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Agenda
TEATRE

Festival

‘Ca nostra’

Un Nadal de
pallassos

EL CLÀSSIC DE JOAN MAS

Dues germanes resisteixen
les pressions dels veïns perquè venguin ca seva per
construir-hi un restaurant
per a turistes. Tot i que
l’obra, de Joan Mas, fou estrenada el 1956 (al Principal
mateix), té una trama plenament vigent, trempada amb
situacions enredoses per
parlar de l’especulació immobiliària am dosis d’humor.
És dirigida per Carles Canut
i interpretada per Joan Carles
Bestard, Llorenç Cloquell i
Aina Cortès, entre d’altres.
Teatre Principal de Palma
(sala Gran). Dia 20 a les 19
h i dia 21 a les 18 h. Entre 8
i 25 €.

Diversos indrets. Dissabte 20 i diumenge
21 de desembre.
Comença aquest dissabte el III Festival Un
Nadal de pallassos,
organitzat per Mallorclown i que tindrà
lloc durant nou dies a
27 municipis de Mallorca. Hi ha fins a 30
actuacions programades, 25 de les
quals són completament gratuïtes. S’encetarà dia 20 a les 18
h amb Sol solet al teatre Sa Teulera d’Andratx i Pallasol al Te-

cènica és a càrrec de Toni
Gomila i la musical, de Bibiloni mateix.
Teatre Principal de Palma
(sala Petita). Dissabte 20 a
les 21.30 h i diumenge 21 a
les 20.30 h. 15 euros.

‘I lo que no sabem’
DIABÉTICAS ACELERADAS

Tomeu Cañellas i Pep Noguera són els autors de la
nova obra d’aquesta companyia mallorquina. Es tracta
d’un viatge còmic, satíric, irreverent i burlesc per la geografia sociopolítica de Mallorca. Des de la presó –lloc
habitual dels que anteriorment ocupaven un càrrec en
els despatxos oficials– fins al
TIL, les matances, els russos
o les infantes tenen un lloc
en aquesta mena de sainet.
Casa de Cultura de Campanet. Dissabte, 20 de desembre, a les 20.30 h. A
partir de 10 euros.

‘Damunt sa roca.
Poemes i música
per no emmalaltir’
MONÒLEG

El músic Joan Bibiloni protagonitza aquest ‘one man
show’ en què amb versos i
música pretén traslladarnos la idea que la Roca del
Castellet, a Manacor, emet
unes radiacions favorables
als que habiten al poble, cosa que hi propicia que hi sorgeixin tants artistes, escriptors i músics. Els textos que
s’hi sentiran són
de Miquel Àngel Riera,
J a u m e
Santandreu i Gabriel Galmés, entre
molts altres.
La direcció es-

L’espectacle, una producció
del teatre Romea, conté música original de Lou Reed i
també de Jaume Manresa.
Auditori de Manacor. Dissabte, 20 de desembre, a
les 20 hores. 18 euros.

‘Frozen’

‘La Sibil·la
Mallorca’

MUSICAL INFANTIL

Estrena d’aquesta producció
de l’escola MAX Teatro Musical, en la qual els alumnes
d’arts escèniques donen vida, a la seva manera, a
aquesta història de Disney.
Es tracta d’un espectacle de
gran format en què intervenen teresetes, projeccions,
cors i coreografies en directe amb una vintena d’artistes damunt l’escenari.
Sala Dante (camí de Jesús,
54. Palma). Diumenge, 21
de desembre, a les 18 h. 10
euros.

MÚSICA
Des de Berlín.
Homenatge a
Lou Reed
XIX FIRA DE TEATRE DE
MANACOR

Nathalie Poza i Pablo
Derqui,
dirigits
per Andrés Lima, protagonitzen aquesta
passejada pel
Nova York de finals dels
60, de The Factory i
Andy Warhol, el Nova
York en què Lou Reed –poeta, músic,
agitador– es convertí
en un referent del
rock alternatiu i figura
clau de la cultura pop.

sed, de Johnny Marks; The
sound of music, de R. Rodgers, i Adestes fideles, entre
d’altres.
Auditori de Manacor. Diumenge, 21 de desembre, a
les 19 h. 5 euros.

CONCERT REPRESENTACIÓ

‘Cabaret burlesc’
CONCERT ESPECTACLE

El pianista Andreu Riera ens
fa arribar l’obra de Miquel
Àngel Aguiló i altres compositors a través d’un xou que
consta de dues parts. En la
primera, Riera tocarà diverses peces amb l’acompanyament d’una petita orquestra
de vent. A continuació donaran pas al Cabaret burlesc en
si, espectacle que combina
música i comicitat.
Sala Dante (camí de Jesús,
54. Palma). Dissabte, 20 de
desembre, a les 20 h. Entrada: 9 euros la general; 7 euros si es compra per endavant.

Concert de
Nadal
BANDA DE MÚSICA DE
MANACOR

Amb motiu de la proximitat
de les festes de Nadal, la
Banda de Música de Manacor
ofereix un concert per celebrar-ho. En el programa, interpretarà obres de diversa
procedència com A Christmas Festival, de Leroy Anderson; Rudolph the red-no-

Arran de l’èxit de públic que
tingué aquest esdeveniment quan se’n pogué gaudir dins les Nits Culturals al
santuari de Gràcia de Llucmajor, se n’ha proposat una
repetició. Aquesta vegada,
el concert i representació alhora de La Sibil·la a Mallorca:
una ullada a les diferents
versions es durà a terme a
Palma.
Església de Santa Magdalena de Palma. Diumenge,
21 de desembre, a les
20.30 hores.

Alabama Gospel
Choir
CANT ESPIRITUAL

Una trentena
de
cantants de
música
negra
espiritual
provinent
dels Estats Units
b r i n d a
aquest concert, en
el qual fan un recorregut per
algunes de les cançons protesta fetes servir en la lluita
per la llibertat, totes amb
profundes arrels religioses.
Auditòrium de Palma. Diumenge, 21 de desembre, a
les 19 hores. A partir de 35
euros.

atre de Muro a la mateixa hora. Pel que fa
a diumenge, podeu
triar entre Excèntric
clownscient a l’Auditori de Santa Margalida (12 h); de nou Sol
solet, aquesta vegada a l’església Vella
de ses Salines (12 h),
i Pallasol al Casal Pere Capellà d’Algaida
(17 h). Totes les funcions d’aquest cap de
setmana són de
franc.

tacle d’un gegantí calidoscopi de color. Els raigs de llum
entren de manera perfecta
per la rosassa major, la de
l’altar, i surten per la rosassa
del portal major, el de ponent, de manera que es crea
un cilindre de color. Vist des
de les terrasses del baluard
de Sant Pere, és una de les
sortides de sol més belles
que es poden contemplar.
Aquest fenomen, geomètric
i científic, ha estat estudiat
per la Societat Balear de Matemàtiques, que després de
l’observació d’aquest efecte
oferirà una conferència a
l’Aljub d’Es Baluard a càrrec
de Claudi Alsina Català, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, que
parlarà sobre Antoni Gaudí
(1852-1926).
Museu Es Baluard (Palma).
Dissabte 20 de desembre a
les 7.45 h.

La Búsqueda,
Negre i 3 colors
CONCERT

La Búsqueda ofereix una actuació amb Mariachi Mallorcatitlán com a convidat.
També sonaran Negre i 3 colors, que presentaran noves
cançons del nou disc previst
per al 2015. A més, l’entrada
inclou un CD single de 4 cançons de Negre i 3 colors.
Teatre Mar i Terra. Dissabte,
20 de desembre, a
les 21 h.
15 euros
anticipada
i 18 euros a
taquilla.

DANSA
‘De una pieza’
FLAMENC

Olga Pericet és una artista
versàtil i un nom imprescindible de la dansa espanyola
actual. De una pieza és un
espectacle en el qual no oblida el ball clàssic espanyol,
però hi aporta el seu toc
inconformista i un
punt de vista contemporani.
Auditori de Sa Màniga (Sant Llorenç
des
Cardassar).
Dissabte, 20 de desembre, a les 20 h. A
partir de 15 euros.

ESPECTACLE
Espectacle de
color a la rosassa
de la Seu
FENOMEN GEOMÈTRIC

Cada any, entorn del solstici d’hivern, la Catedral de
Mallorca ens regala l’espec-

FIRES I
MERCATS
Mercat estació de
Nadal
ESPORLES

Més de trenta artesans
de Mallorca participaran en aquest mercat,
el concepte del qual va
néixer a l’estiu amb la
idea de fer-ne quatre a
l’any. També s’hi faran demostracions de cuina en directe i tallers per als infants.
Finca de Son Mas (Esporles). Dissabte 20 de les 10
a les 16 h.

Fira de la llet
d’ametla
PLA DE NA TESA

Com cada any per aquestes
dates, aquesta localitat organitza un mercat amb parades d’artesania i productes
gastronòmics locals, a més
d’exposicions i altres activitats. De tota manera, l’estrella de l’esdeveniment és la
degustació de la llet d’ametla, producte típic de Nadal.
Pla de na Tesa. Diumenge,
21 de desembre.

