Neus Pagès, guitarra i veus

GROLLERS DE SA FACTORIA, amb més de quinze anys de trajectòria, són un 
dels grups més consolidats de tot el país en el terreny de l’actualització de la 
música popular. 

Miquel Àngel Diego Izquierdo, grall 
Pep Torrens Solivellas , grall 

Jaume Dolç Capó, grall
Jaume Ordines  Benestar, grall

Pere Soler Rubí, grall, flabiol i tam-
borino, i veus 

Jaume Sastre Terrassa, grall, 
violí, flabiol i tamborino, flau-
ta dolça i flauta de canya
Vicenç Mates Bennàsser, 
grall, xeremies 
Pere Soler Bennàsar 
“Souler”; tarota 
Àngel Borràs, trompeta 
Josep Salord Gomila, 
saxòfon
Natàli Tascón Canyelles, 
veu, pandereta i castanyetes
Toni Negre Vich, baix 

elèctric
Carles Seguí “Setri”, gui-

tarra elèctrica
Gori Negre, acordió, guitarra

Alfonso Álvarez Bermejo “Fofo”, 
percussions

Antoni Jaume i Capó, percussió 
electrònica

Pau Vidal Cañellas, bateria

Diumenge 13 de novembre a les 11 h / la Feixina 
Ballada popular a càrrec d’Aires Mallorquins i Aires Sollerics



AGENDA
 
Dimecres 9 de novembre a les 20 h / Teatre Mar i Terra
“El nostre cel de cada nit. Un tast d’astronomia i cultura popular”, a càrrec 
de Lluc Mas Pocoví

Dijous 10 de novembre  a les 20.30 h  / Teatre Mar i Terra
Reconeixement de mèrits a Antoni Rotger Martínez, “de sa Calatrava”

Dijous 10 de novembre  a les 20 h / Teatre Mar i Terra
“Els romanços d’amor i de mort”

Divendres 11 de novembre a les 21 h / Teatre Mar i Terra
Concert Folk Souvenir

Dissabte 12 de novembre a les 11 h / Teatre Mar i Terra
Jornades de Professionals de la Cultura Popular i Tradicional

Dissabte 12 de novembre a les 19.30 h / La Feixina
Fira d’Entitats i Productes de la Terra 

Dissabte 12 de novembre a les 20 h / La Feixina
Grollers de sa Factoria i Roba Estesa. Fi de festa amb sessió folk de punxa-
discs, amb Txema González

Diumenge 13 de novembre a les 11 h / La Feixina
Ballada popular a càrrec d’Aires Mallorquins i Aires Sollerics

Dijous 13 d’octubre a les 20.30 h / Teatre Mar i Terra
Folk You: Rachel Newton + Lauren MacColl 

Divendres 14 d’octubre a les 21 h / Teatre Mar i Terra
Folk You: Kris Drever amb Ian Carr

Divendres 2 de desembre a les 21 h / Teatre Mar i Terra
Üi de Formentera. Músiques del Món

Dijous 14 de desembre a les 20 h / Teatre Mar i Terra
“Les arrels paganes de les festes de Nadal”, a càrrec d’Antoni Janer Torrens 

Organitza
Negociat de Música i Arts Escèniques
Tel. 971720135 / musicaiescena@palma.es
Més informació: www.palmacultura.cat
Aquesta programació és susceptible de canvis


