PROGRAMACIÓ

PREMIS CIUTAT DE PALMA / RETROCKSPECTIVA / MÚSICA URBANA /
TORNEIG DRAMATURGIA / BIBLIOPALMA...

IMATGE: SOFIA GABANNA PARTICIPARÀ AMB UN CONCERT A LA GOLD BATTLE MALLORCA

GENER 2022

ESCENA
Programació municipal d’espectacles d’arts

escèniques, de qualsevol gènere (teatre de text,
teatre experimental, dansa, musical...),
destinats a un públic adult, als teatres

municipals (Mar i Terra, Catalina Valls i Xesc
Forteza), amb l’objectiu principal de donar
suport a les companyies, els actors i les

produccions d’arts escèniques de les Illes
Balears.

Una proposta íntima i personal que neix de les
nostres pors, d’aquelles més profundes que ni
tan sols coneixíem.

La por, una de les sis emocions humanes

bàsiques, relacionada amb el nostre instint de

supervivència, pot ser real o imaginària, ens pot
protegir o ens pot destruir. El ritme cardíac i la
freqüència respiratòria augmenten, tots els

sentits es posen en alerta per a decidir si és
millor fugir, quedar-se quiet, amagar-se o

lluitar. Nosaltres hem decidit ballar amb ella,
perquè ballant hem descobert un món
infinitament més agradable.

Idea original i creació: Deu cèntims

PORUCS

companyia teatral (Irene Soler,

Cia. Deu Cèntims

Xisca Puigserver i Lluís Valenciano)

Teatre Municipal Xesc Forteza

Pl. de Miquel Maura, s/n. 07001 Palma
HORARI: 14 i 15 de gener a les 20 h
i 16 de gener a les 19 h

INFORMACIÓ: 971 710 986

Venda d'entrades a: www.palmacultura.cat

Interpretació: Irene Soler, Xisca Puigserver
i Lluís Valenciano

Direcció: Pont Flotant (Jesús Muñoz)
Ajudant de direcció: Lluqui Herrero

Dramatúrgia: Jesús Muñoz i Deu Cèntims
companyia teatral

Assessorament de vestuari i escenografia:
Eli Calvo

Il·luminació: Juanro Campos

Fotografia i disseny gràfic: Naiara Yerobi
Vídeo: Rewind Lab

Producció: Deu Cèntims companyia teatral
PALMACULTURA.CAT
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TOT i MOLT
ESPECTACLES
INFANTILS
I JUVENILS

LA MAR DE XOCOLATA

Programació municipal d’espectacles dirigits a

Nins fins a 16 anys, 6 €

teatres municipals. Té com a objectius

ENTRADES VENDA TAQUILLA:

actors i produccions d’arts escèniques de les

Adults a partir de 17 anys, 10 €

Produccions de Ferro

Teatre Municipal Catalina Valls

Passeig de Mallorca, 9 07011 Palma

HORARI: dissabte 29 de gener a les 18 h
i diumenge 30 de gener a les 12 h
INFORMACIÓ: 971 710 986

ENTRADES VENDA ANTICIPADA:

un públic infantil i juvenil, de 0 a 16 anys, als

Adults 17 anys en endavant, 8 €

principals donar suport a les companyies,

nins fins a 16 anys, 8 €

Illes Balears, a més de fomentar valors de

Bebès de 0 a 24 mesos, 1 €

entre el públic infantil

“La mar de xocolata” mescla interpretació,

respecte, igualtat, diversitat, creativitat, etc.

titelles, màscares i altres elements visuals que
fan més propera la història de na Cleta, una
nina que viatja arreu en bicicleta i que és la

receptora de mil i una històries que li conten

què és el petroli, d’on ve, en quins productes es
troba, els mals usos que se’n fan, etc.
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100%
MÚSICA
És un programa de cessió dels teatres

municipals a artistes i grups musicals de

qualsevol gènere i estil per a la presentació de

treballs discogràfics, projectes, espectacles, etc.
que té com a objectiu facilitar l’accés a unes
infraestructures escèniques equipades i

professionals als artistes i grups musicals de

les Illes Balears i d’altres procedències, posant
a la seva disposició equipament i personal
tècnic per tal d’ajudar-los en el seu

desenvolupament i creixement tècnic, artístic i
professional.

LOS BELMEZ
Teatre Municipal Xesc Forteza

Pl. de Miquel Maura, s/n. 07001 Palma
DATA: 28 de gener a les 20 h
INFORMACIÓ: 971 710 986

ENTRADES VENDA ANTICIPADA: 10 € + Vinil 13 €
ENTRADES VENDA TAQUILLA: 12 € + Vinil 15 €

Jonatan Uría és un paradigma de la música

feta a Mallorca. Pot ser considerat un dels més

prolífics compositors de cançons amb els texts
més lúcids que ha donat el pop balear. Gran
coneixedor de tots els trucs i efectes de la

música pop a l’Estat espanyol, és col·leccionista
de referències úniques i de culte.

A partir de la seva primera mutació als inicis de
l’any 2000 –Monta-man li va establir unes

coordenades d’estil, de fetitxes simbòlics als

texts–, i amb una base low-fi, va crear obres

d’art pop memorables, dins aquells vells temps
del Myspace.

La seva banda, la formen: Carlos Ordinas

(guitarra) i Ginés Fernández (bateria); amb ell,
el baix i veu són Los Bélmez.
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PALMA
FOLK

TAIFA

PalmaFolk és el marc que uneix les propostes

HORARI: divendres 21 de gener a les 20 h

que difonen 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.
Enguany, aquest festival que posa en valor la
cultura popular i tradicional, posa l’èmfasi en

les danses populars després d’un any i mig de
temps complicats pel que fa a la cultura en
general i per al ball en particular.

MÚSICA MARROQUINA-ANDALUSINA
Teatre Municipal Mar i Terra

Carrer de Sant Magí, 89. 07013 Palma

ENTRADES VENDA ANTICIPADA: 10 €
ENTRADES VENDA TAQUILLA: 12 €

Els mallorquins Taifa interpreten la seva

música, on fusionen flamenc amb músiques
del Magreb partint del so dels instruments
tradicionals.

És, sense cap mena de dubte, una de les

propostes més genuïnes del panorama musical
actual, i probablement, de les més

desconegudes de la nostra illa, atès que s'han

prodigat més a escenaris i festivals del Marroc,
que de casa nostra.
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PALMA
CLÀSSICA
PalmaClàssica és una nova línia de

programació que preten aglutinar tota la

programació de música clàssica , amb la

intenció de poder potenciar i organitzar sota
una mateixa programació totes aquelles

propostes que es van programant de música

MÚSICA A LA CAMBRA
QUARTET ÀNIMA

Obres de Johann Sebastian Bach, Franz Joseph
Haydn i Felix Mendelssohn.
Can Balaguer

Carrer de la Unió, 3. 07001 Palma

HORARI: divendres 28 de gener a les 19 h
Entrada gratuïta i lliure fins a completar
cabuda

CLÀSSICA AL TEATRE

clàssica durant tot l'any.

PALMA BRASS

Podem gaudir de música clàssica, interpretada

Teatre Municipal Xesc Forteza

plaer per als que assistiu als concerts dels

HORARI: dissabte 29 de gener a les 20 h

Sarsuela I pasdobles.

en directe i en indrets especials, que és un

Pl. de Miquel Maura, s/n. 07001 Palma

cicles Música Clàssica als Teatres Municipals,

Venda d'entrades a www.palmacultura.cat

de la temporada de SimfoVents, la Banda

SIMFOVENTS PALMA

Música a la Cambra, o els magnífics concerts
Municipal de Música de Palma.

CICLE HIVERN I "CAPRITX ITALIÀ"

Obres de Verdi, De Nardis i Txaikovski
Francisco Valero-Terribas, director

Auditori del Conservatori Superior
de Música de les Illes Balears

Carrer d'Alfons el Magnànim, 64. 07004 Palma
HORARI: 28 de gener a les 19.30 h

Entrada gratuïta i lliure fins a completar
cabuda
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MÚSICA
URBANA

Gold Battle és una competició de freestyle

TAULA RODONA

que es farà a Barcelona. A més, el classificat

“MÚSICA URBANA I FEMINISME”
Sofia Gabanna, Mary Paxanga i Julieta

Calavaro, moderats per la periodista i critica
musical Marta Terrasa.
Casal Solleric

Passeig del Born, 27. 07012 Palma
HORARI: 22 de gener a les 11 h
Entrada gratuïta i lliure

fins a completar cabuda

internacional que du més de 10 anys apostant
pel talent urbà de diferents països de parla

hispana. Dia 22 de gener el guanyador de la
Regional Gold Battle Mallorca quedarà

classificat per a la gran Nacional Gold Battle,
disposarà de l'allotjament i el viatge, tot cobert
per l'organització central. La persona que

guanyi la Gold Battle Nacional representarà

l'Estat espanyol a la competició internacional.
La Regional Gold Battle Mallorca es durà a

terme en un espai tan emblemàtic com és Ses

Voltes, ja que fa anys que és el punt central de
reunió de la família underground amant del

freestyle. Aquesta és una bona ocasió per a qui
que vulgui conèixer al 100% el funcionament de

GOLD BATTLE MALLORCA

I ACTUACIÓ DE SOFIA GABANNA

les "batalles de galls" o "batalles de freestyle" i
acostar-se a aquest art improvisat i mental.

Ses Voltes

Comptarem també amb l’actuació especial de

HORARI: 22 de gener a les 16 h

lletres que criden empoderament i una

fins a completar cabuda

més vell: RnB, denbow, boom bap i molt del rap

Passeig Dalt Murada, 1A. 07001 Palma

Sofia Gabanna, amb els nous sons urbans,

Entrada gratuïta i lliure

capacitat extrema per a fusionar el nou amb el
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VIII TORNEIG DE
DRAMATÚRGIA
DE LES ILLES
BALEARS
TORNA EL
FESTIVAL DE
LA PARAULA!

Produccions de Ferro proposa una nova edició

del Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears
al Teatre Mar i Terra de Palma.

Un certamen que té com a principal objectiu
promocionar els nous autors teatrals de les
Balears i i donar-los visibilitat, i que s'ha

convertit ja en una cita ineludible per als autors
i autores i per al públic amant del teatre i dels
textos dramàtics en particular.

Enguany amb els textos de Agnès Llobet, Miquel
Mas Fiol, Marina Collado i David Mataró.

Teatre Mar i Terra

Carrer de Sant Magí, 89. 07013 Palma
DATA: 14, 15 i 22 de gener, a les 20 h

INFORMACIÓ: deferro.org i palmacultura.cat
ENTRADES: x1 Duel 5€, x3 Duels 12€

Venda d'entrades: www.palmacultura.cat
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CICLE DE
CINEMA
I MÚSICA

Projecció de Caetano Veloso y Gilberto Gil:

El Teatre Municipal Catalina Valls, la Fundació

Teatre Municipal Catalina Valls

Pilar i Joan Miró i el Teatre Municipal Mar i Terra
acolliran un total de vuit projeccions i dues

xerrades-concert des del 9 fins al 30 de gener.
El cicle, programat per l'Àrea de Cultura, té

l’objectiu de divulgar la història de la música
pop-rock.

Dos amigos, un siglo de música.
Teatre Municipal Catalina Valls
9 de gener 18.00 h

Projecció de Marianne y Leonard:
Palabras de amor

(Marianne & Leonard: Words of Love)
11 de gener 20.00 h

Projecció de Roger Waters: Us + Them
Fundació Miró Mallorca
13 de gener 20.00 h

Projecció de 20.000 días en la Tierra

Totes les activitats

són amb entrada gratuïta
fins completar cabuda

(20.000 Days on Earth)

Teatre Municipal Catalina Valls
16 de gener 18.00 h

Projecció de Ha nacido una estrella
(A Star Is Born)

Teatre Municipal Catalina Valls
18 de gener 20.00 h

Pojecció de Totally Stripped,

en memòria de’n Charlie Watts
Teatre Municipal Catalina Valls
23 de gener 18.00 h
PALMACULTURA.CAT
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CICLE DE
CINEMA
I MÚSICA

Projecció de Norah Jones

Totes les activitats

27 de gener 20.00 h

són amb entrada gratuïta
fins completar cabuda

Live At Ronnie Scott's

Teatre Municipal Catalina Valls
25 de gener 20.00 h

Projecció de California Dreamin,

the Songs of the Mamas & The Papas
Fundació Pilar i Joan Miró

TAULA RODONA

The Smiths, mite o llegenda.

La banda que va canviar la història
del Pop als 80's

Teatre Municipal Mar i Terra
28 de gener 18.00 h

Col·loqui i concert homenatge
a càrrec de MODEL SLAVES

TAULA RODONA

Història dels inicis de les grans bandes
de heavy metal

Col·loqui i concert de WAR PIGS
(Homenatge a Black Sabbath)
Teatre Municipal Mar i Terra
30 de gener 19.00 h
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CAN
BALAGUER
Carrer de la Unió, 3. 07001 Palma

HORARI: de dimarts a dissabtes de 10 a 19 h
Diumenges i festius, d'11 a 14 h

INFORMACIÓ: canbalaguer@palma.cat
Entrada lliure

LA CASA POSSIBLE
INTERIORS DOMÈSTICS A PALMA
1700-1950
Exposició permanent

Heu vist mai l’interior d’una casa senyorial de
Palma? A la planta noble de Can Balaguer

fareu un viatge en el temps. Veureu alguns
espais característics de la part pública

d’aquestes cases i d’altres de l’època de Josep
Balaguer, el qual va donar l’edifici a la ciutat.

Atreviu-vos a pujar la seva escala monumental
i entrau en un món allunyat del ritme frenètic
de la ciutat.

VIATGE I PAISATGE.
DE LLATINOAMÈRICA
A MALLORCA
Exposició permanent

Comissariada per Francisca Lladó i organitzada
per la Fundació Mallorca Turisme, l’exposició
“Viatge i paisatge. De Llatinoamèrica a

Mallorca” reuneix prop d’un centenar de peces
procedents de 23 col·leccions públiques i

privades amb les quals ens apropam a una

època en què, a través dels artistes americans,
Mallorca es va obrir a la modernitat.
PALMACULTURA.CAT
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ACTIVITATS ENTORN
A L'EXPOSICIÓ PERMANENT:
LA CASA POSSIBLE
VISITA DIALOGADA

Can Balaguer: Una casa moltes històries,
descubreix Can Balaguer

De dilluns a divendres de 10 a 18 h

Educació primària | secundària | batxillerat |
formació professional i cicles formatius |

educació especial | educació d’adults | entitats
i col·lectius

ACTIVITATS ENTORN
A L'EXPOSICIÓ TEMPORAL:
VIATGE I PAISATGE.
DE LLATINOAMÈRICA
A MALLORCA
VISITES DIALOGADES

8, 15 i 22 de gener a les 12 h
13 de gener a les 18 h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Ocupació limitada

INFORMACIÓ E INSCRIPCIONS:

Durada: 1h

canbalaguer@palma.cat

Activitat gratuïta

Reserves: palmaeduca@palma.cat
971 449 406 Apol·lònia Mora

Ho organitza:

Fundació Mallorca Turisme
Hi col·labora:

VISITA GUIADA

Visites de Confiança

Ajuntament de Palma – PalmaCultura

8 i 15 de gener d'11 a 13 h

Activitat gratuïta. Cabuda limitada.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
canbalaguer@palma.cat
www.palmaeduca.cat
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CASAL
SOLLERIC
Passeig del Born, 27. 07012 Palma
HORARI: de dimarts a dissabte
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Diumenges i festius d'11 a 14.30 h

INFORMACIÓ: casalsolleric.palma.cat
Entrada lliure

PLANTA NOBLE

“Vuelo luego existo”
Fins al 23 de gener
Diana Coca

A cura de Mercedes Estarellas.

ACTIVITATS
PROJECTES CRIDA DE CREACIÓ
I RECERCA CAC 2021

Divendres 28 de gener a les 19 h

Auditori de la Fundació Miró Mallorca

EXPOSICIONS VIGENTS
PLANTA ENTRESOL

“Exposades però invisibles.

Afectes i aliances entorn a l'art"
Fins al 9 de gener
Laura Marte

A cura de Mónica Galván.
PLANTA ENTRESOL I PLANTA BAIXA

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert
d’Arts Visuals 2021

“L'assasin de l'assasin”
José Fiol

Presentació del projecte i del procés de treball
de José Fiol al taller de la Fundació Miró
Mallorca.

Visionat del documental Walter Benjamin a

Eivissa (1932-1933) coproduït per Capellafilms
i RTVE.

Entrada lliure fins a completar la cabuda.

Del 20 de gener a 27 de març
Exposició col·lectiva
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CASAL SOLLERIC

IMATGE: XISCO BONNIN

EXPOSADES
PERÒ INVISIBLES.
AFECTES
I ALIANCES
ENTORN
A L'ART
De Laura Marte en col·laboració amb Las Kellys
Comissariada per Monica Galván

Aquesta exposició és una selecció d'objectes i
instal·lacions que permeten fer el seguiment

del vincle establert durant més de 3 anys entre

Laura Marte i l'associació Kellys Unión Baleares.
La mostra reuneix obres que reflecteixen les
preocupacions i intencions de l'artista per a
pensar críticament el femení des d'una

perspectiva de gènere. Marte crea dispositius

íntims amb simbologia afectiva, perquè tracta
amb històries de vida particulars, dones que li
confien i comparteixen alguns malestars

provocats pel sistema laboral massificat, com:
la precarietat, les males condicions laborals o
les malalties derivades de la mateixa

feina..Marte no sols els assenyala sinó que els
atén de manera sensible en detenir-se a
pensar en com aquestes càrregues

construeixen una identitat fragmentada
assignada a la dona, acceptada

col·lectivament i que té com a conseqüència la
normalització d'estereotips, consolidar

desigualtats entre estrats socioeconòmics i
ratificar la vulneració establerta per les
estructures socials presents.

L'eix principal de l'exposició és la recuperació
d'experiències i memòries silenciades. Estar

immerses en rutines alienadores ha reduït la
nostra capacitat d'empatitzar sensiblement
amb altres experiències que són igual de
significatives i valuoses que les nostres.

L'agitació diària, la pressió d'arribar a final de
mes o el tedi que suposa fer tasques

exhaustives, evita pensar que totes aquestes
accions es basen en la promesa capitalista,

desvirtuada i perversa, d'aconseguir "un lloc

millor", però caldria preguntar-se: Aquest lloc

millor és comú? Què hi ha de les vides que ens
reclamen atendre les seves afectacions?

És així que valoram el vincle significatiu de
cada peça amb les pràctiques de la cura

efectuades per les Kellys. Aquesta proximitat va
permetre el desenvolupament de dispositius
artístics, arxius sonors i d'imatges que

exterioritzen la violència sistèmica, creada per
les condicions laborals patides per un sector
fonamental però encobert. "Exposades però

invisibles" troba a l'Espai Dipòsit la possibilitat
de generar entorns que permetin reconèixer

des d'altres llocs les dures agressions laborals,
físiques, emocionals i socials suportades per
elles, contradient el prejudici social sobre el
suposat "sexe feble".
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Considerant, com deia Sartre, que les accions
són l’única cosa que es pot entendre com a

veritablement real en aquesta vida, Diana posa
en marxa el mecanisme de creació de les

diferents realitats que ella percep. I vola. Vola

emprant el cos com a gestor d’aquesta acció.
Fa servir el seu cos com a catalitzador

d’energies i, la improvisació, com a vehicle del
tràngol que suposa tota creació. Diana es veu
forta com una roca, i mòrbida com una

esponja. Absorbeix i canalitza conceptes i

IMATGE: GRIMALT DE BLANC

energies per a expulsar conclusions i veritats

CASAL SOLLERIC

evidents a tots, les quals, malgrat tot, el nostre
cervell tendeix a no veure.

Seguint Donna Haraway, Diana Coca qüestiona
la centralitat de l’ull en la cultura occidental
patriarcal, intervenint l’espai públic com un
espai artístic més, afectant-lo i deixant-se

afectar, embriagant-se a través dels sentits:

VUELO, LUEGO
EXISTO

escoltar, ensumar, assaborir, tocar i veure. Com

Diana Coca

l’espai, la fotografia és l’eina perfecta

una xamana visionària, ens obre els ulls al món
que no se’ns mostra en condicions normals de
ceguesa social.

Atès que l’acció du intrínsecament el temps i

Fins al 23 de gener de 2022

mitjançant la qual l’artista captura el que està

El viatge de Diana Coca s’inicia quan comença

com a espurnes de lucidesa. Les fotografies de

per a dormir l’Odissea d’Homer. De llavors ençà,

com Carolee Schneemann deia, si la llum és

artista és la incansable recerca per a entendre

fotografia capta l’energia de les accions, i

en trànsit. Atrapa moments que es presenten

a tenir ús de raó, quan de nina son pare li llegia

Diana Coca són una vegada més la prova que,

si alguna cosa defineix la vida i l’obra d’aquesta

energia i la fotografia capta la llum, la

la ment i el comportament dels humans.

indaga en sensacions, emocions, i en el seu
significat, amb tot el que això suposa.

Després de llicenciar-se en Belles Arts en

l’especialitat de Fotografia per la Universitat de
Brighton; en Filosofia per la Universitat de les

Illes Balears, i d’obtenir un Màster en Recerca

de Dansa i Performance en el Centre Nacional
d’Arts de Mèxic, tot d’una troba en el seu propi
cos el material que li dona tota la

independència necessària per a l’exploració i
l’anàlisi; en l’acció, troba la manera de crear

una realitat objectiva i, en la fotografia, la de
captar l’energia que no es mostra a l’ull nu.
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IPREMI CIUTAT DE PALMA 2020. GONZALO ELVIRA.
MATGE: DAVID BONET

CASAL SOLLERIC

En aquesta edició destaca l’increment de

PREMI CIUTAT
DE PALMA
ANTONI
GELABERT
D'ARTS VISUALS
2021

treballs en dues categories: arts visuals i

Premis Ciutat de Palma

registraren 87 i 140. També opten a ser

audiovisuals. Pel que fa a les arts visuals, si

l’any passat es va duplicar el nombre d’obres
de l’any de més participació, enguany es fa
una passa més, per arribar a una xifra

històrica: en total 580 participants han

presentat 1325 projectes (l’any passat 514

artistes presentaren 1145 obres). Pel que fa als
audiovisuals, enguany s’han presentat 27

curtmetratges o llargmetratges, quan el 2020
se’n presentaren 15.

En l'àmbit literari, per exemple, s'han presentat
76 novel·les i 136 poemaris, una xifra

lleugerament inferior a l’any passat quan se’n

Del 20 de gener a 27 de març

premiats i s’han presentat 12 treballs

20 de gener a les 19 h

L’interès per la categoria del còmic,

Teatre Principal

enguany s’’hi ha presentat 62 obres (66 el

Gala d'entrega dels Premis Ciutat de Palma

d’investigació, dos més que l’any passat.
incorporada als premis al 2010, es manté:
2020).

En acabar la gala, Inauguració del Premi Ciutat
de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals al

14 espectacles de 13 companyies opten a ser

Casal Solleric

guardonats a la modalitat d’arts escèniques,

Els Premis Ciutat de Palma es donaran a

presentaren 13 treballs.

durant les festes de Sant Sebastià. Els

categories de Patrimoni Gastronòmic i Miquel

tradicional escultura de l'artista Jaume Mir.

opten a guanyar el de gastronomia i s’han

una xifra similar a la de l’any passat quan es

conèixer a la tradicional gala que se celebrarà

Per segon any consecutiu es convoquen les

guardonats rebran un premi econòmic i la

dels Sants Oliver de Periodisme. 3 propostes
presentat 17 de treballs periodístics (l’any
passat foren una seixantena).
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FUNDACIÓ
MIRÓ
MALLORCA

EXPOSICIÓ TEMPORAL
“LA DISSUASIÓ.

LA MAREA I EL LÍMIT”
de Rosell Meseguer
Fins el 16 de gener

Un estudi taxonòmic, conceptual i espiritual de
Carrer de Saridakis, 29. 07015 Palma

diferents elements arquitectònics de defensa,

educacio@miromallorca.com

tracten com a símbols de diverses forces.

INFORMACIÓ: miromallorca.com

de camuflatge, d'atac i de frontera que es

Aquestes estructures serveixen per a articular

la lluita que té la cultura, l’art i la creació com a
La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca és una

protagonistes actius, com a vertebradors de la

Joan Miró i estudiar el procés creatiu en el lloc

pensament, l’experiència, l’ètica i l’estètica,

30 anys.

metàfora al voltant del límit, del refugi, de l’atac

institució cultural que permet descobrir l’art de

conjura resistent que es genera des del

on l’artista va residir i treballar durant gairebé

mentre s’elabora una bella i inquietant

PALMACULTURA.CAT

i de la defensa.

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA
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FUNDACIÓ
MIRÓ
MALLORCA
ACTIVITATS
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D’ARTISTA:

“LA DISUASIÓN. LA MAREA
Y EL LÍMITE”

Visita a la Galeria Baró on s'exposa "Paisajes

de resistencia" on trobarem obra de l’artista.
20.30 h

Tots els assistents rebran un exemplar del llibre
d’artista.

Entrada lliure fins a completar la cabuda.

CICLE DE CINEMA

retROCKspectiva
ROGER WATERS: US + THEM de Sean Evans
13 de gener a les 20 h

de Rosell Meseguer

Divendres 14 de gener

CALIFORNIA DREAMIN, THE SONGS OF THE

investigació processual (1999-2021) sobre les

27 de gener a les 20 h

costa vinculades, en aquesta ocasió, a les

Entrada lliure fins a completar la cabuda.

L'edició s’emmarca dins una àmplia

transformacions de l’arquitectura defensiva de

MAMAS & THE PAPAS

estructures militars de l’illa de Mallorca.

Presentació a l'Espai Cúbic a càrrec de

l’artista, Rosell Meseguer i el crític d’art,
Fernando Gómez de la Cuesta.
19.00 h

Recorregut per l'exposició.
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FUNDACIÓ
MIRÓ
MALLORCA
ACTIVITATS

Presentació del procés de treball i projecte

artístic de José Fiol "L'assassin de l'assissin"
+ Visionat del documental documental de
Walter Benjamin a Eivissa (1932-1933)
coproduït per Capella Films i RTVE.
28 de gener a les 19 h

L’activitat tindrà lloc a l’auditori de la Fundació.
Per reservar plaça s’ha de cridar a la Fundació
en horari d'obertura al Tel. 971 70 14 20.
Cabuda limitada.

“L’ASSASSIN DE L’ASSASSIN”
de José Fiol

En col·laboració amb el Casal Solleric.
Entrada lliure fins a completar la cabuda.

El retrat d'un assassí

Raoul Villain va ser un polític francès que, el
1914 en un rampell de patriotisme, va

assassinar el líder socialista i pacifista Jean

Jaurès, que pretenia que França no entrés a la
primera Guerra Mundial on varen morir 1,3
milions de francesos. Després de ser

condemnat, va passar únicament 4 anys a la

presó a causa de la seva influència en el partit

polític que governava el país. Aquest és el punt
de partida del projecte ideat per l'artista
mallorquí, José Fiol.

PALMACULTURA.CAT

FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

GENER / 2022

CASTELL
DE BELLVER
Carrer Camilo José Cela, s/n. 07014 Palma,

HORARI: de dimarts a dissabte de 10 h a 18 h
diumenges i festius de 10 h a 15 h
INFORMACIÓ: 971 735 065

"OMPLIREN EL FUTUR

D’ANHELS DE JUSTÍCIA"

Així que, decidiren emprendre un alçament
popular. Aviat s'hi afegiren els pagesos, els

quals estaven descontents amb la distribució

de les càrregues fiscals, que perjudicaven fort
la Part Forana.

Tots ells confiaven, al principi, en la voluntat
reformadora del jove rei Carles I. Però el

monarca va decidir enviar l'exèrcit per restablir
l'ordre vigent.

Aquella revolta esdevingué una autèntica

guerra civil entre mallorquins que va durar dos
anys i mig. Els enfrontaments armats i la

EXPOSICIÓ GERMANIA

duríssima repressió posterior varen ocasionar

Fins al 30 de juny

La Germania, que perseguia major justícia

DE MALLORCA, 500 ANYS
Fa 500 anys, el dia 7 de febrer del 1521, va

esclatar la Germania, una revolta que canviaria
el curs de la història de Mallorca. Les

estructures feudals seguien vigents però arreu

d'Europa bufaven aires de canvi. Els menestrals
de Ciutat (agrupats en gremis segons oficis)

no estaven d'acord amb els imposts creixents
que havien de pagar i que creien injusts. Així

milers de morts.

fiscal i més participació política, va fracassar.
Mallorca entrava a l'edat moderna tacada de

sang; i les classes humils encetaven una llarga
etapa d'opressió i de misèria. La lluita dels
agermanats no seria reconeguda per la

societat mallorquina fins al segle XIX. Avui, al
cap de 500 anys, podem afirmar que el seu

sacrifici va omplir el futur d'anhels de justícia.

que, decidiren emprendre un alçament
popular.
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BIBLIO PALMA
XARXA DE
BIBLIOTEQUES
MUNICIPALS
La Xarxa de Biblioteques Municipals consta de
21 biblioteques, repartides per les diferents
barriades de Palma.

Concurs de dibuix

Dimarts 4 de gener a les 17.30 h

Biblioteca de Son Gotleu – Sala infantil
Biblioart: “Dibuixam damunt paper de diari”
Dimecres 5 de gener a les 17.30 h

Biblioteca de Son Gotleu – Sala infantil
Contacontes + taller:

“Gaspara, la reina d'Orient”

Trobareu totes les adreces, telèfons
i horaris al web

www.bibliopalma.palma.cat
Entre d’altres, ofereixen els serveis de consulta
en sala, préstec de llibres, DVDs i revistes,
préstec interbibliotecari amb la resta de
biblioteques de Mallorca i accés a les

plataformes de préstec en línia e-Biblio i e-Film.
A més, amb el carnet de les biblioteques

municipals teniu un descompte a totes les

funcions que es fan als teatres municipals.
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CONTACONTES, TALLERS
I ACTIVITATS FAMILIARS

BIBLIOTEQUES

Dimecres 5 de gener a les 17 h
Biblioteca de Son Sardina

Contacontes de Nadal: "Un bon Nadal"
Dimecres 5 de gener a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Taller: “Feim animalons amb globus”
Dissabte 8 de gener a les 11 h

Biblioteca Infantil de Nou Llevant
Què sap la biblioteca de l’univers?
Dissabte 8 de gener a les 10.30 h
Biblioteca de Son Cladera

GENER / 2022

Contacontes + taller: “Pájaro amarillo”

Què sap la biblioteca d’... Els óssos?

Biblioteca del Coll d’en Rabassa

Biblioteca de Son Sardina

Dissabte 8 de gener a les 11.30 h

Dijous 13 de gener a les 17 h

Contacontes + taller: “Un camell d’Orient”

Contacontes i taller de Sant Antoni:

Biblioteca de Son Ximelis

i “Dimonions de cartró”

Dissabte 8 de gener a les 11.30 h

Contacontes + taller:

“Violeta se harta de los Reyes Magos”
Dimarts 11 de gener a les 17.30 h

Biblioteca de Son Gotleu – Sala infantil
Contacontes: "Brunilda astronauta"
Dimecres 12 de gener a les 17.30 h

"Les banyes d'en Cucarell"

Dissabte 15 de gener a les 11 h

Biblioteca Infantil de Nou Llevant
Contes per a nadons:

“Què portes dins del bolquer?”

Dissabte 15 de gener a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Taller de rondalles i dimonis

Bibliojocs:

Biblioteca de Son Gotleu

Juguem amb els llibres “Doble joc”
Dimecres 12 de gener a les 17.30 h

Biblioteca de Son Gotleu – Sala infantil
Biblioart:

Dissabte 15 de gener a les 11 h

Contacontes + taller: “Sant Antoni”
Dissabte 15 de gener a les 10.30 h
Biblioteca de Son Cladera

“Mural d’hivern”

Gloses i dibuix:

Biblioteca de Son Gotleu – Sala infantil

Dissabte 15 de gener a les 11.30 h

Dijous 13 de gener a les 17.30 h
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BIBLIOTEQUES

“Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31”
Biblioteca de Son Ximelis
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Contacontes + taller:

Especial San Sebastià

Dimarts 18 de gener a les 17.30 h

de les rondalles mallorquines?”

“El Drac de na Coca i la flama de la festa”
Biblioteca de Son Gotleu – Sala infantil
Contacontes: “Les girafes no poden ballar”
Dimecres 19 de gener a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant
“Un préstec, un dimoni”

Dimecres 19 de gener, revetla de Sant Sebastià

“Què en sap la Biblioteca,

Dissabte 22 de gener a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa
Xerrada:

“60 anys de la descolonització africana”
Dissabte 22 de gener

Biblioteca de Son Gotleu

Biblioteca Joan Alcover

Conte-jugat: “La reina de les neus”

clauer de dimoni! (fins a esgotar existències)

Biblioteca de Son Ximelis

Per cada préstec la Biblioteca et regala un

Dissabte 22 de gener a les 11.30 h

Contacontes + taller:

Taller:

Dimecres 19 de gener a les 17 h

Dissabte 22 de gener a les 11 h

Les banyes d'en Cucarell”
Biblioteca de Son Sardina

“Què sap la Biblioteca de les girafes?”
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Taller:

Contacontes + taller:

Dimecres 19 de gener a les 17.30 h

Dimarts 25 de gener a les 17.30 h

“Feim el nostre dimoni amb plastilina”
Biblioteca de Son Gotleu – Sala infantil

“De què fa gust la Lluna?”

Biblioteca de Son Gotleu – Sala infantil

Contacontes + taller: “La font amagada”

Contacontes: “El fil invisible”

Biblioteca de Son Cladera

Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Dissabte 22 de gener a les 10.30 h
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BIBLIOTEQUES

Dimecres 26 de gener a les 17.30 h
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Biblioart: “Una sala infantil de terror”

Club de lectura:

Biblioteca de Son Gotleu – Sala infantil

Dissabte 29 de gener a les 11 h

Dimecres 26 de gener a les 17.30 h

Pel·lícula: “Frozen II”

Dijous 27 de gener a les 17.30 h

Biblioteca de Son Gotleu – Sala infantil
Contacontes + taller: “Imagine”
Dijous 27 de gener a les 17 h
Biblioteca de Son Sardina

“Què sap la Biblioteca d’art?”
Dissabte 29 de gener a les 11 h
Biblioteca de Son Ximelis
Mural del Dia de la Pau

Dissabte 29 de gener a les 10.30 h
Biblioteca de Son Cladera

Taller del Dia de la Pau: “Colomets de la pau”
Dissabte 29 de gener a les 11 h

Biblioteca Infantil de Nou Llevant
Repte lector 6x6: 6 mesos - 6 llibres

'Una palabra tuya', d’Elviar Galindo
Biblioteca de Son Sardina
Club de lectura:

'Aurora Boreal', d’Asa Larsson

Dissabte 29 de gener a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

ESPAI DE PARLA

A cada sessió es treballa una situació,

un llibre… en català, que dona peu a conversar
en aquest idioma.

Dilluns 10, 17 , 24, 31 de gener a les 10.30 h
Dijous 13, 20, 27 de gener a les 17.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

RACONS BIBLIOGRÀFICS
Sant Sebastià i el dimonis

Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil

De gener a juny

Biblioteques de Son Ximelis, Son Cladera,

el Coll d’en Rabassa, Son Sardina i Son Gotleu
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BIBLIOTEQUES
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ACTIVITATS EN LÍNIA
Efemèrides: Umberto Eco
5 de gener

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA
I DOCUMENTAL
“Bombardeig, repressió i depuració:
La Guerra Civil al microespai

Què llegim?

dels instituts de Palma”

Tot el mes de gener

Biblioteca de Son Gotleu

Del 10 de gener al 10 de març
Biblioteca Ramon Llull

CROMOCONTES

PRESENTACIONS DE LLIBRES

Biblioteca del Coll d’en Rabassa

"Temps de festa.

Animació a la lectura
Tot el mes de gener

Litúrgia, art i literatura a Pollença"
Dimecres 12 de gener a les 19 h
Biblioteca Ramon Llull

FILOSOFIA PER
A NO AVESATS

Divendres 14 i 28 de gener

Biblioteca de Josep M. Llompart

"Anuari de la Ciutat: repàs de l'any 2021
en urbanisme, economia, àmbit social,
cultural i de medi ambient"

Dimarts 18 de gener a les 19 h
Biblioteca de Cort
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BIBLIO
PALMA
ON ENS
TROBAU?

BIBLIOTEQUES DE ZONA

HORARI: de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h
Dissabtes de 9 a 13 h
CORT

Plaça de Cort, 1. 07001 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 1203
JOAN ALCOVER

Joan Alcover, 28. 07006 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3631
JOSEP M. LLOMPART

Emperadriu Eugènia, 6 (S’Escorxador)
07010 Palma

Tel. 971 225 900, ext. 3652 i 3651
RAMON LLULL

Institut Balear, s/n. 07012 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3654
EL MOLINAR

Francesc Femenias,1. 07006 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3660
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L'OLIVAR

SANTA CATALINA

07002 Palma. Tel 971 225 900, ext. 3674

Tel. 971 225 900, ext. 3650

Dissabtes de 9 a 13 h

SON CÀNAVES

BIBLIOTEQUES DE BARRI

Tel. 971 225 900, ext. 3659

Plaça de l'Olivar, Mercat de l'Olivar, 1r.

HORARI: de dilluns a divendres de 8 a 14 h

Dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h

i dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 20.30 h
Dissabtes tancat

Fàbrica, 34. 07013 Palma

Plaça de la Sitja, 4. 07010 Palma

SON FERRIOL

Sant Joan de la Creu, 43. 07198 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3670

GÈNOVA

Barranc, 22. 07015 Palma

Tel. 971 225 900, ext. 3658
LA INDIOTERIA

Gremi tintorers, 2. 07009 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3646

SON FORTESA

Sant Isidre Llaurador, 25. 07005 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3649
SON RAPINYA

Catalina March, 4A. 07013 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 364

El RAFAL VELL

Joan Estelrich Artigues, 50. 07008 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3624
SANT JORDI

Pau Bouvy, 31. 07199 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3637
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BIBLIOTEQUES DE BARRI
OBERTES ELS DISSABTES

INFANTIL NOU LLEVANT

Ciutat de Querétaro, 3. 07007 Palma

Dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h

Tel. 971 225 900, ext. 3640

Dissabtes de 9 a 13 h

HORARI D'HIVERN: 15/09 a 15/06

EL COLL D’EN RABASSA

i dilluns i dissabtes de 9 a 14 h

Tel. 971 225 900, ext. 3639

HORARI D'ESTIU: 16/06 a 14/09

i dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 20.30 h

Son Rossinyol, 1. 07007 Palma

De dimarts a divendres de 15 a 20 h

De dilluns a dissabte de 9 a 14 h

SON CLADERA

Cala Mitjana, 41. 7009 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3645
SON GOTLEU

Josep Garcias, 2 B. 07008 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3845

ALTRES BIBLIOTEQUES ASSOCIADES
SERVEI DE DOCUMENTACIÓ I PRÉSTEC.
REG. D’EDUCACIÓ

Plaça Nova de la Ferreria, 2. 07002 Palma

SON SARDINA

Camí de Passatemps, 123. 07120 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3648

Tel. 971 449 448

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
BIBLIOTECA PILAR JUNCOSA (FUNDACIÓ MIRÓ)

SON XIMELIS

Cap Enderrocat,14. 07011 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3635

Carrer de Saridakis, 29. 07015 Palma
Tel. 971 701 420

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

i dimarts, dimecres i dijous, de 15.30 a 18 h
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IMATGE: APROPA CULTURA

PROGRAMA
SOCIAL
PALMA CULTURA
Si pertanys a una entitat social o un col·lectiu vulnerable pots sol·licitar

entrades gratuïtes de qualsevol activitat que tenguem programada des
de PalmaCultura (que dependran de l'aforament disponible per a cada
activitat).

Per solicitar-les es pot fer de dues maneres:
a) Enviant un correu a mariadelpilar.garcias@palma.cat indicant

l'espectacle o activitat a la que voleu assistir, el nombre de persones que
sereu i el vostre telèfon. Ens posarem en contacte amb vosaltres per dirvos la disponibilitat i treballar amb vosaltres els detalls de les activitats,
poguent personalitzar o complementar la vostra participació amb
diàlegs amb els creadors/es, visites als espais...
b) A través de la plataforma APROPA CULTURA

https://balears.apropacultura.cat/ca/apropa-illes-balears

de la que en som membres. Si la vostra entitat està registrada, algunes
de les nostres activitats es poden reservar directament.
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PROGRAMA SOCIAL
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AVANÇ DE PROGRAMACIÓ
PALMA CULTURA
FEBRER 2022
FESTIVAL JAZZPALMA 2022

La tercera edició del recuperat Festival Jazz Palma tindrà lloc del 4 al 13

de febrer amb un total de 10 concerts principals i comptarà amb alguns

dels referents del jazz d’àmbit estatal, internacional i també insular, per a
situar Palma a l’escena del jazz. Tot i l'actual context, s’ha consolidat

aquesta cita anual, que dona suport al col·lectiu de músics i dinamitza la
ciutat culturalment perquè la ciutadania de Palma pugui gaudir d'una
oferta cultural de qualitat els 365 dies de l'any.

Festival del 2022 aplega noms com el del saxofonista israelià Eli Degibri, el
pianista menorquí Marco Mezquida o la flautista gallega María Toro, amb
el Teatre Municipal Xesc Forteza com a epicentre de la programació. A
aquests 10 concerts se n’hi sumaran d’altres com els que es faran a

diferents barris de Palma els caps de setmana o el cicle de Dones&Jazz,
que tindrà lloc al Casal Balaguer.

Tota la programació del festival a
palmacultura.cat
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AVANÇ DE PROGRAMACIÓ
PALMA CULTURA
FEBRER 2022
FEBRER NEGRE 2022

Un clàssic de la literatura a la nostra ciutat arriba a la XII edició, i ja te

dates: del 16 al 19 de febrer. El festival comptarà amb una prèvia musical
dia 12 dins Jazz Palma 2022.

Tot un seguit de conferències i presentacions que seran del gust dels
fanàtics del gènere!

Tota la programació del festival a

palmacultura.cat i al facebook Febrer Negre
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AVANÇ DE PROGRAMACIÓ
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INFORMACIÓ DETALLADA A:
WWW.PALMACULTURA.CAT
SEGUIU-NOS A LES XARXES

AQUEST PROGRAMA ÉS SUSCEPTIBLE DE CANVIS.

TOTES LES ACTIVITATS ESTARAN ADAPTADES A LES MESURES SANITÀRIES VIGENTS.

