
FESTIVAL JAZZ PALMA / FEBRER NEGRE/ TOT I MOLT/ 
ESCENA/ BIBLIOPALMA... 
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PROGRAMACIÓ
FEBRER 2022

https://palmacultura.cat/ficha.php?Cod_not=7172


JAZZ PALMA
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.

INFORMACIÓ: 971 710 986
Venda d'entrades a: www.palmacultura.cat

PROGRAMACIÓ

Divendres 4 de febrer a les 20 h 
Gianluca Petrella i Pasquale Mirra
Correspondence 
Teatre Municipal Xesc Forteza 

Dissabte 5 de febrer a les 20 h
Moisés P. Sánchez Project
There’s Always Madness
Teatre Municipal Xesc Forteza 

Diumenge 6 de febrer a les 19 h
Maria Toro
Fume
Teatre Municipal Xesc Forteza

Dilluns 7 de febrer a les 20 h
Joan Barbé Group
Quorum
Teatre Municipal Xesc Forteza  

Dimarts 8 de febrer a les 20h 
Concert homenatge a Pier Paolo Pasolini 
Le Nuvole di Pier Paolo
Teatre Municipal Xesc Forteza
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JAZZ PALMA
2022
Dimecres 9 de febrer a les 20 h 
Irene Reig Trio
Mira
Teatre Municipal Xesc Forteza 

Dijous 10 de febrer a les 20 h 
Concert homenatge: 
SPAIN a symphonic tribute to Chick Corea
Palau de Congressos

Divendres 11 de febrer a les 20 h 
Ariel Brínguez i Iván “Melon” Lewis
Alma en Cuba
Teatre Municipal Xesc Forteza

Dissabte 12 de febrer a les 20 h
Marco Mezquida
Piano solo
Teatre Municipal Xesc Forteza 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Divendres 4 de febrer a les 18 h
Cercavila amb Swing Engine
Pl. d’Espanya

PALMACULTURA.CAT FESTIVALS 2022FEBRER /

Dissabte 5 de febrer a les 12 h
Ester Andújar i SimfoVents Palma 
Jazz Standars
Pl. Major

Dissabte 12 de febrer a les 12 h 
Xerrada-concert: Jazz i novel·la negra
Passatge Joan XXIII (Els Geranis)

VERMUTS JAZZ
Diumenge 6 de febrer a les 12 h
The Gentelmen Jacks
Parc de les Fonts

Diumenge 13 de febrer a les 12 h
Andreu Galmés Trio
Parc Krekovic

DONES & JAZZ
Dilluns 7 de febrer
Jazz Pretenders Feat Marian Barahona 

Dimarts 8 de febrer
Carme Canela i Jurandir Santana
Celebrating La Fusa

Dimecres 9 de febrer 
Cristina Vilallonga i Albert Bover
Nus
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FEBRER NEGRE
2022
Organitzat per Embat llibres i Quars llibres.

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!

PALMACULTURA .CAT 2022FEBRER /FESTIVALS

Dissabte dia 12
Passeig dels Geranis
Xerrada El jazz i la novel·la negra. 
A càrrec de Joaquim Oliver.

Dissabte dia 12 a les 12.30 h
Passeig dels Geranis
Concert de jazz a càrrec de Pedro Riestra
duet.

Dimarts dia 15 a les 18.30 h
Biblioteca de Cort
Del paper a la imatge. La lectura negra
adaptada al cinema.
Conferència a càrrec de Josep Carles
Romaguera, professor i crític de cinema.

Dimarts dia 15 a les 20.30 h
Teatre Catalina Valls
Projecció de la pel·lícula 1280 almas. Coup de
torchon. Director Bertrand Tavernier, 1981.
França. Basada en la novel·la de Jim
Thompson.

Dimecres dia 16 a les 17.30 h
Presentació del llibre Les pells del dimoni,
d’Hugo Catolino. 
Presentarà Margalida Rosselló Gaià, traductora.



FEBRER NEGRE
2022
Dimecres dia 16 a les 18.30 h 
Presentació de la novel·la La noia del vestit
blau, de Laura Vilaseca. Presentarà Josep M
Vidal-Illanes, escriptor.

Dimecres dia 16 a les 20 h
Projecció al Teatre Catalina Valls.
A quemarropa. 
Dir. John Boorman,1967. USA. Basada en la
novel·la The Hunter, de Donald E. Westlake.

Dijous dia 17 a les 17 h
Sortida des de la Misericòrdia
Passejada. Escenaris negrocriminals de
Guillem Frontera, amb Sebastià Bennasar.
Tiquets a info@mallorcaliteraria.com.

Dijous dia 17 a les 19 h
Presentació del llibre Misteri a Deià, de
Xavier Moret. Hi intervindran: l’autor,
Sebastià Bennasar, escriptor i editor, i Lluís E.
Apesteguia, batle de Deià.

PALMACULTURA .CAT 2022FEBRER/FESTIVALS

Divendres dia 18 a les 17 h
Presentació del llibre El pantà maleït, de Tura
Soler. Presentarà Guillermo Esteban,
periodista.

Divendres dia 18 a les 18 h
Presentació del llibre De sobte pensa en mi,
de Jordi Dausà. Hi intervendran, l’autor i Dora
Muñoz, escriptora.

Divendres dia 18 a les 19 h
Presentació del llibre El somriure dels
guepards, de Sebastià Bennasar, a càrrec
d’Antoni Trobat, periodista.

Dissabte dia 19 a les 10 h
Sortida de la plaça de Cort
Passejada pels crims reals de Palma (true
crime). Amb Joan Carles Palos. Els tiquets
s’han de treure a bibcort@palma.cat.

Dissabte dia 19 a les 12 h 
Club Mosqueiro de Novel·la Negra 2012-2022.
10 anys del Club de lectura.
Presentació del llibre En plena noche, de Mikel
Santiago. Presentaran, Mariana Díaz, periodista
i Arturo López, director del Club Mosqueiro.

mailto:info@mallorcaliteraria.com
mailto:bibcort@palma.cat


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.

COLOMA
Marina Collado Bennasar
4, 5 i 6 de febrer de 2022 a les 19h

Teatre Municipal Mar i Terra
Carrer de Sant Magí, 89, 07013 Palma
HORARI: 4, 5 i 6 de febrer de 2022 a les 19h
INFORMACIÓ: 971 45 23 58
Venda d'entrades a: www.palmacultura.cat

Dramatúrgia i interpretació: 
Marina Collado Bennasar
Direcció: Montse Bonet Julià

Coloma és una obra cronològica que
transcorre en un temps concret: dels darrers
anys del franquisme fins a principis del segle
XXI. És el relat de tota una generació illenca,
que va forjar el seu caràcter i la seva particular
visió del món a partir d’uns esdeveniments
històrics de gran transcendència, com la
transició espanyola i el boom turístic a les
Balears.

El nom de la protagonista dona nom a l’obra.
No és un nom qualsevol, és un símbol. Na
Coloma és una al·lota que evoluciona com ho
fa el seu voltant i el temps que li ha tocat viure.
Coloma és el retrat d’una dona, d’una família i
d’una societat mallorquina que s’ha d’enfrontar
a la seva època i al xoc cultural i ideològic que
suposa el turisme.

Coloma és el retrat d’una Mallorca, rural i
pagesa, que transitava cap al que és ara: una
illa en procés de globalització dedicada 100% al
turisme. La vida de la protagonista s’explica a
través de diferents moments de la seva vida,
però sobretot a través d’onze personatges que
l’acompanyen des de la seva infantesa fins a
l’edat adulta.

+INFO http://www.entremars.com/coloma.html
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ALICIA
Coloradas

Teatre Municipal Catalina Valls
Passeig de Mallorca, 9 07011 Palma
DATA: 19 i el 20 de febrer
HORARI: dissabte a les 18 h
 i diumenge a les 12 h
INFORMACIÓ: 971 710 986

Teatre gestual, sense oratòria, 55 min
Edat recomanada: a partir de 3 anys

Alicia se’n va anar perseguint un conill i ara
està atrapada en una casa i vol sortir-ne, però
és massa petita. Necessita la vostra ajuda per
a fer-se de nou gran i poder anar-se’n d’allà.
 Voleu ajudar-la?

Una reflexió sobre el poder de les persones que
s’ajunten per a col·laborar en equip i com
l’ésser humà i social necessita els altres.
En aquesta instal·lació plàstica, l’artista visual
proposa una experiència participativa de teatre
d’ombres, dibuix en directe i visuals
interactives, en la qual formareu part de la
història.

TOT i MOLT
ESPECTACLES
INFANTILS
I JUVENILS
Programació municipal d’espectacles dirigits a
un públic infantil i juvenil, de 0 a 16 anys, als
teatres municipals. Té com a objectius
principals donar suport a les companyies,
actors i produccions d’arts escèniques de les
Illes Balears, a més de fomentar valors de
respecte, igualtat, diversitat, creativitat, etc.
entre el públic infantil 

PALMACULTURA.CAT TEATRE 2022FEBRER /



N & T – 
NORBERT FIMPEL & TOLO SERVERA

Tolo i Norbert van unir els seus talents en
l'hivern de 2014 /15 per a gravar el seu primer
CD, “Ours & Theirs”, el qual comprén 8 temes
originals i 7 versions de clàssics del pop i del
rock. 

L'objectiu principal era aconseguir un so fresc i
càlid, fent servir el saxo, l'harmònica, la veu i la
guitarra acústica, aquesta darrera tocada de
manera tradicional i com a instrument de
percussió.

Al febrer de 2018 van presentar el seu segon
treball d'estudi “2”, continuant amb la mateixa
dinàmica d'alternar composicions pròpies amb
versions de temes coneguts.

La producció d'aquest nou treball “2”
(Blau/Discmedi) es va realitzar en els estudis
"Renou de Fons" de Palma i ha estat dirigida per
Tolo Servera.

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. 

Teatre Municipal Xesc Forteza
Dissabte 25 de febrer 20 h
Pl. de Miquel Maura, s/n. 07001 Palma
INFORMACIÓ: 971 710 986
Venda entrades: www.palmacultura.cat

PALMACULTURA.CAT MÚSICA 2022FEBRER /



TALLER PALMAFOLK: 
ELS SONS POSSIBLES
Una guia per a la producció musical
A càrrec de Diego Iribe ‘Simone’
Dies 17 i 24 de febrer i 3 i 10 de març de 2022

ELS SONS POSSIBLES “una guia per a la
producció musical”, és un taller teòric/pràctic
dictat per Diego Iribe que està orientat a la
producció de músiques populars amb
elements o processos electrònics. 

En aquestes trobades cercarem generar les
eines necessàries per a aconseguir un
ensamble amb ritmes d’arrel folklòrica
mitjançant l’ús d’enregistraments, samples,
loops, instruments autòctons, paisatges sonors
i tímbriques orgàniques.

 En el transcurs del taller veurem com produir,
gravar, editar, samplejar i crear a partir de
loops sense perdre de vista la història i la
identitat de cada estil. El taller inclou un pack
de samples i loops organitzat i recopilat
especialment per a aquest taller.

 

PALMA
FOLK
PalmaFolk és el marc que uneix les propostes
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. 

Teatre Municipal Mar i Terra
Carrer de Sant Magí, 89. 07013 Palma 
HORARI: divendres 21 de gener a les 20 h

Més informació i inscripcions:Més informació i
inscripcions: diegoiribe@gmail.com
(places limitades)

PALMACULTURA.CAT MÚSICA 2022FEBRER /
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SOBRE EL PROFESSOR
Diego Iribe “Simone” és guitarrista i productor
musical que recorre el paisatge sonor del
territori argentí. El seu EP de debut, Santos
Lugares editat el 2020, va inaugurar una
estètica carregada de ritmes i sons propis de la
serra de Córdoba i la zona andina.

El material ha estat inclòs a la compilació de
segell xilè New Latam Beats from Argentina, on
repassa la música més representativa dels
productors emergents.

A diferència d’altres projectes que recuperen
els sons tribals de Llatinoamèrica, Simone
investiga les rítmiques i tímbriques folklòriques
del territori argentí des d’una perspectiva
contemporània.

Per al 2022, prepara nou material centrant la
seva producció en “la guitarra criolla”, pensant
el crioll com un so característic més enllà de
l’instrument, i organitza els tracks a partir de
tres ritmes ballables de la música folklòrica: la
chacarera, milonga i un aire del nord.

PALMA
FOLK
A més, compartirem les diferents músiques o
produccions dels participants del taller, així
com experiències d’altres músics i segells
discogràfics que treballen actualment amb
aquests estils musicals.

Les 4 trobades seran presencials al Teatre Mar i
Terra amb una durada de dues hores
cadascun.

 El cost del taller és de 50 

DESTINATARIS
 El taller està dirigit a músics, compositors,
arranjadors, estudiants de carreres de música,
instrumentistes amb qualsevol grau de
coneixement, productors musicals i beat
makers

PROGRAMACIÓ DEL TALLER:
Classe 1: La música popular i el live looping
Classe 2: El sampling i la màquina de ritmes
Classe 3: Paisatge sonor, so orgànic i micro
ritme
Classe 4: Processament de so per a “sonar
professional”

2022FEBRER /



SIMFOVENTS PALMA 
CICLE D'HIVERN
Auditori del Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears
Entrada lliure fins a completar cabuda

11 de febrer 
a les 19,30
 “Viatge a l’infern”
Offenbach, Jacques (1819-1880)
Pablo León, saxòfon
Francisco Valero-Terribas, director

25 de febrer a les 19,30
“Bogatirs”
Francisco Valero-Terribas, director

 

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
clàssica durant tot l'any. 

Podem gaudir de música clàssica, interpretada
en directe i en indrets especials, que és un
plaer per als que assistiu als concerts dels
cicles Música Clàssica als Teatres Municipals,
Música a la Cambra, o els magnífics concerts
de la temporada de SimfoVents, la Banda
Municipal de Música de Palma.
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MÚSICA A LA CAMBRA    
Dijous 10 de febrer a les 19 h
Can Balaguer
Entrada gratuẗa amb invitació prèvia

Pianabismes reuneix obres de compositors
de territoris molt pròxims d’un costat i de
l’altre de la frontera que separa els estats
francès i espanyol: són d’Occitània, de
Catalunya Nord, del País Valencià i de
Mallorca. Aquests compositors s’apleguen
sota l’impuls d’una beca de suport a la
creació atorgada per la Regió
Euromediterrània que teixeix una xarxa
d’intercanvi de creadors i intèrprets
separats per aquest abisme que és la línia
imaginària que separa països.

Flamme Violette       
Josep Planells (1988), piano
Nuages  [nova obra, estrenaabsoluta]  
 Alexander Vert (1976), piano i electrònica 
 Xavier Gelabet (1976) piano i electrònica 
Sèrie C [nova obra, estrenaabsoluta]
Pierre Jodlowski (1971), piano i electrònica
Felix Lacquement (1990) 
Sydus IIIb                           
Mateu Malondra (1977), piano i electrònica 

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
clàssica durant tot l'any. 

Podem gaudir de música clàssica, interpretada
en directe i en indrets especials, que és un
plaer per als que assistiu als concerts dels
cicles Música Clàssica als Teatres Municipals,
Música a la Cambra, o els magnífics concerts
de la temporada de SimfoVents, la Banda
Municipal de Música de Palma.
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 Dos violins, una viola, un violoncel, un
contrabaix, percussió i els hits més
emblemàtics de la música dels anys 70; tot
un espectacle que fa gaudir un públic
involucrat que coneix totes aquestes
cançons. Música dels Beatles, Queen, Simon
i Garfunkel, Mamas and the Papas, Deep
Purple… Pel·lícules com James Bond, West
Side Story...

Programa

Oh, Pretty Woman
Roy Orbinson & The Candy Man
Ob-La-Di, Ob-La-Da. 
The Beatles
Breakfast in America.
Supertramp
Walking On Sunshine. 
Katrina & The Waves
Thriller
 Michael Jackson
Caminant recordant. Enric Pastor
Smoke on the Water. Deep Purple
Respect. Aretha Franklin Celebration. Kool &
The Gang

PALMA
CLÀSSICA
CLÀSSICA AL TEATRE
Dissabte 26 de febrer a les 20 h
Ensemble Tramuntana
Hits 70’ de pop i rock!

L’ensemble Tramuntana és un conjunt
instrumental liderat pel violinista i director
Barry Sargent. El seu repertori abasta des
de la música barroca (on utilitzen
instruments de l’època) fins al període
romàntic i contemporani de la música
clàssica. Aquesta vegada, però, han volgut
fer una passa més i han preparat repertori
de rock, pop i música de pel·lícules; amb
instruments propis de la música clàssica
Intèrprets
Violins: Barry Sargent, Mayumi Sargent
Viola: Enric Pastor
Violoncel: Sureymis Tapanes
Contrabaix: Pablo Moreno
Percussió: Jaume Ginard

PALMACULTURA.CAT MÚSICA 2022FEBRER /



CINEMA
AL MUNICIPAL
Teatre Municipal Catalina Valls
Entrada lliure fins a completar cabuda

1 de febrer, 20:00 h 
Celebració de l’any nou xinès

El rey de las máscaras (Bian Lian) deWu
Tianming ( Xina, 1996)
VOSE
A un vell artista del carrer, mestre en l’art de
canviar de màscara, li és donada l’oportunitat de
practicar el seu art a l’òpera de Pequín. Però ell
rebutja l’oferta, ja que només vol passar els seus
coneixements a un hereu masculí. Un vespre uns
pares enfonsats en la pobresa li venen el seu fill,
Colomí.
 
22 de febrer, 20:00 h
Dia del Pensament Escolta

Moonrise Kingdom de Wes Anderson ( EUA,
2012)
VOSE
Anys 60. Familiars i amics cerquen dos joves
amants que han fugit del seu poble natal. Així, es
manifestaran antics rancors i ocultes relacions
romàntiques entre alguns dels personatges que
participen en la cerca.

PALMACULTURA.CAT CINEMA 2022FEBRER/



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.

PALMACULTURA.CAT PATRIMONI 2022FEBRER /

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

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 
Durada: 1h 
Activitat gratuïta 
Reserves: palmaeduca@palma.cat
971 449 406 Apol·lònia Mora

VISITA GUIADA
Visites de Confiança
5 i 19 de febrer  d'11 a 13 h
Activitat gratuïta. Cabuda limitada.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
canbalaguer@palma.cat
www.palmaeduca.cat

mailto:canbalaguer@palma.cat
mailto:canbalaguer@palma.cat
http://www.palmaeduca.cat/


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

Joan Bennassar: video art. 
Oliver Vinent i Luz Achával (Las Vestruces):
performance d'art sonor.
Aurora Bauzà i Pere Jou : concert
performance Sonora.
Una altra per concretar.

EXPOSICIONS 

PLANTA ENTRESOL I PLANTA BAIXA
Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert
d’Arts Visuals 2021
Del 20 de gener a 27 de març
Exposició col·lectiva
GUANYADOR.
Juan Carlos Bracho
FINALISTES.
Ro Caminal, Diana Coca, Marla Jacarilla, Eva
Fàbregas, Regina Giménez, Matteo Guidi, Marc
Larré, Pedro Torres, Llorenç Ugas.

ESPAI EDUCATIU I PATI.
ILLES D’ART 7.
Del 24 al 27 de febrer
Jornades de performance i presentació catàleg
en el marc de la Diada de les Illes Balears 2022.
4 performances:

1.
2.

3.

4.
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CASAL SOLLERIC
AVANÇ DE
PROGRAMACIÓ

Febrer muntatge de l’exposició que s’obrirà el
mes de març:

Ressò. Música experimental i art sonor a
Mallorca.

A cura de Jordi Alomar. 
Anirà acompanyada d’accions i activitats
d’accions sonores. 
Col·laboració amb Fundació ACA

Sorgeix del projecte d’investigació seleccionat a
la Crida de projectes de recerca 2020: Marc
Vilanova, Xesca Salvà, Ramon Codina, Xavier
Carbonell, Ferran Garcia Sevilla, Neus Estarelles,
Wolf Vostell, Kake Portas, Antoni Caimari, Toni
Alomar Perelló, Montse Llabrés, Besllum, Pau
Caracuel, Joana Pericàs, Txema Gonzàlez, Biel
Oliver, Pedro Trotz, Jordi Martínez Suau, Joan
Serra, Joan Roig.

"Ressò. Música experimental i art sonor a
Mallorca" configura una aproximació a la
història de l'art sonor i la música experimental
a Mallorca des de 1970 i fins a l'actualitat.

Aquesta mostra comporta la compilació d'un
seguit de materials que permeten abastar la
vitalitat de les manifestacions artístiques
agrupades sota aquests termes. 

Des de materials documentals i audiovisuals
fins a obra artística, l'exposició planteja per
primera vegada una visió conjunta d'una
realitat caracteritzada per la seva constant
revisió de límits, d'àmbits i problemàtiques i per
la intersecció d'elements i perspectives que, a
priori, podrien tenir naturaleses o fins i tot
ecosistemes diferents
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FUNDACIÓ
MIRÓ
MALLORCA
Carrer de Saridakis, 29. 07015 Palma
INFORMACIÓ: miromallorca.com
educacio@miromallorca.com

Transport: per comoditat, rapidesa i seguretat
recomanam venir amb transport públic (línies
4, 20 i 46 d’autobús)

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca és una
institució cultural que permet descobrir l’art de
Joan Miró i estudiar el procés creatiu en el lloc
on l’artista va residir i treballar durant gairebé
30 anys.
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L’ús de la mascareta és obligatori a partir de
6 anys.
S’ha de presentar el certificat covid i el DNI a
partir de 12 anys

17 de febrer a les 19h. Auditori
Mar Gómez presenta els resultats del seu
treball "Investigación de los pigmentos
utilizados por Joan Miró durante su etapa
artística en el Taller Sert, Mallorca". Beca
Pilar Juncosa d' Investigació sobre Miró i del
seu context artístico-cultural.

Inscripcions: a partir del 25 de gener de 2022,
telefonant a la Fundació Miró Mallorca en horari
d’obertura de 10 a 18 h (tel. 971 701 420)

Normativa
Aquesta activitat té un nombre d’entrades
limitat. Per al bé de tothom, us demanam que
compliu aquestes normes en tot moment:



Per a qui
Famílies amb nines i nins de 7 a 12 anys:
29 de gener, 5 i 12 de febrer, d’11 a 13 h

Famílies amb nines i nins de 3 a 6 anys:
5, 12 i 19 de març, d’11.15 a 13 h

Inscripcions
A partir del 18 de gener telefonant a la Fundació
Miró Mallorca, de 10.30 a 17.30 h
Preu 3’5 € per nina/nin. Adults: gratuït

Observacions
Cal l’assistència obligatòria d’un adult
acompanyant

Contacte 971 701 420 /
educacio@miromallorca.com

FUNDACIÓ
MIRÓ
MALLORCA
ACTIVITATS 
LLAURANT LA NIT
MONS CREATIUS D'HIVERN 2022
29 gener, 5 i 12 febrer, 5, 12 i 19 març 2022
Enguany volem celebrar amb tots i totes
vosaltres els 100 anys de la creació del quadre
"La masia" (Joan Miró, 1922) amb un taller molt
especial en què la natura, l’experimentació i la
vostra creativitat seran les protagonistes!
“Llaurant la nit” és un projecte dissenyat per
l’equip educatiu de la Fundació Miró Mallorca,
que s’emmarca en els Mons creatius d’hivern i
va dirigit a famílies amb nines i nins d’entre 3 i
12 anys.
Què succeeix a fora vila quan el sol es pon?
Viatjarem fins a un indret màgic on, sota la
llum de les estrelles, descobrirem que quan es
fa de nit el paisatge rural de La masia esdevé
un lloc fascinant ple de bestioles, sons i colors
realment divertits i captivadors!
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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
duríssima repressió posterior varen ocasionar
milers de morts. 

La Germania, que perseguia major justícia
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.

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"
EXPOSICIÓ GERMANIA
DE MALLORCA, 500 ANYS
Fins al 30 de juny

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
que, decidiren emprendre un alçament
popular.

PATRIMONI



BIBLIO PALMA
XARXA DE
BIBLIOTEQUES
MUNICIPALS
La Xarxa de Biblioteques Municipals consta de
21 biblioteques, repartides per les diferents
barriades de Palma.

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.

CONTACONTES, TALLERS
I ACTIVITATS FAMILIARS

Concurs de dibuix! 
Dimarts 1 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil
 
Contacontes: El meravellós peludiu-renudiu-
xiquitiu
Dimecres 2 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

“Feim les nostres ulleres 3D” 
Dimecres 2 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil

 “100 endevinalles noves per a tothom” 
Dijous 3 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil
 
Contacontes + taller: Pingüinauta
Dijous 3 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Sardina

Contacontes + taller: Moustache
Dissabte 5 de febrer a les 11.30 h
Biblioteca de Son Ximelis
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Contacontes + taller: Tatty Ratty
Dissabte 5 de febrer a les 10.30 h
Biblioteca de Son Cladera

Contacontes + taller: La zebra Camil·la
Dissabte 5 de febrer a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

Taller: “Floc de neu”
Dissabte 5 de febrer a les 11 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

“Cita a cegues amb un llibre” 
De dia 7 a dia 20 de febrer
Biblioteca de Son Sardina

Contacontes + taller: Hi ha res més avorrit
que esser una princesa rosa? 
Dimarts 8 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil
 
“Cream un projector de cinema” 
Dimecres 9 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil

“Un mix de contes” 
Dijous 10 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil

Contacontes: El monstre de colors va a
l’escola
Dimecres 9 de gener a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

“Un mix de contes” 
Dijous 10 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil

Contacontes + taller: El tesoro de Jorge
Dissabte 12 de febrer a les 11 h
Biblioteca de Son Sardina

Contacontes + taller: Yo voy conmigo
Dissabte 12 de febrer a les 11.30 h
Biblioteca de Son Ximelis

Què sap la biblioteca de Sant Valentí?
Dissabte 12 de febrer a les 10.30 h
Biblioteca de Son Cladera 
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Taller del Dia de la Dona i la Nina en Ciència:
“Feim experiments!”
Dissabte 12 de febrer a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

Taller de collage
Dissabte 12 de gener a les 11 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Contacontes + taller: Amb la Tango són tres 
Dimarts 15 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil
 
“Feim el nostre dibuix secret” 
Dimecres 16 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil

Contacontes: T’estimo (quasi siempre)
Dimecres 16 de gener a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Contacontes + taller: Orejas de mariposa 
Dijous 17 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil

“Què sap la biblioteca de l’hipopòtam?”
Dissabte 19 de febrer a les 11.30 h
Biblioteca de Son Ximelis

Contacontes + taller: 22 huérfanos
Dissabte 19 de febrer a les 10.30 h
Biblioteca de Son Cladera

Laboratori de lectura. Expedient Panxa Plena:
el cas del llop ferotge
Dissabte 19 de febrer a les 11 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

“Feim un gran cor amb textures”
Dissabte 19 de gener a les 11 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Contacontes + taller: Un libro 
Dimarts 22 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil
 
“Inventem endevinalles” 
Dimecres 23 de febrer a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil
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Contacontes + hora musical: El carnaval dels
animals
Dimecres 23 de gener a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Taller creatiu per Carnaval 
Dijous 24 de febrer a les 17.30 h 
Biblioteca de Son Sardina
 
“Up” 
Dijous 24 de febrer a les 17 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil

Taller de Carnaval
Dissabte 26 de gener a les 11 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Taller per Carnestoltes
Dissabte 26 de febrer a les 11.30 h
Biblioteca de Son Ximelis

Carnestoltes a la Biblioteca
Dimecres 26 de febrer a les 10.30 h
Biblioteca de Son Cladera

Taller d’Art d’Hervé Tullet: “Un camp de flors”
Dissabte 26 de febrer a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

Contacontes + hora musical: El carnaval dels
animals
Dimecres 23 de gener a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Taller creatiu per Carnaval 
Dijous 24 de febrer a les 17.30 h 
Biblioteca de Son Sardina
 
“Up” 
Dijous 24 de febrer a les 17 h
Biblioteca de Son Gotleu – sala infantil

Taller de Carnaval
Dissabte 26 de gener a les 11 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Taller per Carnestoltes
Dissabte 26 de febrer a les 11.30 h
Biblioteca de Son Ximelis

Carnestoltes a la Biblioteca
Dimecres 26 de febrer a les 10.30 h
Biblioteca de Son Cladera

Taller d’Art d’Hervé Tullet: “Un camp de flors”
Dissabte 26 de febrer a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa
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EXPOSICIONS

Llibres, música i pel·lícules amb la temàtica
de jazz 
De l’1 al 14 de febrer
Per cada préstec es regalarà una entrada del
Festival Jazz Palma (fins a exhaurir-les) 
Biblioteca de Son Rapinya

“Febrer negre” 
Tot el mes
Biblioteca del Molinar

“Bombardeigs, repressió i depuració: “La
Guerra Civil al microespai dels Instituts de
Palma”
Del 10 de gener al 10 de març (horari de la
biblioteca)
Biblioteca Ramon Llull

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
 
Llengua i república. El Manifest Koiné
argumentat 
A càrrec de Maria Antònia Font i Joan Pere Le
Biham 
40 anys de la llibreria Quart Creixent 
Dijous 3 de febrer a les 19 h 
Biblioteca de Cort 
 
Obra poètica completa 1953-1993 de Miquel
Àngel Riera 
A càrrec de Pere Rosselló Bover i Pau Vadell 
40 anys de la llibreria Quart Creixent 
Dimecres 9 de febrer a les 19 h 
Biblioteca de Cort 
 

Los 101 vericuetos de Marrakech. Peripecias
de un expatriado de Jesús Greus 
A càrrec de Gonçal López Nadal 
Dijous 24 de febrer a les 19 h 
Biblioteca de Cort
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ALTRES ACTIVITATS

Repte lector 6x6: 6 mesos x 6 llibres
De gener a juny
Biblioteques de Son Ximelis, Son Cladera, el Coll
d’en Rabassa, Son Sardina i Son Gotleu

Concurs de cartes d’amor
De l’1 al 12 de febrer
Biblioteca de Son Gotleu

Lectura comentada:
"Jazz i poesia" a càrrec de Francisco Díaz de
Castro
Dijous 10 de febrer a les 18.30 h
Biblioteca Ramon LLull

Guia de lectura
Jazz criminal: música de jazz a la novel·la
negra i el cinema
De l’1 al 28 de febrer.
Biblioteca de Ramon Llull 

Conferència: Del paper a la imatge. La
lectura negra adaptada al cinema.
A càrrec de  Josep Carles Romaguera, professor i
crític de cinema.
Dimarts dia 15 a les 18.30h a la Biblioteca de Cort

Club de lectura africanista

Bajo las ramas de los udalas, de Chinelo
Okparanta
Dissabte 19 de febrer a les 11 h
Biblioteca de Son Gotleu



 

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

BIBLIO
PALMA
ON ENS

TROBAU?
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SANTA CATALINA
Fàbrica, 34. 07013 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3650

SON CÀNAVES
Plaça de la Sitja, 4. 07010 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3659

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

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

L'OLIVAR
Plaça de l'Olivar, Mercat de l'Olivar, 1r.
07002 Palma. Tel 971 225 900, ext. 3674
HORARI: de dilluns a divendres de 8 a 14 h
Dissabtes de 9 a 13 h

BIBLIOTEQUES DE BARRI
Dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h
i dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 20.30 h
Dissabtes tancat

GÈNOVA
Barranc, 22. 07015 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3658

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

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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INFANTIL NOU LLEVANT 
Ciutat de Querétaro, 3. 07007 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3640

HORARI D'HIVERN: 15/09 a 15/06
De dimarts a divendres de 15 a 20 h
i dilluns i dissabtes de 9 a 14 h

HORARI D'ESTIU: 16/06 a 14/09
De dilluns a dissabte de 9 a 14 h

ALTRES BIBLIOTEQUES ASSOCIADES

SERVEI DE DOCUMENTACIÓ I PRÉSTEC.
REG. D’EDUCACIÓ
Plaça Nova de la Ferreria, 2. 07002 Palma
Tel. 971 449 448
HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

BIBLIOTECA PILAR JUNCOSA (FUNDACIÓ MIRÓ) 
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

BIBLIOTEQUES DE BARRI
OBERTES ELS DISSABTES 
Dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h
i dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 20.30 h
Dissabtes de 9 a 13 h

EL COLL D’EN RABASSA
Son Rossinyol, 1. 07007 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3639

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

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

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



40 ANIVERSARI
DE LA LLIBRERIA
QUART
CREIXENT
FERMENTS
Miquel Brunet
Dissabte 19 de febrer a les 20 h
Teatre Municiopal Xesc Forteza
Passeig de Mallorca, 9 07011 Palma

Ferments és el fruit i resum de tres jornades
d’una intensa experiència viscuda al estudis
ONA EDICIONS (Bunyola). Inspirat en el disc
Bitches Brew de Miles Davis, és una reflexió
instrospectiva en les arrels identitàries, de
manera totalment improvisada, sense partitures
i amb l’únic ajut de l’estimulació sensorial (la
vista, l’olfacte, el tast, l’audició…), en què els
intèrprets tracten de reflexionar sobre la identitat
musical de Mallorca.L’objectiu és traslladar a
l’escenari l’esperit del procés creatiu
desenvolupat prèviament a l’estudi
d’enregistrament: reflectir musicalment la
cultura pròpia feta a Mallorca, a partir de
l’estimulació sensorial, la sonoritat de la llengua
catalana, el ball i el gust. Per a aquesta edició
del concert especial per a Quart Creixent, tindrà
un protagonisme especial la figura d’Antoni
Artigues Bonet (1950-2018), que fou un dels
participants de l'edició inicial de Ferments i que
també fou soci fundador de la llibreria Quart
Creixent.
Miquel Brunet, piano, teclats i electrònica Biel
Majoral, veu Sofia Domènech, veu Josep Oliver
Rubio, trombó i instruments tradicionals Pep Lluís
Garcia, bateria i percussió Juan Antonio Xas,
Saxos i electònica Alexandra Palomo,
Actriu/Dansa Mateu Xurí, Glosa
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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 dir-
vos 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.

PALMACULTURA .CAT 2022FEEBRER
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AVANÇ DE PROGRAMACIÓ
PALMA CULTURA
MARÇ 2022
Festival Paco de Lucía
Palma Flamenca
La primera edició del Festival Paco de Lucía durà a Palma figures joves i a
la vegada consolidades del flamenc, com els germans Soleà i Kiki
Morente. Cal destacar, que els beneficis de la taquilla del festival es
destinaran a la Fundació Paco de Lucía i la seva tasca d’acostar aquest
art al màxim de persones possible mitjançant projectes educatius
innovadors. Cal recordar que el genial guitarrista va ser un habitant més
de Ciutat els darrers anys de la seva vida.

 • 9 de març: Soleà i Kiki Morente (20h, teatre Principal de Palma).
• 10 de març: Niño de Elche (20h, teatre Principal de Palma).
• 11 de març: Israel Fernández i Diego del Morao (20h, teatre Xesc
Forteza).
• 12 de març: Rosario Guerrero (20h, teatre Xesc Forteza).
• 13 de març: Miguel Fernández ‘El Yiyo’ (19h, teatre Xesc Forteza).

PALMACULTURA .CAT 2022FEBRER/AVANÇ DE PROGRAMACIÓ



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.
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