
CACIM 2021

manangelment



2

Manalgelment CACIM 2021 Manalgelment CACIM 2021

3

CATÀLEG
D’ACTIVITATS
CULTURALS

BENVINGUTS

Oferim un catàleg d’activitats 
culturals per tal de poder 

programar als municipis. Les 
activitats que trobareu són 

concerts, concerts de música 
clàsica, teatre, teatre infantil i 

conferències. 

 

Vos convidam a explorar aquest 
catàleg i si no trobau l’activitat que 
cercau, sempre vos la podem fer a 

mida. Només heu de contactar amb 
nosaltres i vos farem una visita per 

dissenyar el projecte segons les 
necessitats del municipi.

 

Si voleu alguna de les activitats que 
vos oferim en aquesta pàgina  o 

voleu un projecte a mida ens podeu 
enviar un correu a:

angelpujol63@gmail.com

o bé telefonar a:

+34 605 06 32 85

1.     MÚSICA

2.     MÚSICA CLÀSICA

3.     TEATRE / TEATRE INFANTIL / CONFERÈNCIES
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MÚSICA
MÚSICA

La música és l’art que mitjançant l’ordenació dels sons en 
el temps, produeix un efecte estètic i/o emotiu en l’oient. 
S’expressa mitjançant la combinació de sons, tenint com 

a elements constitutius la melodia, l’harmonia, el ritme i el 
timbre. Es manifesta en l’organització dels sons i els silencis 

en el temps. És l’art de la generació, manipulació i combinació 
—en simultaneïtat o en successió— dels sons, produïts per 
veus humanes o per instruments, a la recerca d’una bellesa 

formal i/o de l’expressió d’emocions, o de complir certes 
funcions, i produint missatges dotats d’unitat, continuïtat i 

coherència.
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Ja fa més de 20 anys que els set membres de 
Cap Pela ens ofereixen el seu repertori de temes 
propis i grans èxits internacionals interpretats 
únicament amb la seva veu, és a dir: a capella.

Cap Pela des del seu inici ha demostrat que amb 
la veu es pot imitar qualsevol instrument, qual-
sevol atmosfera, tot defugint d’un plantejament 
purament coral per donar-li un aire més nou, 
trencador i renovat.

El seu èxit no és casual sinó que es sustenta per 
moltes hores de feina: una sòlida formació vocal, 
tècnica i musical de cada un dels 7 components; 
un gran treball en els arranjaments i harmonies 
que exploten tot el potencial del grup; i una gran 
preocupació per la posada en escena.

En directe Cap Pela es mostra tal com són: ale-
gres, apassionats i naturals. Sense artificis ni 
manipulacions, tot el so que despleguen és real 
i és aquí on ens mostra la compenetració de les 
seves veus: la complicitat, el rigor i la professio-
nalitat adquirits al llarg de la seva dilatada trajec-
tòria i experiència, on posa tota la seva energia, 
la seva alegria i l’amor per la música.

Així, amb aquesta fórmula arriscada i creativa, 
han aconseguit captar l’atenció d’un públic di-
vers i de totes les edats que des de sempre ha 
respost de manera entusiasta als seus concerts.

Del seu repertori destaquen les cançons de Bo-
hemian Rapsody (Queen), Moon River (H. Man-
cini), Eleanor Rigby (Beatles), Volver (C. Gardel), 
Feeling Good (N. Simone).

Cap pela

Preu: 3.850€ IVA INCLÒS
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Marcel Cranc és el projecte del compositor 
mallorquí Miquel Vicensastre. La seva 
elegància i el seu savoir faire apareix en 
escena quan mescla fàcilment tot tipus 
de música: folk i electrònica, música 
contemporània i rock.

Ha actuat amb èxit a diversos festivals 
nacionals i internacionals, destacant 
Viena, Berlin, el Palau de la Mú- sica de 
Barcelona i el Teatre Principal de Palma. 
Cerca la seva inspiració en les seves arrels 
mediterrànies i les combina amb diferents 
in uències com Jaques Brel, King Crimson, 
música electrònica i contemporània. Amb 
delicats arranjaments de piano i una veu 
d’intensitat extrema i sincera, les cançons 
de Marcel Cranc fan mal i curen al mateix 
temps.

Cantat en mallorquí el seu mèrit resideix 
en el tipus de sensibilitat que hi ha a cada 
nota, a cada vers i a cada silenci.

“Cançons de maternitat ” de Carme Riera 
La cantant, compositora i violinista Marta 
Elka i el guitarrista, llaütista i productor 
Toni Pastor fan un exercici íntim i molt 
elaborat posant música a una sèrie de 
poemes sobre la maternitat de l’escriptora 
i acadèmica Carme Riera.

A més d’aquests poemes na Carme Riera 
també li va fer arribar el seu llibre “Temps 
d’una espera” com una inspiració més 
dels poemes de maternitat, així com una 
sèrie de poemes inèdits per a musicar: 
Lluna atura’t, Cementiri, Rellotge i L’enyor 
del que no fou.  Així, Marta va començar 
a fer- hi feina mentre seguíen fent di-
versos recitals i converses plegades.  Basat 
en “Poemes de maternitat” de Carme 
Riera.“Poemes de maternitat” de Sota 
la pell i la resta de poemes són inèdits 
©2008, Carme Riera.  Música: Marta Elka.  
Arranjaments: Toni Pastor Enregistrat en 
Es Molinar per Toni Pastor i Marta Elka. 
Mesclat i masteritzat per Mateu Picornell i 
Toni Pastor a l’estudi SWING.  Tècnic de so 
auxiliar: Pere Estelrich.

MarCel CranC Marta elka 

Preu: 1.815€ IVA INCLÒS Preu: 1.100€ IVA INCLÒS

Biel Font ha editat el seu darrer treball (el 
primer amb el nom de Biel Font) amb la 
seva discogràfica (Blau/Discmedi), “Peregrí 
dels blaus”.

Biel Font, comença la seva activitat mu-
sical el 1994 adquirint un baix elèctric. A 
l’hora, comença a rebre classes particulars 
a una coneguda botiga especialitzada en 
instruments musicals. Poc després, actua 
en directe per primera vegada amb el pri-
mer conjunt on va participar amb altres 
companys d’escola el 1995 a Puigpunyent. 
Des de llavors, ha actuat amb gairebé 
vint propostes musicals no només com a 
baixista, sino també com a contrabaixista 
(va esser alumne de la professora Yana Di-
mitrova Alexieva del Conservatori de Mú-
sica i Dansa de les Illes Balears), guitarrista 
rítmic i com a cantant, fent el seu debut al 
micròfon el 8 de juliol de 2003.

Sebastià Llabres (veu i guitarra) i Càndid 
Trujillo (instruments tradicionals) formen 
assac, un projecte de nova creació en 
format de duet. Es coneixen a Cas Canar el 
2011 i d’ençà no han deixat de compartir 
experiències musicals en grups com Eixut, 
Taverners, Islanders o Guiri Attitude 3.0.
Sebastià Llabres conta amb una llarga 
experiència als escenaris com a cantant, 
guitarrista i arranjador de molts cançons 
del seu grup actual, Islanders. Càndid 
Trujillo és intèrpret de xeremies i dedica 
part del seu dia a dia a aquest instrument i 
a la seva docència.

EL PROJECTE:
Cantem nadales és un espectacle adreçat 
a tots els públics, pensat per a celebrar el 
Nadal mallorquí. Es tracta d’un projecte 
que pretén reviure cançons la nostra terra 
relacionades amb aquest esdeveniment 
festiu. Reivindiquen també les nadales 
d’autors contemporanis i les barregen 
amb les tradicionals. Aquesta idea sorgeix 
amb la intenció de promocionar el nadal, 
d’alegrar i ambientar tot tipus d’actes i a 
la vegada, fer perviure el nostre cançoner 
popular i tradicional. Un concert que conta 
amb la senzillesa d’una guitarra, un seguit 
d’instruments tradicionals i la veu.

Biel Font CanteM nadales

Preu: 1.815€ IVA INCLÒS Preu: 858 IVA INCLÒS
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VIATGE AMB UNA GUITARRA

RESUM Concert  didàctic  de  guitarra  
sobre  la  música  de  diferents  països  
del  mediterrani  on  les  músiques  seran  
“decorades” amb objectes ben curiosos 
com anell de percussió, pua de llum, tambor 
oceànic, picarols de peu o un putxinel·li de 
dit.  Durant el concert, la guitarra farà un 
viatge sonor per Espanya, Itàlia, Tunísia, 
Israel, Grècia i finalment tornarà a Mallorca 
podent escoltar així sis peces d’una bellesa 
encisadora de sis compositors d’aquests 
llocs:    Durada: 1 h.

Aquest  espectacle  està  pensat  per  fer-
se  a  l’aire  lliure,  si  bé  es  pot  fer  també  
en  un  teatre. Com que és una funció per 
exterior és ideal programar-lo a partir de 
les 22 h, a l’estiu..

EL MATI INVENTAT

Jaume Tugores ha escrit vuit temes 
instrumentals en el seu estil cinematogràfic 
i mediterrani per a celebrar el naixement 
dels seus fills i descriu així algunes de les 
emocions que ha sentit al convertir-se 
en pare. Tots els temes són conduïts per 
la guitarra com a principal instrument 
però tenint un constant diàleg amb els 
altres instruments d’aquest nou sextet. 
Ha incorporat també la seva veu com un 
instrument melòdic més. És una música 
molt melòdica, que inspira tendresa però el 
mateix temps sona molt èpica, expressant 
així la profunditat i la grandesa que 
signifiquen la paternitat.

A més, Jaume Tugores ha escrit vuit 
contes originals en català per als vuit 
temes instrumentals del disc, on la 
música, la infantesa i la parentalitat són les 
protagonistes. Aquests contes han sigut 
bellament il·lustrats per Mar Serra. Amb 
aquest llibre/disc, Tugores ens proposa la 
lectura de cada conte i després, escoltant 
cada una de les peces musicals, deixar 
volar la imaginació i crear cadascú les 
seves pròpies imatges. 

JauMe tugores JauMe tugores

Preu: 700€ IVA INCLÒS Preu: 2.750 IVA INCLÒS

PERIKAS JAZZ REUNION Sacro concert 
de Jazz Amb  l’estil  de  jazz,  s’interpreten  
composicions  del  barroc,  romanticisme  
i  impressionisme.  També  s’interpreten    
alguns  temes  propis amb reminiscències 
harmòniques de la música espanyola. 
Instrumentistes: contrabaix, piano, bateria 
i veu (quartet).

Preu: 2.389€ IVA INCLÒS

PERIKAS ROCK AND SOUL BAND. 
Músiques dels 70 Perikas  rock  &  Soul  
band  és  una  agrupació  orquestral  
formada  per  10  músics.  S’interpreten  
temes  dels  grups  famosos de l’època 
dels 70 (Chicago, Procol Harum, Emerson 
lake and Palmer, Deep Purple, Free, Focus, 
etc.).

Preu: 5.463€ IVA INCLÒS

SANTA AINA LATIN JAZZ “Jazz a la nit”
Ofereix  l’actuació  cultural  de  l’orquestra  
de  jazz  Santa  Ain a  latin  jazz    (septet).  
Concert  audiovisual  amb  làser.  
S’interpreta el repertori del conegut 
grup Santana, del primer i segon LP que 
varen  fer els  anys 70. Quasi idèntic amb 
arranjament i timbre.

Preu: 3.219€ IVA INCLÒS

PERIKAS JAZZ REUNION “Impressions”
Ofereix l’actuació cultural de l’orquestra 
de jazz  Perikas jazz reunion (quartet). Els 
temes que s’interpreten són els estàndards 
del jazz. També s’interpreten alguns temes 
propis amb reminiscències harmòniques de 
la música espanyola. Els ritmes són llatins i 
de swing barrejats.

Preu: 2.450€ IVA INCLÒS

PERIKAS JAZZ REUNION MINI BIG 
BAND “La llum i la música”
Amb  l’estil  de  jazz  llatí.  S’interpreten  
composicions  dels  estàndards  de  jazz;  
i també  alguns  temes  propis amb 
reminiscències harmòniques de la música 
espanyola.

Preu: 5.750€ IVA INCLÒS

LORENTE & PERIKAS  “Percupiano”.
El  duo  format  per  Armando  Lorente  
(vibràfon)  i  Miguel  A.  Pericàs  (piano)  
components  del  grup  PERIKAS  JAZZ  
REUNION presenten un concert acústic 
on interpreten temes propis i composicions 
dels estàndards del jazz, dels clàssics i de la 
música popular amb arrels del jazz.

Preu: 1.750€ IVA INCLÒS

perikas Jazz reunion 



12

Manalgelment CACIM 2021 Manalgelment CACIM 2021

13

El grup va néixer a l’abril de 2015, arran 
de la celebració de la festa de Sant Jordi. 
Des de llavors, el projecte ha crescut i 
han recorregut molts d’espais oferint les 
seves cançons. Varen participar a la Nit 
de la Cultura de l’OCB amb l’estrena de 
la seva cançó “Entenem-nos per amor”, 
feta a partir de versicles “D’amic e amat”; 
a l’Encontre de joves poetes dels Països 
Catalans a Formentera; a festivals com 
Sa Riba Folk, entre molts d’altres llocs. 
La majoria de músiques són pròpies, tot i 
que també fan alguna versió de cançons 
populars.

A principis del 2018 han participat a “Illes 
dins un disc”, un tribut a Tomeu Penya 
produït per IB3, amb la seva versió de 
“Havanera”, a la qual li han donat un to 
molt personal, amb ritmes llatins.

Amb aquest nou projecte, Vers endins 
enviden per una proposta senzilla però 
sentida; una selecció de textos clars 
i accessibles que transporten els/les 
assistents dins un univers de paraules i 
sons que no deixen ningú indiferent.

Le carromato neix de la trobada de 
músiques europees; klezmer, cançó 
francesa, jazz manouche, música de 
pel·lícules del vell continent... amb aquelles 
músiques del nou; swing, latin jazz, bossa 
o boleros... tot amb un so de saló, acústic i 
natural, amanit amb els aires mediterranis 
de Mallorca.

El nom del grup fa referència als músics 
ambulants que recorrien vastes geografies 
destapant els pots de les essències 
d’antany. Emulant-los, Le Carromato viatja 
en una vella furgoneta i la seva majestuosa 
porta posterior s’obre accionant un llarg 
pal des de l’interior.

Le Carromato són:
Alfredo Ardanaz – violí Miquel Àngel 
Aguiló - violoncel i percussió Toni Pastor – 
guitarra Xisco Aguiló – contrabaix

Vens endins le CarroMato

Preu: 2.178€ IVA INCLÒS Preu: 1.694€ IVA INCLÒS

Taifa,  el  rock  més  potent  en  clau  flamenca  
amb  sabors  del  Magrib,  és  una  de  les  
propostes  més  genuïnes  del  panorama 
musical actual.   Dos  anys  després  de  la  
formació,  editen  Más  allá  del  Sur  (1999),  
produït  pel  cantant  de  Medina  Azahara  
(Manuel  Martínez) i el videoclip «Guitarra. 
Espejo de mi alma», un treball que beu de 
les fonts del rock andalús, però amb un 
so més dur.   Taifa ens presenta la seva 
proposta en clau acústica. Rock, flamenc 
i sabors del Magrib, interpretats amb 
llaüt àrab, busuqui, darbukka, mandolina i  
guitarra flamenca.

Luis Massot, Miguel Maya i Antonio 
Medina porta als amants de l’heavy metall 
progressiu espanyol una degustació de 
sabors vinguts des del Magrib i sonoritats 
flamenques fusionades amb les guitarres 
més dures, els ritmes més contundents i 
un cant a l’essencial de la vida.

Xanguito és un dels grups mallorquins 
més escoltats i seguits de l’actualitat. 
Després d’irrompre amb el seu primer 
àlbum “BEIX” (2017) i una gira de més de 
100 concerts, ressorgeixen amb un nou 
disc on es revela la seva part més festiva. 
“Milions d’estrelles” (2020) s’acompanya 
d’un espectacle explosiu i innovador que 
exhaurí l’aforament del Teatre Xesc Forteza 
en menys de 72 hores.

L’originalitat de les seves cançons, sumada 
a una posada d’escena única, captiven a 
l’espectador des de l’inici fins al final del 
concert. Amb el “bon rotllo” per bandera 
i la naturalitat que els defineix, Xanguito 
ha revo-lucionat el panorama musical 
mallorquí amb les seves actuacions on 
avorrir-se és impossible. Una autèn-
tica festa de ritmes folklòrics i moderns 
que conviden a cantar i ballar cançons, 
qualcunes ja reconegudes com a himnes.

taiFa Xanguito

Preu: 1.210€ IVA INCLÒS Preu: 3.850€ IVA INCLÒS
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Dinamo  és  una  banda  multicultural  
de  projecció  internacional  que,  des  de  
Mallorca,  continua  expandint  tota  la  
seva  música  original  a  la  resta  del  món,  
d’ençà  que  es  va  formar  el  2004, Va 
començar essent un quintet, que més tard 
van ampliar a septet amb la incorporació 
de Pep Aspas i Miquel Gayà. 

Es tracta d’un grup de projecció 
internacional; han actuat a Mèxic, 
Colòmbia, el Regne Unit, els Estats Units, 
Japó, etc.  El  ritme  inconfusible  de  
Dinamo  s’aconsegueix amb la fusió de 
ritmes (ska, rock, reggae, tango, quartet). 
Tot plegat un mestissatge musical per tots 
els costats. Un autèntic cocktail explosiu 
100 % original ska llatí marca Dinamo. 
En aquest concert ens presentaran el seu 
darrer disc Ahora bajo  y lo arreglo todo. 

Monkey Doo és una banda de swing que 
intenta recuperar l’essència més popular 
d’aquest estil musical, tant en el repertori  
de  temes  clàssics  de  la  primera  època  
(anys  20  i  30)  com  amb  la  utilització  
d’instruments  de  la  música  popular 
americana d’aquella època. Monkey Doo 
es va formar el 2012 i, des de llavors, ha fet 
multitud de concerts a   les   Illes   Balears   
i   a   la   resta   de   l’estat.  

Ha   actuat   en   tot   tipus   d’esdeveniments,   
des   de   festivals,   com   Tramontana   
Rocks   (2013),   Flow   Festival   (2014   i   
2015)   i   Batalla   de   bandes   de swing en   
Es Baluard (2014), ARTyCo (2015) o Rockin 
Matxin (2015), fins a festes i celebracions 
privades, familiars i empresarials. Amb un 
repertori de cinquanta cançons, dividides 
en temes de down tempo més tranquil·les 
per ambientar i unes altres més swing, 
molt ballables i fresques.  Durada: el show 
complet consta de dues parts de 45 minuts 
o d’una de llarga d’hora i mitja.

dinaMo Monkey doo

Preu: 3.025€ IVA INCLÒS Preu: 1512,50€ IVA INCLÒS

La marca pròpia Islanders és basa en 
la barreja de diferents cançons i estils 
musicals en un sol espectacle. L’objectiu 
del grup és la celebració i divertiment 
mitjançant un repertori ampli de versions, 
temes propis i animació.

Amb el recent context viscut per tots i 
totes, passada la quarantena, els Islanders 
ens proposen una petita renovació del seu 
format. En aquest cas, l’espectacle musical 
tendrà un caràcter d’intimitat, com apareix 
en el nom del seu nou espectacle, ja que 
després de deu anys de concerts, la banda 
compartirà amb el públic cançons pròpies. 
És per això en el repertori d’aquest nou 
espectacle tendran més presència els 
temes propis, que les versions.

L’actuació es podrà dur a terme tant 
a recintes d’exterior, com places; com 
a recintes d’interior tals com teatres o 
sales de concert. I de la mateixa manera, 
que en les actuacions del grup dels dos 
darrers anys, l’espectacle es seguirà 
complementant amb balls i humor.

Les lletres de les cançons del grup són de 
caire crític, alegre i encoratjador, a més 
aquestes cançons pròpies són en català, així 
com la majoria de les versions i “popurrís” 
que interpreten en el seu espectacle.

Projecte Assac és un conjunt musical en 
format trio creat en l’estiu de 2020. Els 
integrants són Carles Planells a la bateria 
i percussions ètniques, Sebastià Llabrés a 
la veu i guitarra elèctrica i Càndid Trujillo 
a les xeremies, flabiol i tamborí, tarota i 
percussions tradicionals. La idea arrenca 
de Sebastià i Càndid, que es coneixen 
a Cas Canar el 2011, i d’ençà no han 
deixat de compartir experiències musicals 
i festives en grups com Eixut, Taverners, 
Islanders, Guiri Attitude 3.0 i múltiples 
col·laboracions.

El percussionista Carles Planells, es va 
sumar a la formació en el primer projecte 
sobre el calendari nadalenc que varen dur 
a terme el Nadal de 2020.

La identitat pròpia de Projecte Assac és la 
barreja entre uns instruments tradicionals 
molt arrelats a la nostra cultura, com són 
les xeremies, la veu com a eina ancestral 
i primitiva, les percussions del món i la 
guitarra elèctrica com a referent de la 
música moderna. La seva posada en escena 
és senzilla i professional, els arranjaments 
són acurats i detallistes, aquest fet fa que 
la tonada i cançó que presenten prenguin 
un caire innovador.

islanders anaM a saC!

Preu: 2.057€ IVA INCLÒS Preu:  946€ IVA INCLÒS
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Rumba Katxai neix a Mallorca a l’any 2009 
de la mà dels germans Zuñiga, originaris 
de Xile però residents a les Illes Balears. 
La resta dels seus integrants provenen de 
diversos llocs del món, per la qual cosa les 
seves influències fan que la multiculturalitat 
sigui una característica fonamental del seu 
treball.

Aquest mestissatge sonor recull diferents 
ritmes propis de la serralada dels Andes, 
principalment la cúmbia que, en els seus 
origens, neix del sincretisme musical 
d’indígenes i negres esclaus de la Costa 
del Carib durant l’ocupació i conquesta 
de la corona espanyola a Amèrica. Les 
influències afroamericanes també són 
presents en el so de Rumba Katxai, on la 
samba i la rumba s’uneixen potenciant el 
seu particular estil. El reggae també apareix 
constantment en la seva producció.

Dragonera Tango rendeix homenatge a 
l’edat d’or del tango des d’una visió actual, 
combinant clàssics del repertori amb temes 
de creació pròpia.

Dragonera Tango presenta tangos, valsos 
i milongues... però també zambas, boleros 
o choros en compromís amb la música 
universal i sense fronteres.

El tango constitueix un ampli univers 
musical que en les últimes dècades viu un 
important ressorgiment.

Com a part de la nova generació, Dragonera 
tango s’inscriu en el corrent “renovador” 
a la qual pertanyen Astor Piazzolla i 
Horaci Salgán com a figures centrals. El 
repertori proposa un recorregut des dels 
clàssics de Carlos Gardel fins a les noves 
composicions incloent, a més de tangos, 
valsos i milongas; zambas, choros i boleros, 
en compromís amb la música universal i 
sense fronteres

ruMBa katXai dragonera tango 

Preu: 1.815€ IVA INCLÒS Preu: 1.650€ IVA INCLÒS

“Saudade confinada ” 

SAUDADE CONFINADA és el cinquè 
disc publicat per Negrei3colors, després 
de “On” (2020), “Cardar en dejú” (2018), 
“Negrei3colors” (2014), i “Com un peix 
dins el rostoll” (2012).

És un disc longplay de 11 cançons en 
format vinil i CD, cançons plenes de detalls 
armoniosos i melodies ben trempades.
Editat per Blau Discmedi amb portada 
del pintor mallorquí Pere Salvà. Gravat i 
masteritzat als estudis Swing per Mateu 
Picornell. Els temes i lletres són originals i 
propis del grup a excepció d’una cançó que 
la lletra és del poeta Eivissenc Manel Marí, 
al qual retem homenatge.

La majoria d’aquestes cançons disposen del 
seu video-clip, elaborat per la seva propia 
productora “3negres&1color” i que heu 
podeu trobar a les xarxes socials (youtube, 
facebook, instagram..). El componen 
Jaume Bergas, veu, guitarra acústica i 
piano; Xavier Orestes, guitarra elèctrica, 
melódica, ukelele i harmònica; Rafel 

Morgana Jazz va néixer a principis de 2018. 
Xisca Oliver (pianista i trompetista) i Lucía 
Latorre (veu) es coneixen a Factoria de So, 
escola on Xisca és professor i Lucía alumne. 
Després de començar amb el combo de 
jazz juntes, s’els hi ocurreix montar una 
banda de jazz de dones, donada la fata 
d’elles a la illa, i la poca representació de 
dones instrumentistes de jazz en general. 
Per tant, Lucía i LLucia Gomila ( baixista i 
violinista) es coneixen desde fa anys i han 
coincidit en varies ocasions fent música 
juntes. Colaborant en altres projectes 
i mantenint el contacte a través de la 
música. Va coincidir que poc abans tambe 
havien parlat del mateix al sortir d’una jam 
i així va néixer el trio. Per altra banda va 
començar a colaborar amb nosaltres la 
grandíssima percusionista Nailé Sosa, lo 
que tambe ens va enriquir moltíssim com 
a grup incloent temes propis. 

negre i 3 Colors Morgana Jazz

Preu: 2.035€ IVA INCLÒS Preu: 1.210€ IVA INCLÒS
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“Canvas”

“Canvas” és la proposta musical de Pere 
Dávila, que durant aquest darrer any 
ha materialitzat musicalment les seves 
influències i pensaments en un disc basat 
exclusivament en repertori de creació 
pròpia.

Aquestes cançons intenten reflectir 
l’impacte que han tengut en l’autor 
situacions (reals i imaginàries), imatges i 
processos d’indagació molt íntims.

Entre les cançons del disc, trobam 8 temes 
de l’autor i un de Jaume Gelabert Comas, 
guitarrista que no es troba entre nosaltres, 
i un dels músics actius del panorama 
musical dels anys 50, 60 i 70 de Mallorca.

Damià Oliver porta gairebé 20 anys en 
actiu, essent el seu primer concert a l’edat 
de setze anys.

Després d’estudiar Belles Arts i ser 
membre fundador del grup acústic de 
gypsie-folk Muyayos de Raíz, amb els 
que és seleccionat per als Circuitos 
INJUVE 2006, giren per l’Estat espanyol, 
enregistren un disc i apareixen a Discópolis 
de Radio 3, torna a Mallorca i es decideix 
a destapar la seva pròpia vessant musical 
personal. És a través del seu nou projecte 
musical i personal en solitari que és 
seleccionat pels Circuitos INJUVE de nou 
al 2012. Enregistra la cançó “Jardineres” 
al 2011 (que veurà la llum en forma de 
videoclip al 2016), i cada vegada comença 
a materialitzar la seva inclinació més 
profunda i (fins llavors) amagada, que és 
la de fer música amb la que hi connecti la 
gent.

Aquest és el seu tercer enregistrament com 
a Damià Oliver, seguit dels discs “Cançons 
de noces” (2016) i “Es menescal és es qui 
cura ets animals” (La Cúpula Music, 2018). 
Ha realitzat més de dos-cents concerts 
com a Damià Oliver en tots aquests anys.

pere dàVila daMià oliVer 

Preu: 1.740€ IVA INCLÒS Preu: 1.100€ IVA INCLÒS

Una aventura musical per a 
viure en familia”.

Els VOLVOX BROTHERS són quatre 
germans apassionats per la música, i que 
toquen música clàssica així com música 
rock. Són lls de músics: el seu pare 
Emmanuel Bleuse és violoncel•lista i la 
seva mare Miriam Picker pianista. 

També tenen dues germanes més petites. 
Tots proposen un concert-espectacle 
a on tota la família puja a l’escenari per 
presentar un viatge musical en dues parts:

La primera, tocant música clàssica, des 
de Bach ns a Debussy o Schostakovitch, 
però sempre fent-ho presentant obres 
conegudes i apreciades pel públic. Amb el 
piano, el violoncel, el violí, la auta, es tracta 
de tocar junts, compartint música entre 
pares, lls i el públic. Virtuositat, emoció, 
comunicació… 

Broadway Bites o Trossets de Broadway, 
és una producció musical teatralitzada. Un 
recorregut d’una durada d’ hora i quart, 
ambientat als anys 30, 40 i 50, a on la 
música Swing i el Jazz estan molt presents.

Cançons dels musicals com “Singing in the 
rain”, “Cabaret”, “Chicago”, “Anything goes”, 
“La La Land” i molts més, ens transportaran 
al West End i al Broadway d’aquells anys .

Una posada en escena senzilla i efectiva, 
amb canvis de vestuari a l’escenari, 
acompanyats d’elements d’atrezzo i petites 
escenes que enllaçen a la perfecció els
diferents nombres musicals que es van 
desenvolupant. Un espectacle fresc i 
dinàmic, amb fórmula de concert comèdia-
teatral, amb músics i veus en directe, 
interactuant sempre amb el públic i 
cançons coreografiades interpretades en 
català , castellà i anglès, per que poguem 
disfrutar d’un trosset de Broadway a casa.

VolVoX Brothers trossets de Broadway

Preu: 1.650€ IVA INCLÒS Preu: 2.310€ IVA INCLÒS
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ENRIC PASTOR & CO

És un grup que va néixer al 2009, amb la 
intenció d’incorporar el violí dins d’una 
formació de Jazz , amb aquest nou format 
i rodejat dels millors músics de l’es- cena 
mallorquina, afronta una nova etapa amb 
compo- sicions originals.

El seu primer treball discogràfic es diu “ 
Canvis “

La seva música forma part de l’estil 
anomenat “Nu Jazz” que es el Jazz 
combinat amb altres géneres musicals com 
la música clàssica i les músiques del món.
Han actuat en els concert del Corpus 
programats per l’Ajuntament de Palma, 
en el festival Inca Jazz 2012,2014, teatre sa 
mániga ,en les festes de Sant Se- bastià 2013 
, en la XIV edició del festival de música de 
Campanet, Costa Nord ,a la nit de l’art 2013 i 
el festival Sons i Estels de Santa María.

“60’s” FILM MUSIC

MÚSICA MEDITERRÀNIA
 I CINEMATOGRÀFICA
Mitjançant un violoncel, un saxo i una 
combinació de guitarres clàssiques i 
elèctriques, Tugores vol compartir algunes 
de les melodies que han fet encara més 
gran el cinema. El nou disc de Tugores és 
una recopilació de grans bandes sonores 
que es van compondre en la dècada dels 
anys 60, un període on van conviure el 
lirisme d’Alex North i Maurice Jarre, la 
lluminositat de Mikis Theodorakis, l’èpica 
d’Ernest Gold, les melodies sofisticades 
de Burt Bacharach i el jazz de John Barry 
i Henry Mancini. En el cd també estan 
incloses tres peces originals de Jaume 
Tugores: “Alfred i Bernard” (dedicada a 
Alfred Hitchcock i Bernard Herrmann) que 
recrea l’atmosfera inquietant, penetrant 
i sorprenent que tantes vegades van 
aconseguir els dos mestres; “Mancini a 
Brasil”, peça dedicada a Henry Mancini, un 
dels músics més volguts per cinèfils, músics 
i públic; i “El castell vermell”, tema inspirat 
en la bellesa i grandesa de l’Alhambra de 
Granada, evocant bandes sonores èpiques 
i líriques d’autors com Alex North, Miklos 
Rozsa i Maurice Jarre.

enriC pastor & Co JauMe tugores trio

Preu: 1.650 € IVA INCLÒS Preu: 2.057€ IVA INCLÒS

FOLK MEDITERRANI

Posidònia és una proposta musical que 
pren com a punt de partida la música 
popular de les Illes Balears. És un viatge, 
entre allò conegut i la sorpresa, que sura 
l’infinit musical entre el folk i la música 
mediterrània fins arribar a cançons 
de creació pròpia i poesia musicada. 
L’objectiu d’aquest grup és mantenir viva 
la música pròpia de les Illes, respectar les 
seves arrels i donar-la a conèixer arreu del 
món, però, amb un enfocament actual, 
renovador, creatiu i contemporani.

El grup s’identifica amb aquest nom perquè 
la posidònia, com la música de les Illes, és 
una planta única al mar mediterrani, té 
arrels, floreix i dóna fruits. A més, és una 
referència ben actual ja que necessitam, 
com la posidònia, esser protegits per 
tal de donar continuïtat i vida a la nostra 
cultura des del moment present.

El grup és una fusió de diferents músics 
ben coneguts en el panorama musical folk 
de les Illes. Tots ells aporten al conjunt 

una dedicació de més de vint anys de 
fer viva la música tradicional a través de 
diferents projectes. Avui s’uneixen per 
gaudir  d’aquesta proposta que vol esser 
un “divertimento” del bagatge musical de 
tots aquests anys.

El grup està format per Marta Elka del grup 
Xaloc Música (compositora, arranjadora, 
cantant i violinista) de Mallorca, Toni Pastor 
(llaüt), Bernat Cabot (violí) i Pep Balaguer 
(guitarra) tots tres del grup Música 
Nostra, Ximbomba Atòmica (Mallorca); 
Moisès Pelegrí (percussions) del grup folk 
menorquí S’Albaida i el contrabaixista 
Marko Lohikari, habitual d’Albert Vila o 
del pianista menorquí Marco Mezquida, 
acaba d’arrodonir la formació amb els seu 
bagatge jazz i folk suec.

posidònia

Preu: 3.025€ IVA INCLÒS
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“Arise”

El contrabajista balear Pere Bujosa, llança 
un nou EP titulat “Arise” amb Xavi Torres al 
piano i Joan Terol a la bateria. En aquest any 
que comença entre vendavals atmosfèrics,
pandèmies que es resisteixen a deixar-nos 
en pau i intents de preses del poder per uns 
quants cap buida a l’altre costat del toll, he 
pensat, com sempre ocorre quan penso 
que el món està per explotar, que el millor 
serà l’acte-immunització i el confinament 
en un dels millors refugis que podem 
trobar: el jazz. “Arise” (autoeditat), l’últim 
EP del contrabajista mallorquí Pere Bujosa 
té molt d’això, de refugi, de cau sonor en 
la qual, si connectem, ens sentirem acollits 
i fora de perill.

Arise significa sorgir, aparèixer, manifestar-
se i efectivament, la manifestació d’aquest 
treball ha estat una petita glopada d’aire 
fresc abans de res aquest contratempo que 
ens ha tocat viure i que, a més, ens permet 
conèixer una mica més detalladament, des 
dels seus inicis, el projecte del contrabajista 
balear.

FolkTrònic neix de la unió d’estils musicals i 
de la força de la improvisació. Desirée Durán 
presenta les seves cançons acompanyada 
de dos grans músics que donen forma i 
color a aquest projecte: Toni Pastor a la 
guitarra, llaüt i sons i Wojtek Sobolewski, 
contrabaix, loops i efectes. El repertori és 
una mescla de cançons pròpies en diferents 
idiomes (anglès i català) i poemes musicats 
de grans poetes mallorquins com Guillem 
D’Efak, Apolònia Serra i Joan Janer. Se 
sumen també algunes cançons de música 
popular amb arranjaments molt personals.

pere BuJosa trio FolktròniC

Preu: 2.200€ IVA INCLÒS Preu: 1.210€ IVA INCLÒS

Roulotte va començar a fer camí ara fa 
ja més de sis anys i, fins ara, han tret tres 
treballs discogràfics. El darrer és Le Mans 
(Blau, 2020), un elapé que explora noves 
sonoritats i fins i tot noves llengües, i 
que es va enregistrar aquest mateix estiu 
pandèmic entre l’estudi del grup a Santa 
Maria (Mallorca) i Music Lan (Avinyonet de 
Puigventós, Girona). La banda l’encapçalen 
Miquel García (veu, guitarra i composició) 
i Bernat Company (bateria), que compten 
també amb la inestimable companyia del 
guitarrista Marc Grasas (Els Pets, Bars 
o Nua), el baixista Pep Estrada (Daniel 
Higiénico) i el teclista i productor del disc 
Tito Dávila (Andrés Calamaro, Ariel Rot 
o Los Ronaldos). Parlem amb Company 
sobre el nou treball. .

MDMAR, nom artístic de Maria del Mar, 
és una de les noves veus de Mallorca 
amb una clara projecció internacional. 
Les seves cançons cantades en anglès i 
d’autoria pròpia, tenen un marcat estil 
pop-folk, amb matisos indie-rock, que beu 
de la influència d’artistes com Angus 
&amp; Julia Stone, Cage the Elephant o 
Harry Styles, però que destaquen per la 
seva marcada personalitat i fascinant veu.

le MansMdMar

Preu: 2.200€ IVA INCLÒSPreu: 1.650€ IVA INCLÒS
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Del diàleg entre dos artistes: Jordi Maranges 
i Marijo Ribas, i dues disciplines, la música 
i les arts plàstiques, neix una proposta 
d’espectacle perfomàtic sota el títol 
d’Artifici. A partir dels seus dos universos 
personals s’ha trobat un eix temàtic 
comú: el treball, la producció assumida 
com una pulsió vital. Ambdós abordem la 
materialització i la plusvalia del desig i la 
narrativa autoreferencial, documental o 
ctícia que construeix les seves peces, que 
posen el focus en els marges, desdibuixats, 
efímers i precaris. 

Jordi Maranges interpretarà algunes obres 
musicals del seu repertori més recent i 
d’altres fetes expressament per aquest 
espectacle. 

Marijo Ribas farà en viu la instal·lació 
que va realitzar per al vídeo Pèrdua, una 
construcció feta a partir de muntanyes de 
terra, a les que anirà intervenint amb tubs, 
tints, fum, llum entre d’altres elements 
formals. 

La idea és generar un procés de creació 
d’un espai amb elements naturals i 
artificials, que crearan un clima, a partir 
d’elements efectistes i del treball de dos 
cossos produint cultura. 

artiFiCi

Preu: 1.375 € IVA INCLÒS

“BREU  HISTÒRIA DEL POP AMB 
MIRADA QUEER” 

Jordi Maranges presenta nou espectacle 
a partir dels últims singles i E.Ps que ha 
publicat aquest 2021 amb el segell madrileny 
Fep producciones. Un concert que transita 
per l’ectrònica, l’intimisme més colpidor i els 
arravataments dance més inesperats. Un 
conjunt de cançons pop que tracten temes 
universals com la identitat, la necessitat de 
pertinença o la recerca d’amor en temps 
incerts alternant bases electròniques i 
sintetitzadors amb instruments acústics. 
Un viatge emocional que transita de la 
llum a la foscor a través d’una infinitat de 
matisos. Petites peces plenes d’intimisme 
com l’Allau o La Boira, cançons inspirades 
en la pista de ball com Sentimental o NMGT, 
himnes d’alliberament amb vocació queer 
com La revenja d’una estrella o La balada 
del hombre penetrado. 

Aquest nou show suposa la presentació 
dels darrers treballs publicats per Maranges 
incloent cançons del seu llarg i heterodox 
repertori que ara complirà 12 anys de 
creativitat en solitari.

Jordi Maranges 

Preu: 880€ IVA INCLÒS

El Duo Oliver-Pusó és una formació cambrística 
composta per Jaume Oliver Cladera (saxòfon) 
i Marc Pusó Badia (piano). Amdós músics 
pretenen mostrar la versatilitat dels dos 
instruments amb un repertori fresc, obert 
i atractiu. Aquest comprèn obres originals 
per l’agrupació, així com transcripcions 
emblemàtiques d’il·lustres compositors com 
Manuel de Falla, Maurice Ravel, entre d’altres. 
A més, entre els seus repertoris es poden trobar 
algunes obres de creació pròpia: un fet que els 
aporta un afegit d’exclusivitat, difícil de trobar 
en concerts d’aquestes característiques.

Els concerts de la formació de saxòfon i piano 
són vibrants, intensos, plens d’energia i amb 
una sonoritat característica i peculiar que atrapa 
l’espectador i el transporta a una altra dimensió 
des de la primera nota fins al darrer acord. Una 
experiència que no deixarà indiferent a cap 
oient.

Tot i que abans ja havien participat en alguns 
projectes conjunts, no va ser fins el 2018 que 
van constituir-se definitivament com a duo. Han 
realitzat nombrosos concerts arreu del territori 
català i balear en sales com l’Auditori d’Alcúdia, 
l’Auditori del Conservatori del Liceu o l’Espai 
Plana de l’Om de Manresa (Teatre Kursaal). A 
més, han treballat de primera mà amb músics 
com Albert Julià o Dani Garcia.

duo oliVer-pusó

Preu: 935€ IVA INCLÒS

K12 és el trio format pel pianista Gori Matas, el 
baixista Marko Lohikari i el baterista Teo Salvà. 
És el projecte més personal del pianista, autor 
principal de les composicions.  El grup va néixer 
l’any 2018 quan Gori descobrí un piano de cua 
amb el qual volia gravar juntament amb Marko 
i Teo. Aquest inici va crear el començament 
d’una feina creativa inspirada en un planeta 
inventat anomenat K12. Des d’aquest punt 
de partida, les composicions de K12 parlen 
de paisatges, habitants, ciutats, rius, pobles, 
deserts i impressions del planeta. 

Amb un concepte jazzístic amb punts de pop, 
música clàssica i música contemporània, K12 
mostra una aposta clara per al clàssic trio de 
jazz i la seva potència, capaç de crear diàlegs 
musicals, improvisació i una sensibilitat 
infinita. D’aquesta manera, idees simples es 
barregen en un joc rítmic, melòdic i harmònic 
que proporciona un interplay lliure i l’efímera 
condició de cada so. 

K12 ha actuat a la Fira B!, a La Casa del 
Poble del Pilar de La Mola (Formentera) i a 
l’Auditòrium de Palma. L’any 2019 va publicar 
el seu primer àlbum First Route to K12, i el 2021 
ha estat publicat el segon àlbum Two Years in 
K12. Ambdós treballs han estat enregistrats, 
mesclats i masteritzats als estudis Sonoteque 
de la mà de Miquel Llinàs. 

k12

Preu: 1.408€ IVA INCLÒS
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OR (o-erra) és un grup de pop-rock en 
català nascut a Manacor (Mallorca) el 
2017. La seva música es caracteritza per 
melodies purament pop, ritmes intensos 
i sons clàssics del gènere combinats amb 
sons més actuals i electrònics, que fan que 
el grup tengui una sonoritat pròpia. 
Amb el seu primer treball discogràfic 
Carretera i Manta (Produccions Blau, 
2018) van començar a fer-se un lloc dins el 
panorama musical en català de les illes; un 
lloc que van acabar d’aconseguir amb el seu 
segon treball.

En Veu Baixa (Produccions Blau, 2019), 
consolidant-se com una de les propostes 
musicals amb més projecció de les Balears. 
Va ser amb En Veu Baixa (Produccions 
Blau, 2019) que van aconseguir quatre 
nominacions i el premi a Millor Artista 
Balear de l’Any per votació popular en 
el Premis Enderrock de la Música Balear 
de 2019. El 2020, durant el confinament 
degut a la pandèmia de la COVID-19, van 
publicar el senzill Mentre el Món s’Acaba 
(Produccions Blau, 2020), una de les 
cançons més escoltades d’artistes de les 
Illes durant l’any. 

Aquest 2021 veu la llum el seu tercer treball 
discogràfic I MAGINARI (Produccions 
Blau, 2021), un recull de 10 cançons on el 
grup s’ha endinsat encara més en el món 
de l’electrònica, amb una producció molt 
més actual que romp amb els corrents 
que predominen en l’escena balear. Amb 
referents d’estils molt variats com Imagine 
Dragons, Daft Punk, Coldplay, The Struts, 
Els Amics de les Arts i un llarg etcètera, 
OR (o-erra) ha fet una passa més enllà i ha 
apostat per experimentar amb textures i 
noves sonoritats per tal de fer evolucionar 
les seves cançons cap a un terreny fins ara 
desconegut pel grup. El resultat ha estat 
un disc molt complet, amb un so molt 
actual i renovat però sempre mantenint les 
melodies i l’essència que els caracteritza. 

o – erra

Preu: 3.300€ IVA INCLÒS

Victorí Planells va fundar el grup UC l’any 1973 
amb n’Isidor Marí i en Joan Marí «Murenu». 
De llavors ençà UC ha estat un referent de la 
música popular a la nova cançó. En quaranta 
sis anys d’existència ens ha deixat un llegat de 
més de cent quaranta cançons, algunes d’elles 
emblemàtiques, incorporant també poetes 
eivissencs a la nova cançó, especialment a 
Marià Villangómez.

• Ha publicat els següents discs: 
• UC Cançons d’Eivissa (1974)
• En aquesta illa tan pobra (1976)
• Una ala sobre el mar (1979)
• Cançoniues (1987)
• Camins de migjorn (1993)
• Entre la mar i el vent. Uc canta a Marià 

Villangómez (1997)
• Toc i repicó (1998)

El grup Entreveus neix a Santanyí l’any 2004, 
format per Francesca Suau, Antònia Suau i 
Silke Hamann. Tres veus que s’entrellacen 
amb suggerents polifonies acompanyades 
pel piano. Al llarg de la seva trajectòria han 
navegat per la cançó popular mallorquina, han 
fet versions de diversos autors, i han musicat 
versos de poetes mallorquins, especialment del 
santanyiner Antoni Vidal Ferrando.

Han publicat tres discs:
• El joc de l’aigua (2007)
• Mites dins la boca. Entreveus canta Antoni 

Vidal Ferrando (2010)
• Deu (2015)

ViCtorí planells & entreVeus

Preu: 1.815€ IVA INCLÒS

Vaivé és un projecte nascut durant l’any 
2021 format per la cantant Aina Tramullas 
i la pianista Sílvia Rechac que neix per la 
necessitat de fer i reivindicar la màgia de la 
música íntima i propera.  Amb aquesta senzilla 
i elegant formació proposen una música que 
evoca la senzillesa dins la complexitat, amb 
la recerca constant d’una sonoritat íntima i 
despullada, així com és la formació del duet, 
que permet enlairar la música i donar-li la 
forma que les intèrprets volen transmetre. El 
repertori que interpreten és una síntesi de la 
música la qual han begut i escoltat al llarg dels 
anys, des de la música tradicional als darrers 
temes que sonen actualment. Després dels 
anys de formació, han transformat i duit al 
seu camp aquella música que els ha enriquit, 
donant-li un nou enfocament, és a dir, fent-
ne una reinterpretació. Alguns músics dels 
quals s’han inspirat són Sílvia Pérez Cruz, 
Magalí Sare o la música tradicional. 

El seu primer treball consta d’un EP 
anomenat “A Contrallum”, que consta d’un 
recull de 4 cançons que han seleccionat i 
gravat en directe l’abril del 2021 a l’auditori 
del Conservatori Superior de les Illes Balears. 
Les cançons que conformen l’EP són:
1.  El Cant dels Ocells (popular)
2. Cançó de Bres per a una Princesa Negra 
(Gabriel Janer, Toni Rodríguez)
3.  Ensumo l’Abril (Sílvia Pérez Cruz)
4. Venim a Aquest Món (Magalí Sare)

VaiVé

Preu: 1.650€ IVA INCLÒS
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VIU LA MÚSICA
SEMPRE HI HA UNA CANÇÓ QUE ET 

TRANSPORTA A UN LLOC, A UN MOMENT
 O A UNA PERSONA

“No Som Tan Bona Persona” és una
mirada crítica, molt blanca, a la manera
que te la gent de conviure en societat.
Sense renyar, evidentement, faré veure
que ningú és tan bona persona com es
creu i JO EL PRIMER. Al final la gent
podrà decidir si som Bona... O no tan
bona persona.

Això volia dir que amb un concert
tradicional no bastanva. Hi havia
d’haver: contacte amb es públic, una
mica d’intimitat, explicar històries,
emocionar, però sobretot... Passar una
molt bona estona.

daVid ordinas

Preu: 4.015 € IVA INCLÒS



MÚSICA 
CLÀSICA

És un terme que té un sentit ampli i divers. Normalment, 
el terme fa referència a la música produïda o arrelada a les 

tradicions occidentals, inclou música religiosa i secular i 
abasta un ampli període que va, aproximadament, des del 

segle IX fins a l’actualitat
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ELS 3 TENORS és probablement el format 
musical més exitós de tota la història 
de la música clàssica. El trio format per 
Josep Carreras, Plácido Domingo i Luciano 
Pavarotti captivà el públic d’arreu del 
planeta emplenant places, parcs, teatres i 
qualsevol lloc on hi fossin presents. A més 
d’oferir un espectacle musical d’una qualitat 
excel·lent també aconseguiren apropar 
la música clàssica a les grans masses de 
gent que d’altra manera potser no s’hauria 
interessat mai per aquest gènere. En 
definitiva: un èxit rotund. Doncs, aprofitant 
aquesta embranzida i inèrcia positiva, ELS 
3 TENORS Mallorca cerca divulgar i fer 
accessible aquesta proposta al públic de les 
Illes Balears amb artistes de les illes, en un 
concert que de ben segur no deixarà ningú 
indiferent.

 

els 3 tenors 
MallorCa

Preu: 3.100€ IVA INCLÒS

L’Ensemble Lumière és una iniciativa del 
músic i compositor Miquel Àngel Aguiló.  
Es tracta d’establir un pont on el públic 
no habitual dels concerts de música  
clàssica   puguin   entrar   en   contacte 
amb el món orquestral i de sonoritats 
clàssiques.  El nom del grup fa l’ullet cap al 
món del cinema. I és que l’estil de les peces 
serà amb un llenguatge cinematogràfic, 
totalment  descriptiu.  «El  repertori  estarà  
format  per  una  sèrie  de  mini  obres,  
que  ben  podrien  ser  cadascuna  d’elles 
una BSO.» El projecte inclou la creació d’un 
grup estable de 12 músics que, amb el 
nom Ensemble Lumière,  pugui girar arreu 
de  les  Illes  oferint  concerts,  divulgatius  
i    pedagògics,  mostrant  al  públic  els  
instruments  de  prop  i  així  crear  un  pont 
envers la música clàssica.

enseMBle luMiere

Preu: 4.235€ IVA INCLÒS

MÚSICA
CLÀSSICA
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“La Música que mai caduca ”
Durant els passats, presents i futurs 
temps la cultura s’ha erigida com un cant 
de llum, esperança i    alegria.  La música, 
sobretot, ha permès alleujar els durs 
instants de confinament i arreu de tot el 
món n’hi ha hagut nombroses i precioses 
manifestacions, cercant les fórmules més  
enginyoses i ocurrents per poder arribar al 
públic.    

Des del balcons, per exemple, hem sentit 
cançons, àries d’òpera i romances de 
sarsuela, despertant una màgica i passional 
reacció en tots els oients. Qui havia dit que 
la música clàssica és avorrida?!. Ara que 
hem retornat    als escenaris, els volem 
brindar l’oportunitat de fruir de la lírica 
en proximitat a través d’uns dels conjunts 
més exitosos de la història: el trio format 
per soprano, tenor i piano. Des de sempre, 
cèlebres artistes han ofert aquest format 
de recital despertant l’ànima i el cor dels 
espectadors. A Mallorca, a les Illes Balears, 
també ho sabem fer: així que ulls vius i 
orelles toses per gaudir de la lírica en estat 
pur!.

“La Música que toca el cor ” 

Concert íntim de màxima qualitat, variant 
àries d’òpera, romances de sarsuela, 
cançons napolitanes (entre d’altres indrets) 
i també obres pianístiques (o reduccions 
orquestrals per a piano) sempre amb 
molta cura del públic cercant i creant 
un ambient càlid en el qual poder gaudir 
al màxim l’experiència tots plegats. Per 
això, s’introduiran breument les peces, 
s’explicaran petits dubtes que el públic 
pugui tenir i inclús es confessaran 
alguns secrets professionals i anècdotes 
artístiques.

perenne MallorCa ÍntiM

Preu: 3.000€ IVA INCLÒS Preu: 1.633,50€ IVA INCLÒS

Concert – homenatge al gènere líric 
espanyol per excel·lència, aquell que les 
generacions del s. XX han sentit i viscut 
intensament de primera mà, aquelles 
peces musicals que el públic esmentat 
sap pels caps dels dits i que inclús canta 
amb nosaltres als recitals. Doncs, què pot 
sortir malament? RES: tenim la garantia de 
comptar amb alguns dels millors artistes 
del repertori clàssic que hi ha a les Illes 
Balears, sabem també de la bona acollida 
del repertori, i gaudim, per suposat, de 
la simpatia d’un públic que vibra amb 
aquestes obres. En definitiva, Va de 
Sarsuela! és l’ANTOLOGIA DE SARSUELA 
a la mallorquina, un èxit assegurat.

Va de sarsuela!

Preu: 2.355€ IVA INCLÒS

“Mozart & Beethoven 
Wind Quintets

A propòsit d’ “Harmonie du Soir Ensemble”…

L’ús metafòric de la poesia de Baudelaire dóna nom a 
l’Ensemble Harmonie du soir, un joc de paraules que 
Baudelaire dedica a la música en la seva coneguda 
obra poètica “Les fleurs du mal”. També s’ha volgut fer 
una picada d’ull als famosos conjunts d’instruments de 
vent de l’època de Mozart y Beethoven denominats 
Harmoniemusik.

Aquesta formació es reuneix a principis de 2017 per 
iniciativa del Quintet Lluís Vives (www.quintetlluisvives.
com) y el pianista Enrique Bernaldo de Quirós (http://
quirospiano.com/es/ ), tots ells professionalment actius 
a Mallorca, amb la intenció d’aprofundir en el repertori 
per a instruments de vent i piano.

Harmonie du soir Ensemble sol estar present amb 
assiduïtat a les sales de concerts, cicles de música de 
cambra i Festivals més importants de les Illes Balears.

El repertori d’aquesta formació comprèn una selecció 
acurada, des d’una perspectiva jove i moderna, de 
totes les èpoques i estils, des del classicisme a les 
avantguardes. 

Preu: 1.815€ IVA INCLÒS

harMonie du 
soir enseMBle
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El Duet D2 format per Maria Antònia 
Pons-Estel i Valentín Moldován nasqué el 
2018, com una conseqüència natural de 
les moltes col·laboracions d’aquests dos 
professors del Conservatori Professional 
de Música i Dansa de Mallorca. Junts han 
actuat sobretot a l’Auditori del Conservatori 
Professional de Música i Dansa de Mallorca.

El Duet D2 té la il·lusió d’apropar músiques 
novedoses, divertides i clàssiques a tots 
els públics, desmitificant la idea elitista 
del gènere clàssic. La formació violí-piano 
té un repertori molt ample que encara 
està inexplorat, i que val la pena donar a 
conèixer.

El Duet D2 ha enregistrat durant el mes 
de gener de 2019 el doble CD “Student 
Concertos”, compost per obres de 
Küchler, Rieding i Sitt. També tenen previst 
enregistrar durant l’estiu de 2019 un CD 
de música de compositors mallorquins.

duet d2

Preu: 924€ IVA INCLÒS

Cornucòpia, en concert

La figura del compositor  vienès  W.A. Mozart 
ens arriba enrevoltada d’una constel·lació 
de personatges d’una importància cabdal 
per a la seva activitat creativa: Des del 
seny que li aportava son pare, Leopold, 
o la companyia que podia rebre de 
personalitats com el Baró von Zwieten, 
encarregat de la Biblioteca Imperial, 
fins a la disbauxa que, suposadament, 
li proporcionaven alguns companys de 
festa com Schikaneder (impresario de la 
meravellosa “Flauta màgica”). Tots ells 
foren en algun moment de la seva vida 
germans de lògia de la franc-maçoneria. De 
fet, Mozart i Schikaneder serien presents 
a aquesta sessió d’una lògia (potser “Zur 
Wohltätigkeit” o “Zur Neugekronnten 
Hoffnung”), de Viena, representada a l’oli 
l’any 1782 (Wiennmuseum).

CornuCópia 

Mozart a la Lògia
Preu:  1171,50 € IVA INCLÒS
                                           
Òpera de butxaca
Preu: 1.155 € IVA INCLÒS

Els arxius de Praga
Preu: 1.540€ IVA INCLÒS

Un rapsoda presenta breument les obres 
programades. Totes les peces musicals 
tenen una història peculiar i desconeguda, 
una anècdota o alguna particularitat 
interessant que fa més fructífera l’audició.

Totes les obres que componen el programa 
del recital foren escrites entre el final 
del segle xix i principi del segle xx per 
Lluïsa Denis i Matilde Escalas. Les dues 
compositores deixaren com a mostra del 
seu tarannà musical una producció lloable 
d’obres per a piano, cambra i lieds. Unes 
partitures que ara el tenor Antoni Lliteres i 
el pianista Joan Círia es proposen recuperar 
després de dècades d’oblit.

les Melodies de 
santiago rusiñol

Preu: 1.996,50 € IVA INCLÒS

Elles també es feien escoltar és un recital 
que pretén recuperar la petjada d’aquelles 
compositores mallorquines i catalanes 
oblidades del segle xix. En honor seu, es 
torna a rememorar en escena una part 
generosa de la seva música per a veu i 
piano i per a piano sol. També, s’hi recorden 
algunes curiositats de les seves vides.

Un rapsoda s’encarrega de contar la història 
peculiar de cada peça abans d’escoltar-la.

El 99 % dels títols són desconeguts per al 
públic.

elles taMBé 
es Feien esColtar

Preu: 1.996,50 € IVA INCLÒS
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MúsiCa eXCelsa

Preu: 1.577€ IVA INCLÒS

Orquestra Lauseta, en concert

L’Orquestra Lauseta presenta l’espectacle 
de Charlie Parker amb corda! Una proposta 
on es fusionen la música jazz i la música 
clàssica a manera d’homenatge a un dels 
més importants saxofonistes i compositors 
de música jazz de tots els temps en l’any 
del centenari del seu naixement.

Aquest espectacle estarà format per a tres 
elements imprescindibles, Fran Català, com 
a saxofonista solista, un trio de jazz Ovella 
Negre i l’Orquestra Lauseta, tot dirigit per 
Xisco Amengual. Una gran combinació 
que ens faran reviure i descobrir temes de 
Parker des d’una nova perspectiva i noves 
sonoritats.

Aquesta proposta retroalimenta dos estils 
clarament diferenciats, el jazz i el clàssic, els 
quals volem fer arribar a tota una diversitat 
de públic i que pugui gaudir i conéixer 
aquesta fusió. 

“Joies musicals del s. XVII” 

En la nostra època, la memòria col·lectiva 
relaciona de manera gairebé exclu- siva els 
noms de Vivaldi i Bach a la música barro-
ca. No obstant, el barroc mu- sical exce-
deix quatre vegades el període d’activitat 
d’aquests grans mestres. Els italians són 
els primers a desenvolupar noves mane-
res de fer música, ja des de principis del 
segle XVII, i les seves idees innovadores 
s’exporten ràpidament a les altres regions 
europees. 

Els compositors d’aquest programa repre-
senten el més alt nivell de creació musical 
per a violí i continu al llarg del segle XVII. 
El programa ha estat dissenyat per Blai 
Justo. Es tracta d’un concert de músi- ca 
clàssica, dins el camp de la interpretació 
històricament informada, amb un repertori 
poc comú de gran qualitat artística. 

orquestra  lauseta

Charlie Parker
Preu: 3.500€ IVA INCLÒS

Dulzaro amb corda
Preu: 3.500€ IVA INCLÒS 

Cor de dones “Perspectives”
Preu: 2.500€ IVA INCLÒS 

lo Cortés 
y lo Valiente

Preu: 3.058,20€ IVA INCLÒS Preu: 1.100€ IVA INCLÒS

La violinista Catalina Sureda i la pianista 
Júlia Martínez presenten un programa 
amb obres de tres dels compositors més 
destacats de la primera meitat del S. XX 
com són Claude Debussy, Igor Stravinsky 
i Sergei Prokofiev.

Els va tocar viure en una època convulsa 
marcada per les dues Guerres Mundials 
i una contínua crisi política, econòmica, 
social i artística. Aquests factors van 
marcar intensament les seves vides i les 
seves obres s’hi van veure profundament 
influenciades.

La sonata per a violí és una obra tardana que 
pertany al conjunt de sis sonates per a varis 
Instruments que va començar a treballar al 
1914. No obstant això, un càncer que se li 
va diagnosticar cap al 1910, li va deteriorar
molt la salut i li va impedir finalitzar aquest 
projecte completant solament tres obres 
d’aquest cicle. La sonata de violí i piano va 
ser la seva última obra, i va ser estrena pel 
mateix compositor al 1917 juntament amb 
el violinista G. Poulet. Aquest va ser el seu 
últim concert ja que va morir mesos més 
tard.

No és una representació teatral ni un 
concert en el sentit convencional de 
la paraula. Lo cortés y lo valiente és un 
espectacle audiovisual a través del qual 
l’espectador es submergeix dins un univers 
d’imatges i música que el transportarà a 
una altra època i a un altre món. Un “nou 
món” de paisatges paradisíacs, de natura 
salvatge i exuberant, de mars, llacs i rius, 
de ciutats flotants, de valls i muntanyes rics 
en olors i colors. Però sobre tot a un món 
d’éssers humans. D’homes que es troben, 
que es coneixen, que s’estimen, que lluiten 
a mort, que es defensen...
 

MúsiCa entre 
guerres
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El projecte Músiques d’Elles neix amb la 
intenció de reivindicar l’espai musical de la 
dona dins la música clàssica tant a nivell
compositiu com interpretatiu. La proposta 
que presentem en aquest concert és 
en format de duo de flauta i piano. 
Interpretarem un conjunt d’obres de 
compositores de diferents estils i èpoques, 
que són punteres en el món musical però 
menys reconegudes pel fet de ser dones.

Un dels punts cabdals del projecte és el
treball en sinèrgia amb joves compositores 
de l’entorn més proper que vulguin 
col·laborar i donar a connèixer la seva 
música amb nosaltres. Per això als nostres 
concerts s’hi inclou la interpretació, o fins 
i tot estrena, d’obres escrites especialment 
per a la formació que es presenta.

MúsiCa d’elles

Preu: 660€ IVA INCLÒS

Aquest projecte que està format per músics 
procedents de l’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears i del Conservatori 
Professional de Música de Manacor neix 
amb el propòsit de donar a conèixer no 
només la música antiga, sinó que també 
vol donar a conèixer els instruments amb 
els quals s’interpretava aquesta música a 
l’època barroca.

Des de 2020 formen un conjunt que ha 
desenvolupat una gran complicitat i un so
propi, fusionant de manera equilibrada 
l’energia amb els nombrosos anys d’estudis 
i experiència. Destaca de tots ells una 
sòlida formació sota la tutela de músics de
reconeguda fama i prestigi mundial, 
reflectida especialment en l’elevada tècnica 
de la seva interpretació instrumental. 
Gràcies a això han desenvolupat un gran
currículum al llarg de la seva àmplia 
trajectòria professional, participant 
regularment en concerts arreu de l’illa.

tiaVolí trio

Preu: 1.595€ IVA INCLÒS

VIU LA MÚSICA
“La música ha de fer saltar foc en el cor de 

l’home i llàgrimes als ulls de la dona”
L.V.Beethoven ( compositor i músic alemany )



TEATRE
TEATRE INFANTIL
CONFERÈNCIES
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TEATRE

El teatre o art dramàtic és un art espectacular que produeix 
obres teatrals presentades directament davant o amb el 

públic, en un mateix espai i en directe. A l’obra teatral, un 
o més personatges tenen almenys un objectiu immediat i 

gairebé sempre almenys un conflicte dramàtic, que pot ser 
intern i extern. Avui dia les arts escèniques són una de les 

poques formes d’art en què l’artista i qui gaudeix de l’obra 
es miren cara a cara, al mateix espai i en directe. El teatre ha 
estat i continua estant lligat, de vegades barrejat, amb altres 

arts escèniques, com per exemple el circ.

TEATRE
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he Vist Balenes

Preu: 2.300€ IVA INCLÒS Preu: 1.200€ IVA INCLÒS

Partint del relat 4000 anys després de 
l’eternitat escrit per Salvador Oliva i el 
Mecanoscrit del segon origen de Manuel 
de Pedrolo, La Impaciència ha creat 
un espectacle per a un públic juvenil 
i adult per fer ressaltar la importància 
dels llibres, la utilitat de la lectura i la 
necessitat de conservar i estimar aquest 
patrimoni universal. La dramatúrgia dels 
dos texts ens permet jugar amb els dos 
personatges d’Oliva que troben en el 
llibre de Pedrolo una explicació per al seu 
món. Aquests personatges, de manera 
divertida, expliquen el mecanoscrit mentre 
reflexionen sobre el seu entorn propi. 
Les experiències i reflexions introdueixen 
un punt de vista crític sobre el món i les 
relacions socials.

He vist balenes és un viatge narratiu, a 
doble tinta (gris i groc) entre la vigília i el 
somni, el present i el passat. Aquesta és la 
història d’Antón, Emmanuel i Josu. Històries 
marcades per la violència política al País 
Basc. Però és també una història de com els 
prejudicis i la classificació de les persones 
les enclaustren en presons socials que en 
limiten la llibertat de moviment i d’elecció; 
de com les organitzacions restringeixen 
la llibertat individual. Els protagonistes es 
veuen, en major o menor mesura, afectats 
per una crisi de les creences pròpies, 
quan aquestes vénen imposades. Crisi 
que els durà a cercar camins individuals 
que ofeguen les organitzacions a les quals 
pertanyen.
 

l’etern
MeCanosCrit

història del zoo 
d’edward alBee

Preu: 1.100€ IVA INCLÒS

Una obra de Sebastià Portell, dirigida 
per Miquel Gorriz, amb Marc Joy i Assun 
Planas .

Masclisme, hipocresia, binarismes, 
transfòbia… Transbord podria girar al 
voltant d’un discurs en contra, però en 
aquesta ocasió hem volgut plantejar-lo 
precisament com un espectacle a favor: 
a favor de la joia de viure, a favor de les 
segones oportunitats, a favor dels bons 
records i dels que estan per construir. Amb 
un text directe i amb tocs lírics,

aquest espectacle vol tractar un tema 
sorprenentment tabú en la nostra esfera 
cultural, com és la transsexualitat, i fer-ho 
des d’una perspectiva desacomplexada 
i neta: des de zero. És des d’aquí que es 
pot qüestionar la suposada solidesa de 
les identitats de les persones, tant a partir 
del joc escènic entre els personatges com 
pel discurs esbojarrat i alhora lúcid de Pol. 
Què defineix si som homes o dones? Qui 
ho decideix? Hem de triar només entre 
aquestes dues opcions? El teatre, l’espai 
de la màscara, de l’assaig i de la faula que 
condueix a la revelació, és sens dubte el 
millor espai en què es poden plantejar i 
respondre algunes d’aquestes qüestions.

Història del zoo és una obra del dramaturg 
nord-americà Edward Albee, escrita el 
1958, però que se va estrenar per primera 
vegada a Berlin al 1959. La darrera 
representació documentada de l’obra a 
Mallorca va ser l’any 1984.

Jerry i Peter, els protagonistes, pertanyen 
a diferents estrats socials. No se coneixen, 
no s’havien vist mai, però un diumenge 
capvespre se troben en un tranquil racó de 
Central Park i aquest encontre canviarà les 
seves vides per a sempre.

El que en principi comença com un 
estrany apropament entre dos mons acaba 
convertint-se en una lluita simbòlica per 
un banc, que no és més que una lluita de 
classes.

El desenvolupament de l’acció serveix 
com a mostrari de la situació social que es 
vivia a la dècada dels cinquanta, i acaba 
deixant latent que els humans sempre són 
producte del seu tipus de vida i dels seus 
conflictes interns.

tranBord

Preu: 2.700€ IVA INCLÒS



48

Manalgelment CACIM 2021 Manalgelment CACIM 2021

49

la ConFerènCia

Preu: 2.178€ IVA INCLÒS Preu: 3,850€ IVA INCLÒS

Es podria dir que el cant improvisat és un gènere en sí 
mateix, però quines són les coses en comú i les principals 
diferències arreu dels Països Catalans? Quines són les 
diferents melodies o tonades que es troben a cada un dels 
territoris? Quines funcions ha tengut i té el cant improvisat 
en els seus inicis fins arribar al segle XXI? Qui canta? Quan 
es canta? Cada una d’aquestes respostes es diferent segons 
el lloc on ens trobem. A cada territori el cant improvisat és 
diferent però tots tenen en comú que la seva finalitat és 
l’art de comunicar.

Si anem a Mallorca trobarem les gloses i els combats 
de glosadors. La glosa mallorquina és cantada, sense 
instruments, tan sols la veu. A Menorca, s’acostuma a fer 
un tipus de cant improvisat acompanyat amb un sonador 
de guitarra. A les Pitiüses trobam el cant redoblat.  Al País 
Valencià, es ben viu el cant d’estil. Les albaes són un dels 
models, on un cantador escolta els versos que li diu el 
versaor i els canta després d’una introducció de la dolçaina 
i el tabal. A les terres de l’Ebre i al Montsià, la jota és la 
forma habitual de fer el cant improvisat. Per aquest motiu, a 
l’espectacle “No sé com gloses” intentarem fer un petit tast 
dels diferents estils.

Mètrica, missatge, rima, enginy, música, cant i melodia! 
Batalla de rap? No! Un viatge teatral en família per descobrir 
un tresor de la mediterrània: la glosa, o el que és el mateix, 
l’art d’improvisar versos tot cantant.  La paraula, la música, 
l’audiovisual i els jocs ens fan gaudir dels secrets amagats 
de la cançó improvisada més nostrada. Acompanya’ns en 
aquest recorregut per la geografia dels Països Catalans, pel 
present i per l’antigor de la nostra cultura.

els «tios» de la capacitat d’arribar a orgasmes 
gairebé instantanis amb pràcticament qualsevol 
tipus d’estímul. Aquesta capacitat va revestir 
una importància vital fa milions d’anys, quan 
els humans primitius vivien en un entorn hostil. 
Per aquell temps, un «tio» no es podia permetre 
el luxe de perdre temps amb sentimentalismes 
com besar, abraçar, acariciar, deixar el tros de 
carn que estava rosegant, etc. Un «tio» havia 
d’arribar immediatament a l’orgasme, de manera 
que, de seguida, estigués a punt per lluitar contra 
depredadors o per sortir a caçar o fer coses 
de summa importància biològica, com fer un 
xubec. Malauradament, avui en dia la capacitat 
de tenir orgasmes ràpids i acte seguit caure 
adormit ja no es valora com abans... sobretot 
entre les dones. La conferència arriba als teatres 
en forma de divertit monòleg per explicar la 
diferència que hi ha entre els homes i un nou 
gènere: «els tios». Ens explica durant una hora 
i mitja tots els aspectes del «tio», com l’aspecte 
històric o l’aspecte biològic. La conferència ens 
farà veure, a través de experiments sociològics 
in situ i amb la col·laboració del públic, quins 
són els problemes que pateixen els «els tios» 
diàriament. La conferència, en definitiva, és una 
hora i mitja de riure, riure i tornar a riure.
 

no sé CoM gloses

TEATRE INFANTIL

CONFERÈNCIES

Es podria dir que el cant improvisat és un gènere en sí mateix, 
però quines són les coses en comú i les principals diferències 
arreu dels Països Catalans? Quines són les diferents melodies 

o tonades que es troben a cada un dels territoris? Quines 
funcions ha tengut i té el cant improvisat en els seus inicis 

fins arribar al segle XXI? Qui canta? Quan es canta? Cada 
una d’aquestes respostes es diferent segons el lloc on ens 
trobem. A cada territori el cant improvisat és diferent però 

tots tenen en comú que la seva finalitat és l’art de comunicar.



50

Manalgelment CACIM 2021 Manalgelment CACIM 2021

51

la Minyonia
d’un inFant

Preu: 1.200€ IVA INCLÒS

Es tracta d’una Obra de Producció pròpia, 
d’una hora de durada, dirigida especialment 
a nens i nenes d’entre 3 i 6 anys, durant 
la qual, a través de la narració, la dansa, 
la música i la interpretació, el públic viatja 
juntament amb la Pruna, la protagonista, 
per a acompanyar-la a complir el seu gran
desig: Tocar la LLuna.

Inspirant-me en la Cançó popular 
Infantil Catalana “La Lluna, la Pruna”, fa 
aproximadament dos anys vaig decidir 
personificar a la Pruna, un personatge que 
representés el procés de creixement amb 
el que porto compromesa des de fa molts 
anys i que considero pot ser molt útil i 
atractiu tant per als més petits com per a 
pares, mares i educadors/es en general.
Et voilà! Aquí la tenim! Una nena morena, 
de cabells arrissats, inquieta i riallera, que 
desitja tocar la Lluna per sobre de totes les 
coses en el món.

Les memòries d’infantesa de Llorenç Riber 
són una de les millors mostres de la prosa 
noucentista i s’han anat convertint, amb 
els anys, en una mena de llibre de culte. 
Nosaltres, La Impaciència, fem de La 
minyonia d’un infant orat un homenatge 
divertit, dinàmic i ric (en llenguatge, imatges 
i tendresa), d’aquest llibre meravellós. Dos 
intèrprets narren el llibre amb fluïdesa i 
comicitat, amb una dramatúrgia i actuació 
ben fresca i propera. La música, el clown, la 
màgia, les titelles i les imatges simbòliques 
formen part d’un aparador magistral i 
teatral de l’obra de Llorenç Riber.

la lluna i la pruna

Preu: 1.749 € IVA INCLÒS

paradeta d’instruMents 
tradiCionals

Preu: 455€ IVA INCLÒS

Càndid Trujillo ofereix una paradeta 
sobre la tasca de recerca i divulgació 
que desenvolupa P au i Càndid, colla de 
xeremiers amb els instruments tradicionals 
de Mallorca. A la paradeta s’hi inclou 
material didàctic com llibres, cd’s, dvd’s, 
catàlegs, làmines, i fotos sobre músics i 
música tradicional, els instruments més 
representatius com les xeremies i el flabiol 
o tamborí i instruments populars com la 
ximbomba, el xerrac, el pandero, els picarols, 
les flautes de pastor, les castanyetes, la 
flaüta, l’espasí, la botella, els ferreguins, i la 
diversitat d’instruments populars de canya. 
La gent tendrà oportunitat de conèixer la 
història dels instruments de ben aprop, 
com es construeixen, com ha estat el 
seu procés de catalogació i el vincle que 
tenen amb els oficis antics a través de 
breus explicacions imostres sonores dels 
instruments.

A més es munten unes xeremies en directe i 
es procedirà a la seva afinació, la gent podrà 
demanar i resoldre les seves curiositat i 
els més menuts se’n podran emportar un 
pòster amb els instruments tradicionals 
més representatius de la nostra illa.

CiCles 
ConFerènCies

CONFERÈNCIES
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VIU EL TEATRE
“El teatre va directe al fetge i al cor”
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