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Intèrprets 
Infermer Aspirino 
(Camil Casanovas), 
Pildorín (Xemi Vidal), 
Supervisora Boquina 
(Gemma Palà), Toríbia 
Molècula (Laura Dalmau), 
Dra. Proveta (Magdalena 
Capellà), UKELELE - Dr 
Rico Bròcoli (Enric de 
las Heras), Valentina 
Ventolina (Carme Serna) 
*Nota: La formació de 
La Clownètica pot variar 
d’un concert a l’altre

Direcció musical
Mon Joan Tiquat 

Direcció d’escena 
Pau Bachero

Diumenge 2   

Durada 60 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 5 anys

Dimarts 4   

Durada 90 minuts
Idioma català

Espectacle recomanat 
per a tots els públics

Intèrprets
Josep Cabot, veu 
principal i guitarra
Pablo Alegria, 
veus i guitarra
Miquel Cabot, 
baix i teclats
Toni Pastor, 
veus i guitarra
Bernat Company, 
veus i bateria

La 
Clownètica
La banda de Sonrisa Médica
Les pallasses i pallassos de 
Sonrisa Mèdica s’han aplegat, 
ajuntat, reunit, conxorxat, barrejat, 
agrupat, aglomerat, annexionat, 
arrambat, confluït i  retrobat 
per presentar-vos en un concert 
únic un disc de platí... no! Un 
disc rodó i que fa voltes, i es diu 
“Cançonassos”.

Circ SALA GRAN
Diumenge 2

Cabot 
& Friends
Presentació del disc Ofici
Els Cabot, guardonats amb els 
premis a millor cançó Llengües i grup 
revelació als premis de la Música 
Balear 2019, actuaran per primer cop 
al Teatre Principal amb l’aparició de 
distints artistes i amics que els han 
acompanyat durant la seva trajectòria 
i que de ben segur sorprendran el 
públic assistent.

Música SALA GRAN
Dimarts 4

4 5

Prostitución es basa en un procés d’investigació real sobre 
la prostitució. Un tema que ens fa plantejar-nos moltes 
preguntes, i en diferents plans, sobre la nostra visió com 
a ciutadans, com a éssers humans i com a artistes amb la 
voluntat de reflectir la nostra societat. I ho farem donant veu 
als seus protagonistes, les prostitutes. Parlem amb elles, 
entrem en els seus clubs, les acompanyem als seus carrers. 
Es tracta d’iniciar una recerca documental de la qual beurà 
un grup d’artistes–actrius, amb el propòsit de comprendre 
aquesta realitat i de plasmar-la en una obra teatral.

Prostitución
Andrés Lima

Dissabte 8
Diumenge 9   

Durada 130 minuts
Idioma castellà 

Edat recomanada a 
partir de 16 anys

Dramatúrgia i autoria
Andrés Lima 
i Albert Boronat

Intèrprets
Carmen Machi, Nathalie 
Poza i Carolina Yuste

Teatre  SAL A GRAN
GENER
2022

GENER
2022
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Intèrprets
Ana Meabe / Adora 
Sedano, Amets Ibarra, 
Maitane Sarralde

Autoria i direcció
Jokin OregiIkimilikiliklik

Marie de Jongh
La prestigiosa companyia de Marie 
de Jongh ens porta una història per 
a petits i grans, sobre pors i bruixes, 
i sobre com les pors no són pors ni 
les bruixes són malvades.

Germania 500
Orquestra Simfònica
de les Illes Balears
L’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears estrenarà la composició 
Germania 500, d’Antoni Mairata, amb 
la narració de Rodo Gener i la veu de 
Marian Lush.

Familiar SALA GRAN
Divendres 7

Música SALA GRAN
Dijous 27

GENER
2022

GENER
2022

Direcció
Pep Tosar

Ball
Rafael Ramírez

Intèrprets
Anna Colom
Rycardo Moreno
David Domínguez
José Maldonado

Federico 
García
Pep Tosar
El muntatge recorre cronològicament 
els episodis més importants de la vida 
i obra de Federico García Lorca. Pep 
Tosar combina en aquest espectacle 
música, ball i text. Tot plegat es 
completa amb imatges i entrevistes 
amb personatges que parlen de 
Federico García Lorca.

Teatre SALA GRAN
Divendres 21

Creació i 
interpretació
Laura Girotto 
i Miquel Anglada 
GirottoLe quattro 

stagioni
Laura Girotto
Aquesta proposta artística –que 
serà l’estrena i una única actuació– 
és el resultat d’una llarga recerca 
coreogràfica sobre el concert de Le 
quattro stagioni d’Antonio Vivaldi 
celebrat a Tel Aviv per la Israel 
Philharmonic Orchestra Zubin 
Mehta el 1982.

Dansa SALA GRAN
Diumenge 30

Divendres 7   

Durada 50 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 7 anys

Divendres 21   

Durada 90 minuts
Idioma castellà

Edat recomanada a
partir de 14 anys

Diumenge 30   

Durada 55 min

Espectacle recomanat 
per a tots els públics



El mateix Pessoa i els seus heterònims són el tema principal d’un 
muntatge multidisciplinari que vol recrear l’univers de l’escriptor 
portuguès fent servir el text, però també els llenguatges del circ, la 
música i l’audiovisual.

Entre els grans poetes del segle XX, ningú deixaria d’incloure a 
Fernando Pessoa, el poeta portuguès, amb permís de Camões, més 
conegut i fascinant de les lletres portugueses arreu del món i qui, encara 
ara, en ple segle XXI, segueix interpel·lant l’ànima, la ment i l’existència 
dels éssers cada vegada més esmicolats que som.

Una vegada més, la companyia Oblideu-vos de nosaltres, amb Pep 
Tosar al capdavant, vol reflexionar des d’un punt de vista estètic i teatral 
sobre la condició humana i la seva diversitat, convidant els espectadors i 
espectadores a participar de la complexitat de l’existència.

El fingidor
Fernando Pessoa

Divendres 28
Dissabte 29

Durada 90 minuts
Idiomes català, castellà, 
portuguès (sobretitulat)

Direcció
Pep Tosar

Dramatúrgia
Pep Tosar, Evelyn Arévalo

Intèrprets
Pep Tosar (actor), Elisabet 
Raspall (piano), Joana 
Gomila (veu i sintetitzador), 
Griselda Juncà (circ) i 
Tomeu Amer (circ).

Teatre  SAL A GRAN
GENER
2022
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Creació i 
interpretació
Ada Vilaró

360 grams
Ada Vilaró
360 grams és un projecte que neix d’una 
experiència personal d’Ada Vilaró, molt íntima 
i fràgil i que, per primera vegada, s’atreveix a 
compartir. Una bellesa política que combat la 
superficialitat i desafia els estereotips. Una 
bellesa que és el que és, amb la seva diferència. 
Una veritat que abraça i estima la vida.

Teatre SALA PETITA
Divendres 4, dissabte 5

Direcció
Joan Fullana

Intèrprets
Elena Callén, Joan 
Cassanyes, Macià Fiol, 
Aránzazu Lepe, Silvia 
Maldonado, Laia Pomar, 
Cris Sureda i Laura Vives

Hamlet, 
el tros que 
en queda 
Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears
És boig Hamlet? O és lúcid? És o no és, Ofèlia? 
Són morts els enterramorts? Queda lloc pels amics 
en aquesta tragèdia? Queda tragèdia en aquesta 
comèdia? Què ens queda? 

Teatre SALA PETITA
Dissabte 19 i diumenge 20

FEBR ER
2022

Divendres 4 
Dissabte 5   

Durada 60 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 16 anys
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Un ballo in 
maschera
XXXVI Temporada d’Òpera
G. Verdi

Dissabte 26
Dilluns 28
Dimarts 2   

Durada 180 minuts
Idiomes italià 
sobretitulat en català, 
castellà i anglès

Conspiracions, embolics, romanços i supersticions teixeixen 
aquesta òpera de G. Verdi amb llibret d’A. Somma, estrenada 
en el Teatre Apollo de Roma el 17 de febrer de 1859.

Està basada en el llibret d’Eugène Scribe Gustave III, ou Le 
bal masqué al qual va posar música Daniel Auber, que es va 
inspirar en els esdeveniments que van envoltar l’assassinat 
del rei Gustau III de Suècia en un ball de disfresses l’any 
1792. La censura obligà a Verdi a fer alguns retocs a l’obra 
perquè no es pogués vincular l’òpera amb aquells fets.

Directora d’escena
Marina Bianchi

Director musical
Andrea Sanguineti

Solistes
Antonio Corianò, Mercedes 
Darder García, Oksana 
Sekerina, Alisa Kolosova,  
Krassen Karagiozov, Tomeu 
Bibiloni, Pablo López, 
Sebastià Serra, Joan Laínez 
Jordi Fontana

Cor del Teatre Principal

Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears

Una coproducció de 
l’Auditorio de Tenerife i el 
Teatro Regio di Parma

Òpera  SAL A GRAN
FEBR ER/ MARÇ
2022

En un futur proper, els suïcidis augmenten fins adquirir 
categoria de pandèmia. Per combatre la situació, el govern 
crea la Divisió Nacional de Psicotanatòlegs, experts en 
decidir qui es pot suïcidar i qui no.

Tanatologia, que va guanyar el X Premi Llorenç Moyà 
de Teatre de Binissalem, és una obra sobre el suïcidi, la 
identitat i la memòria. Però també és una acurada reflexió 
sobre la vida i sobre la mort, en la qual Xavier Uriz, l’autor, 
deixa ben palès un mestratge en el domini del llenguatge 
escènic.

Tanatologia
Xavier Uriz

Divendres 11
Dissabte 12
Diumenge 13   

Durada 120 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 14 anys

Directora
Carlota Ferrer

Intèrprets
Caterina Alorda, Aina 
Zanoguera, Xavi Frau, 
Eli Tulian, Núria Sbert, 
Xisco Segura i Miquel 
Aguiló

Teatre  SAL A GRAN
FEBR ER
2022
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Direcció i versió
Joan M. Albinyana  

Intèrprets
Mariona Hauf, Maria 
Marín, Maria del Mar 
Pastor, Laura Ruíz, 
Glòria Sánchez, Rafel 
Sitges, Marina Vaquer 
i Alba Vinton

La còpia 
d’un foc
Taller de 4t curs de l’Esadib
Un grup de sis amics surten al bosc a fer una barbacoa. 
Mentre parlen, coneixem de les seves vides, de les seves 
relacions, del que senten uns pels altres. Però el bosc es 
cala foc, es cremen les seves prioritats, fins i tot pareix 
que la mateixa obra es veu convertida en cendres. La 
peça, com els personatges, mai tornarà a ser la mateixa, 
la seva forma canvia fins al punt de ser radicalment 
diferent al que era en un principi. 

Teatre SALA PETITA
Dijous 3, divendres 4, dissabte 5, 
diumenge 6

Direcció
David Ordinas  

Intèrprets
David Ordinas, Xisco 
Pericàs, Virginia 
Bordal, Ernest Fuster, 
Pau Ginard, Pere 
Bujosa

No som tan 
bona persona
David Ordinas
Ningú és tan bona persona com es 
pensa, i David Ordinas... tampoc. 
En aquest espectacle el conegut 
presentador, actor i cantant ens anirà 
contant i sobretot cantant histories 
sobre la vida en general.

Música SALA GRAN
Dimarts 8

MARÇ
2022

Text
Sebastià Portell

Creació, direcció i
interpretació
Maria Rosselló i 
Mònica FiolCony

M. Fiol i M. Rosselló
Cony és la història d’una dona que 
retorna a la veu del seu instint per a 
transformar el que ha construït fins 
ara a la seva vida. Un viatge físic i 
emocional que parteix de les arrels 
i acaba en ella mateixa en un gest 
d’autoafirmació.

Teatre SALA PETITA
Divendres 11, diumenge 13

Direcció artística
Juan Carlos Talavera

Intèrprets
Rita Barber (veu), 
Germán Barrio (piano), 
Raúl Sánchez (guitarra 
portuguesa i violí), 
Carlos Ramos (viola 
de fado)

Pardals
al cap
Rita Barber
Amb Pardals al cap, Rita Barber 
porta a l’escena música seva i 
paraules de poet@s menorquin@s. 
Ho fa des del gust per allò intuïtiu, 
per les sensacions que produeixen 
el goig dels sentits i de l’emoció,  
saludant tots aquells riscos que 
en la vida ens obren el camí a allò 
desconegut.

Música SALA PETITA
Dimarts 15

MARÇ
2022

Divendres 11 
Diumenge 13   

Durada 50 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 12 anys

Dimarts 8   

Durada 75 minuts
Idioma català
(hi ha alguna cançó 
en castellà)

Edat recomanada a
partir de 12 anys

Dimarts 15   

Durada 90 minuts
Idioma català

Espectacle recomanat 
per a tots els públics
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Niño de Elche
Memorial de Cante de Mis Bodas 
de Plata con el Flamenco

Dijous 10   

Durada 75-90 minuts
Idioma castellà

Espectacle recomanat 
per a tots els públics

Amb motiu del Rècord Sore Day 2020, Niño de Elche publica 
Memorial de Cante de Mis Bodas de Plata con el Flamenco, un 
vinil de deu polzades en edició limitada gravat en una sessió de 
directe amb el primer guitarrista que el va acompanyar en un 
escenari, Paco Javier Jimeno. Deu possessions en les quals el 
proclamat ex flamenc abraça el cante a cor obert, sense additius, 
veu i toc cara a cara, traspuant veritat en cadascun dels pals que 
floreixen com a foc i sang de la seva boca.

Intèrprets
Niño de Elche (veu), 
Raul Cantizano (guitarra), 
Mariano Campallo 
(guitarra)

SAL A GRAN
Festival Paco de Lucía Palma Flamenca MARÇ

2022

Soleá Morente i Kiki Morente s’uneixen fonent els seus propis 
universos en un, que és el de la música i llibertat. Soleá 
Morente, experimentant amb el risc i la investigació, crea un 
món propi on el flamenc, pop i indie viuen i conviuen. En El 
Cante, el petit dels Morente ens porta a un altre lloc del mateix 
“cante jondo” flamenc. 

Soleá Morente
i Kiki Morente
Dos corazones a un tiempo

Dimecres 9      

Durada 105 minuts
Idioma castellà

Espectacle recomanat 
per a tots els públics

SAL A GRAN
Festival Paco de Lucía Palma Flamenca MARÇ

2022
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La Berta, una nena de 9 anys, recorda el que va escriure en 
el seu diari. Per tots els carrers de totes les ciutats hi ha un 
Monstre molt perillós, que és capaç d’entrar en secret a les 
cases i deixar la gent adormida.

El pare, que és infermer en un hospital, els demana seguir una 
sèrie de normes per a protegir-se. Això, vol dir tancar-se a casa, 
amb en Nil, el seu germà que sempre està enfilat a algun lloc, i 
la seva mare que és informàtica.

L’aniversari de la Berta està a tocar i aquestes normes faran 
molt difícil poder celebrar-lo. Trista per la situació fa una 
videotrucada als seus avis, una parella de científics que 
cerquen una cura pel Monstre. Ells l’animen a encarar-se al 
Monstre i fer-lo fora.

Altres formes recupera històries reals que no sempre surten a 
la llum: la violència de gènere, la vida en un entorn de pobresa, 
i la transició –dolorosa– de l’adolescència a la maduresa. Una 
obra de Miquel Àngel Raió guanyadora del Premi Mallorca 
de Textos Teatrals 2020. Teatre, música en directe, dansa 
i performance són alguns dels ingredients d’aquest nou 
muntatge, que colpeja l’espectador.

N’Alba té 17 anys, i no viu. Sobreviu. El pare beu, i és violent. 
Ella aguanta... però està cansada, exhausta. La situació 
empitjora quan arriba una pandèmia mundial, i han de quedar 
confinats al seu barri. 

N’Alba necessita un pla. No en té cap. Però el necessita. 
Caldran altres formes de vida, i altres formes de mort.
Coproducció del Teatre Principal de Palma amb la Companyia l’Aviador i Vania

Bye Bye 
Monstre
Dagoll Dagom / Dàmaris Gelabert

Altres formes
Miquel Àngel Raió

Diumenge 20   

Durada 60 minuts
Idioma català

Espectacle recomanat
a partir de 3 anys

Divendres 18
Dissabte 19   

Durada 75 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 14 anys

Direcció musical 
i arranjaments
Àlex Martínez

Direcció
Anna Rosa Cisquella

Intèrprets
Violeta Marín

Direcció
Miquel Àngel Raió
i Conchi Almeda

Intèrprets
Júlia Molins, Conchi 
Almeda, Albert Mèlich, 
Tura Torras, Tai Fati

Escenografia
Cia l’Aviador i Playmodes

Il·luminació
Franz Walsh

Vestuari
Pau Aulí

Música
Jaume Manresa

Vídeo-projeccions
Miquel Àngel Raió 

Tècnics de companyia
Xevi Gibert, Pep Toni Ferrer

Moviment
Conchi Almeda, Albert 
Mèlich

Ajudant de direcció 
i producció
Margalida Grimalt

Ajudant d’escenografia 
i regidoria
Elionor Sintes

Becària de vestuari
Carlota Calderón
Lissette Jimenez Vallejo

Amb la col·laboració de 
l’Auditori de Porreres

Familiar  SAL A GRANTeatre  SAL A GRAN
MARÇ
2022

MARÇ
2022
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MARÇ
2022

Peus dalt
Pau Portabella
Peus dalt és un espectacle de circ 
contemporani que combina diversos 
llenguatges escènics. Cinc persones 
ens embarquen en un viatge entre 
l’individu i el col·lectiu, compartint 
diferents universos en un espai comú 
on la confusió de la identitat pròpia 
es relaciona amb les personalitats 
dels altres.

Circ SALA PETITA
Dissabte 26

Direcció
Pau Portabella

Intèrprets
Marius Dince, Maive 
Silvestre, Anna 
Kurikka, Juan Manuel 
Cisneros i Edu 
Martínez

El mercader 
de Venècia
William Shakespeare
Aquesta versió d’El mercader de 
Venècia, del director i dramaturg 
alemany Konrad Zschiedrich, deixa 
de banda les trames secundàries 
amb la intenció d’il·luminar amb 
més força l’essència de l’obra. Mercè 
Managuerra és Premi Margarida 
Xirgu a la Millor Interpretació 
Femenina, per la creació del 
personatge de Shylock.

Teatre SALA PETITA
Dissabte 19, diumenge 20

Versió i direcció
Konrad Zschiedrich
i Mingo Ràfols

Intèrprets
Sílvia Forns, 
Àlvar Triay, Mercè 
Managuerra, Damià 
Plensa

Un concert únic on podrem gaudir de tres veus 
emergents de la música en català. En aquest recital, 
sentirem de primera mà els treballs musicals de 
cada una d’aquestes artistes. 

Alanaire, 
MDMAR 
i Maria Hein
Els Principals d’IB3

Dimarts 22    

Durada 180 minuts
Idioma català

Espectacle recomanat 
per a tots els públics

Música  SAL A GRAN
MARÇ
2022

Dissabte 19
Diumenge 20   

Durada 90 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 14 anys

Dissabte 26   

Durada 55 minuts

Edat recomanada a
partir de 12 anys
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La formació gallega Grupo Chévere, amb 30 anys d’experiència, en una 
coproducció amb el Centro Dramático Nacional, vol comprovar si la 
immensa marea negra que va provocar l’enfonsament del petrolier liberià 
Prestige enfront de les costes gallegues al novembre de 2002 va ser una 
mica més que una catàstrofe ecològica, seguint el sòlid compromís social, 
polític i cultural que la defineix. 

N.E.V.E.R.M.O.R.E. és la resposta indesxifrable que el corb del poema de Poe 
dóna una vegada i una altra a les preguntes d’un home que ha perdut el que 
més volia. N.E.V.E.R.M.O.R.E. podria ser un S.O.S. emès a la desesperada en 
el codi internacional de senyals marítims. O l’acrònim d’una gran corporació 
que sap que hi ha llocs amb gent que es poden sacrificar perquè tot 
continuï funcionant com fins ara.

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
Coproducció de Chévere amb
Centro Dramático Nacional

Diumenge 27  

Durada 110 minuts
Idioma castellà

Dramatúrgia 
i direcció
Xron

Intèrprets
Patricia de Lorenzo, Miguel 
de Lira, Manuel Cortés, 
Mónica García, Arantza 
Villar, Borja Fernández

Teatre  SAL A GRAN
MARÇ
2022

El cuaderno 
de Pitágoras
Centro Dramático Nacional

Les històries que esdevenen a El cuaderno de 
Pitágoras, malgrat ser ficció, estan inspirades en 
fets reals i neixen fruit de l’experiència viscuda 
en anys de voluntariat en un mòdul penitenciari; 
també s’han elaborat a partir d’entrevistes amb 
familiars i col·laboradors de diferents col·lectius 
que treballen en diferents presons.

Teatre SALA GRAN
Divendres 25

Traços 
romàntics
Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears
La jove i talentosa pianista Alexandra 
Dovgan protagonitza aquest concert 
juntament amb l’Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears. Sota la batuta 
del director Pablo Mielgo oferiran el 
següent repertori:
- Concert per a piano núm. 2, F. Chopin
- Simfonia núm. 2, A. Borodin

Música SALA GRAN
Dijous 31   

MARÇ
2022

Text i direcció
Carolina África

Intèrprets
Manolo Caro, 
Emmanuel Cea, 
Gledys Ibarra, Helena 
Lanza, Ascen López, 
Jorge Mayor, Nuria 
Mencía i Victoria 
Teijeiro

Concert a benefici de la Creu Roja a Ucraïna
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Shock 1 ofereix a l’espectador una visió teatral dels cops 
d’estat, que en les dècades dels 60 i 70 del passat segle 
feren tremolar els països sud i centreamericans. Es tracta 
d’un peça de teatre documental inspirada en La doctrina 
del shock, de la periodista canadenca Naomi Klein. Un 
dolorós i sorprenent viatge teatral per una història de 
vergonya, protagonitzat per sis actors que es desdoblen en 
nombrosos personatges.

Shock 1
Andrés Lima

Dissabte 2  

Durada 150 minuts
Idioma castellà

Text 
Albert Boronat, Juan 
Cavestany, Andrés Lima i 
Juan Mayorga

Direcció
Andrés Lima

Intèrprets
Antonio Durán “Morris”, 
Esteban Meloni, Guillermo 
Toledo, Juan Vinuesa, 
María Morales

Teatre  SAL A GRAN
ABR IL
2022

Shock 2 comença on va acabar Shock 1, als anys 80, amb 
la revolució conservadora capitanejada a Europa per 
Margaret Thatcher i als EUA per Ronald Reagan i culmina 
en el primer gran xoc del segle XXI: la guerra de l’Iraq, 
guerra en la qual l’Estat espanyol en va ser partícip. Perquè 
d’això tracta Shock, de reflexionar sobre en quina mesura 
som partícips de la nostra història, dels nostres xocs, dels 
nostres cops, de la nostra violència.

Shock 2
Andrés Lima

Diumenge 3  

Durada 150 minuts
Idioma castellà

Dramatúrgia 
Albert Boronat i 
Andrés Lima

Direcció
Andrés Lima

Intèrprets
Alba Flores, Antonio 
Duran “Morris”, Guillermo 
Toledo, Juan Vinuesa, 
María Morales, Natalia 
Hernández, Paco Ochoa

Teatre  SAL A GRAN
ABR IL
2022
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Mare
de sucre
Clàudia Cedó

La Cloe té vint-i-set anys, 
discapacitat intel·lectual i un desig 
dins les entranyes des de petita. La 
incomprensió de la seva família, la 
fundació on viu i la seva comunitat la 
durà a una lluita pels seus drets sense 
precedents. La Cloe s’enfrontarà a 
la llei dels homes per aconseguir el 
seu anhel, íntim i natural: quedar-se 
embarassada i tenir un fill.

Teatre SALA GRAN
Dissabte 9

Stabat 
Mater
Rossini
En aquest Concert de Pasqua, els 
Cors del Teatre Principal de Palma 
i l’Acadèmia 1830 interpretaran a la 
Sala Gran tot un clàssic en aquestes 
dates: l’Stabat Mater de Rossini.

Lírica SALA GRAN
Diumenge 10   

ABR IL
2022

Autoria i direcció
Clàudia Cedó

Intèrprets
Andrea Álvarez, 
Ivan Benet/Anna 
Barrachina, Marc 
Buxaderas, Mercè 
Méndez, Judith Pardàs, 
Maria Rodríguez i 
Teresa Urroz

Cor del Teatre 
Principal

Orquestra 
Acadèmia 1830
Director: Fernando 
Marina

O-ERRA alçarà el vol presentant un nou espectacle, 
emmarcat dins el cicle Principals d’IB3, que donarà inici a 
la seva nova gira amb un show diferent que quedarà marcat 
a la retina de moltes persones, amb les seves tornades que 
queden marcades a l’interior per la tendresa de les seves 
lletres, combinant amb sons més actuals i electrònics, 
sortint del que han fet fins ara i trencant amb els corrents 
que predominen en l’escena balear.

O-ERRA
Els Principals d’Ib3

Dimarts 12    

Música  SAL A GRAN
ABR IL
2022

Intèrprets
Pau Franch (veu i 
guitarra), Albert Carrió 
(guitarra elèctrica), 
Manel Esquinas 
(guitarra elèctrica), 
Feliu Palma (bateria), 
Juan Blas Garcia (baix) 
i Toni Miquel Ruiz 
(teclats i violí)

Dissabte 9

Durada 120 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 14 anys
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El porc
Raymond Cousse
El porc ens mostra el paral·lelisme 
cru i a la vegada tendre entre 
l’home i l’animal, portant-nos al 
pensament existencialista sobre el 
sentit de la vida. El dubte, la mort, la 
responsabilitat dels propis actes on 
assumir la mort amb un fi concret: 
servir d’aliment per l’home.

Teatre SALA PETITA
Divendres 15 i dissabte 16

Direcció
Santi Celaya

Intèrpret
Pedro Orell

Divendres 15 
Dissabte 16

Durada 60 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 14 anys

Ovella negra
Jazz i tradició mallorquina
Ovella negra fusiona la nostra 
música tradicional i el jazz. 
Balladores i balladors completen 
l’espectacle aportant moviment 
als dos estils, entreteixint els balls 
propis amb el lindy hop.

Música SALA GRAN
Dissabte 16

Intèrprets
Joan Frontera 
(pianista), Pablo di 
Salvo (contrabaix), 
Teo Salvà (bateria)

Dissabte 16

Durada 65 minuts

A l’era del clickbait, de la proliferació d’informacions sense 
contrastar i d’uns valors cada vegada més líquids, una líder 
progressista mira d’escalar els cims de la política. La seva 
és una lluita contra unes estructures resistents a qualsevol 
canvi profund, enmig d’un entorn ple d’amenaces que fins 
fa poc consideràvem superades.

Fake agita l’arbre de la manipulació mediàtica i de la 
corrupció a la vegada que ens posa davant un mirall 
que ens fa una pregunta incòmoda: volem ser simples 
espectadors d’una degradació col·lectiva que per ventura 
només ha començat?

Coproducció del Teatre Principal de Palma amb El Somni Produccions.

Fake
Rafel Gallego

Divendres 22  
Dissabte 23   

Durada 75 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 14 anys

Autoria
Rafel Gallego

Direcció
Sergio Baos

Intèrprets
Maria Bauçà, Marga López 
i Santi Celaya

Teatre  SAL A GRAN
ABR IL
2022
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Les 
irresponsables
Javier Daulte

Diumenge 24   

Durada 85 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 12 anys

La Núria, la Lila i la Fabi es disposen a passar un cap de 
setmana juntes, fora de la ciutat. La Lila surt d’una separació 
traumàtica i les amigues la volen ajudar però la cosa es 
complica i les tres dones es veuen arrossegades per un 
corrent d’emocions a flor de pell que les convertirà, sense 
elles voler-ho, en unes autèntiques irresponsables. Un 
seguit de circumstàncies converteixen un cap de setmana 
normal en una obra de teatre hilarant escrita per l’argentí 
Javier Daulte i sota la direcció de Sílvia Munt. Una comèdia 
d’embolics, un cap de setmana amb les amigues on la 
situació escala minut a minut.

Autoria
Javier Daulte

Traducció
Cristina Genebat

Direcció
Sílvia Munt

Intèrprets
Nora Navas, Cristina 
Genebat, Marta Marco

Escenografia
Enric Planas / Bulthaup 
Girona

Il·luminació
Ignasi Camprodon

Vestuari
Albert Pascual

Espai sonor
Jordi Bonet 

Tècnic de so
Efrén Bellostes

Una producció de Bitò, 
La Villarroel, Bulthaup, 
Mola Produccions

Teatre  SAL A GRAN
ABR IL
2022

Guia de 
supervivència 
per al desgel
Corcada Teatre i El Somni Produccions

Dijous 28
Divendres 29   

Guia de supervivència per al desgel ens situa davant una crisi 
general, sistemàtica, d’abast socioecològic i de dimensions 
desconegudes: l’emergència climàtica. I per endinsar-nos-hi 
ens proposa fer un recorregut documental sobre les dificultats, 
els dubtes i les paradoxes que suposa engegar una obra 
dramàtica amb una empremta ecològica neutra.

Autoria i dramatúrgia
Joan Tomàs Martínez

Intèrprets
Maria Bauçà, Mercè 
Sancho Albert Mèlich i 
Josep Orfila

Producció executiva
Luis Baró 

Escenografia i disseny 
de llums
Xesca Salvà

Teatre  SAL A PET ITA
ABR IL
2022
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Los Remedios
Centro Dramático Nacional

Dissabte 30   

Durada 115 minuts
Idioma castellà

Edat recomanada a
partir de 14 anys

Creat i interpretat per Pablo Chaves i Fernando Delgado-Hierro, 
Los Remedios, un popular barri de Sevilla, neix del desig de 
retrobar-se: amb un mateix, amb l’altre, amb el lloc d’on venim, 
amb les persones que van marcar el nostre desenvolupament, 
ens van ajudar a forjar la nostra identitat. Trobar-nos amb 
nosaltres mateixos a través de la memòria del propi cos, com si 
d’una arrel es tractés. Trobar-nos amb l’amic de la infància, amb 
el qual comencem les primeres exploracions teatrals. 
Trobar-nos en una sala d’assajos per a indagar en la necessitat 
de la representació i la seva capacitat transformadora. 
Premi Max a la millor Autoria Revelació.

Text
Fernando Delgado-Hierro

Direcció
Juan Ceacero

Creació i interpretació
Pablo Chaves i Fernando 
Delgado-Hierro

Teatre  SAL A GRAN
ABR IL
2022

Just després de la seva flamant i merescuda Creu de Sant 
Jordi, Els Pets tornen amb el seu disc més vital i arrebatador. 
Mirallant-se en el pop de guitarres dels Kinks, Teenage 
Fanclub i especialment la new wave britànica de finals dels 
70 (Elvis Costello, The Jam, Graham Parker), els de Constantí 
pitgen l’accelerador melòdic amb un grapat de cançons 
executades amb ràbia i determinació.

Els Pets
 Gira 2022

Diumenge 1     

Durada 100 minuts
Idioma català

Espectacle recomanat 
per a tots els públics

Intèrprets
Lluís Gavaldà Roig, 
veu i guitarra
Joan Reig Solé, bateria
Rafael Cáceres Cano, baix
Joan Pau Chaves 
Vivancos, teclats
Jordi Bastida Ovejero, 
guitarra
Marcel Cavallé Garcia, 
guitarra

Música  SAL A GRAN
MAIG
2022
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Entrada 
anticipada 
Concert RTVE

Entrada Anticipada, un programa dirigit per 
Bernat Company, combina l’esperit de la ràdio 
amb el ritme d’un late night en viu, sense 
interrupcions, amb la participació de Xanguito, 
Pep Álvarez d’Anegats, Maria Hein, Juanjo  
Monserrat, Pau Franch d’O-Erra, Amulet, Mireia 
Flores d’Ombra, Jaume Anglada, Pep Suasi,  
Llàtzer Méndez i Lluís Arboledas d’Ossifar, Julio 
Molina d’Urtain i Miquel García de Roulotte 
entre d’altres.

Música SALA GRAN
Dimarts 3   

Direcció i 
presentació
Bernat Company

Direcció musical
Toni Pastor

Mucha 
Muchacha
PalmaDansa

En 2016 comencem un procés de 
documentació sobre les dones 
artistes de la Generació del 27, “Les 
Sinsombrero”. Entre elles, Maruja Mallo, 
Marga Gil, María Teresa León, Concha 
Méndez o Rosa Chacel, part activa en 
l’agitació cultural i la modernització 
social de l’Espanya dels anys 20 i 
30, però silenciades pel Franquisme 
després de la Guerra Civil.

Dansa SALA GRAN
Dimecres 4

Direcció artística 
i creació
Mucha muchacha 
i Celso Giménez

Coreografia
Mucha muchacha

Intèrprets
Ana Botía
Marta Mármol
Belén Martí Lluch
Chiara Mordeglia
Marina de Remedios

Dramatúrgia
La tristura 
i Mucha muchacha

Dimarts 3   

Durada 120 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 12 anys

Hidden
Lali Ayguadé Company

Divendres 6   

Durada 75 minuts

Edat recomanada a
partir de 16 anys

Hidden conclou la trilogia formada per Kokoro (2015) i iU an 
Mi (2017), que reflexiona sobre la identitat. Aquesta darrera 
peça fa una mirada a aquelles coses que ens defineixen, 
però que –amb el temps– han quedat tapades sota el vel de 
l’inconscient. El nostre present difumina el passat. I la vida, 
que no s’atura i ens empeny sense treva, deixa un rastre de 
records en el seu camí.
Proyecto beneficiario del Proyecto de cooperación transfronterizo PYRENART, dentro 
del marco del programa Interreg VA España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Dirección
Lali Ayguadé

Intérpretes
Anna Calsina, Akira 
Yoshida, Diego Sinniger, 
Joana Gomila, Lisard 
Tranis, Enric Ases

Coreografía
Lali Ayguadé amb la 
col·laboració dels intèrprets

Ayudanta de dirección
Fanny Cleyrat

Composición musical
Fanny Thollot

Diseño de iluminación
Conchita Pons

Técnico de sonido
Julián Anido

Técnica de luces
Gabriela Bianchi

Escenografía
Martina Cabanas

Vestuario
Ferran Casanova, Cristian 
Betancurt

Asesoramiento artístico
Jordi Oriol

Producción y 
Representación
Big Story Productions

Con el apoyo de 
Nunart Guinardó y Atrium 
Viladecans

Dansa  SAL A GRAN
MAIG
2022
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Bodas 
de sangre
Projecte Ingenu

Dissabte 7
Diumenge 8   

Durada 70 minuts
Idioma castellà

Edat recomanada a
partir de 12 anys

El personatge de Lorca està encarnat per un bailador de 
flamenc. D’aquesta manera, s’estableix una distància entre la 
“paraula escrita per Lorca” i la narració que evoca la vida del 
poeta que s’expressa, majoritàriament, a través de la dansa.

La peça té una sonoritat mixta entre música electrònica, 
flamenc i música popular. L’element popular en el text de 
Lorca és essencial: adaptant la història a l’actualitat apareix 
la necessitat de detectar allò que és popular avui dia.

Direcció
Marc Chornet Artells

Adaptació
Anna Maria Ricart i Marc 
Chornet Artells

Intèrprets
Marina Alegre, Jesús 
Blanco, Toni Guillemat, 
Gerard Marsal, Cristina 
López, Martí Salvat, Xavier 
Torra i Ivet Zamora

Teatre  SAL A GRAN
MAIG
2022

Tito Andrónico
Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida / Teatro del Noctámbulo

Dissabte 14   

Durada 155 minuts
Idioma castellà

Edat recomanada a
partir de 16 anys

El desig de deixar enrere la violència de tota una vida, de 
lluites i disputes, i gaudir de la pau al costat de la seva 
família no pot ser aconseguit per Tito Andrónico.

Aquest anhel es veu interromput quan es desferma un dels 
més horribles dels sentiments humans: la venjança.

Versió
Nando López

Direcció
Antonio C. Guijosa

Intèrprets
José Vicente Moirón
Alberto Barahona
Carmen Mayordomo
Alberto Lucero
José F. Ramos
Quino Díez
Lucía Fuengallego
Gabriel Moreno
Carlos Silveira
Iván Ugalde
Guillermo Serrano

Teatre  SAL A GRAN
MAIG
2022
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Macbeth Muet
24 Festival de Teresetes

Divendres 20
Dissabte 21   

Durada 60 minuts
Idioma sense paraules

Edat recomanada a
partir de 14 anys

Macbeth Muet desconstrueix per complet aquesta tragèdia de 
Shakespeare i la converteix en una experiència teatral visceral 
de ritme ràpid, utilitzant el cos, objectes com a imatges i una 
tona de sang falsa. Escenes senceres es redueixen a una sola 
mirada, mentre la complexa i bella poesia de Shakespeare es 
torna muda i abrasadora. I a través de tot això, una parella es 
transforma irremeiablement. Macbeth Muet presenta un món 
tan desproveït de moral que les vides humanes es tornen tant 
d’un sol ús com els gots de poliestirè. I l’excés, la sang, les 
restes, els residus, quedaran per als futurs reis.

Creadors
Marie-Hélène Bélanger 
Dumas i Jon Lachlan 
Stewart

Director
Jon Lachlan Stewart

Escenografia
Cédric Lord

Disseny de so
Jon Lachlan Stewart

Intèrprets
Clara Prévost 
(sub: Marie-Hélène 
Bélanger) i Jérémie 
Francoeur

Teatre  SAL A PET ITA
MAIG
2022

Dissabte 21  
Diumenge 22 

Durada 30 minuts
Idioma francès i català

Per a tots els públics

La companyia Théâtre Désaccordé ens porta una proposta 
sorprenent on el teatre de teresetes es fusiona amb el teatre 
d’ombres. Aquest espectacle, que dona el protagonisme 
al públic més jove que intervé amb les seves creacions 
pictòriques, juga amb els llums, les ombres i les projeccions, 
convertint una funció teatral on es barreja el públic amb els 
creadors.

Concepció i escriptura
Rémi Lambert, Sandrine 
Maunier i Philippe Guillot

Direcció
Rémi Lambert

Escenografia
Sandrine Maunier 
i Philippe Guillot

Interpretació
Sonia Pintor i Font 
i Rémi Lambert

Música
Addie

Creació sonora
Gilles Daumas

Vestuari
Marie-Pierre Morel-Lab

Teatre  SAL A PET ITA
MAIG
2022

En línies 
barrejades
(En traits mêlés)
24 Festival de Teresetes
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Final de partida
Samuel Beckett / Sergi Belbel

Diumenge 22   

Durada 105 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 16 anys

Confinats dins d’una habitació amb dues finestres que els 
connecten a un exterior sense vida, Hamm, un invàlid cec, 
i Clov, el seu servent, un home coix i hiperactiu, passen 
el temps i discuteixen. Nagg i Nell, vells progenitors de 
Hamm, que viuen dins de dos cubells d’escombraries, els 
acompanyen. Malgrat les adversitats, tot plegat és “un pur joc 
en què no es parla d’enigmes i de solucions”, perquè “per a 
les coses importants, ja hi ha les universitats, les esglésies i 
els cafès.” I Final de partida és teatre.

Intèrprets
Jordi Boixaderas
Jordi Bosch
Jordi Banacolocha
Margarida Minguillón

Teatre  SAL A GRAN
MAIG
2022

Les Voix és un programa doble. Una vetllada complerta d’òpera. 
Un diàleg entre dues peces: La veu humana (un clàssic contemporani) 
i La veu sàuria (una obra de nova creació).

La primera ens mostra una dona parlant per telèfon amb el seu home que 
l’acaba d’abandonar. Parla sense parar per evitar penjar i trencar l’únic fil que 
els uneix. A la segona en canvi veiem un home descol·locat perquè la seva 
dona l’acaba de deixar enmig d’una conferència de biologia. Dues separacions 
que poden semblar la mateixa situació, però que no són iguals. Cadascú ho 
viu d’una manera diferent perquè ambdues ruptures estan marcades per les 
normes de l’heteropatriarcat i el romanticisme.

Les voix són dos solos d’òpera. Un per a ell i un per a ella. Dos peces de 
lluïment interpretatiu i vocal on els nostres protagonistes recorren un ventall 
d’estats anímics. Dues muntanyes russes plenes de sentit de l’humor i poètica. 
Perquè pot haver-hi res més inspirador i patètic que una separació?

Les voix
Diabolus in Musica

Dijous 26 
Divendres 27     

Durada 90 minuts
Idioma francès i català

Espectacle recomanat 
a partir de 12 anys

La  voix humaine
Llibret: Jean Cocteau
Música: Francis Poulenc

La veu sàuria
Llibret: Anna Llompart
Música: Mariona Vila

Direcció
Isabel Solà

Intèrprets
Maia Planas, veu
Pablo López, veu
Magí Garcías, piano

Lírica  SAL A PET ITA
MAIG
2022
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Cançons per 
a Emma
Cançons per a Emma, és un concert dedicat a 
n´Emma, una nina de 6 anys amb un somriure 
captivador que pateix la Síndrome d’Angelman. 
Borja Mariño va composar un tríptic de cançons 
dedicats a Emma i a la seva mare, amb la finalitat 
de recaptar fons per a la investigació de la 
malaltia que és prou desconeguda. Al concert ens 
acompanyaran alguns solistes que participen a 
la temporada d’òpera del teatre, acompanyats al 
piano pel propi compositor.

Lírica SALA PETITA
Dissabte 28   

Composició
Borja Mariño

Arcoiris en gris
Alban Gerhardt amb
l’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears

Música SALA GRAN
Dijous 19

Concert del violoncel·lista Alban Gerhardt 
amb l’Orquestra Simfònica dels Illes Balears. 
Sota la batuta de Pablo Mielgo, interpretaran 
les següents peces:
- Concert per a violoncel núm. 2, 
D. Xostakovitx
- Simfonia núm. 2, A. Scriabin

Contes 
d’Hoffmann
XXXVI Temporada d’Òpera
J. Offenbach

Dimecres 8
Dissabte 10
Diumenge 12   

Durada 180 minuts
Idiomes francès 
sobretitulat en català, 
castellà i anglès

Òpera en tres actes amb pròleg i epíleg, música de Jacques 
Offenbach i llibret en francès de Jules Barbier. Es basa en una 
obra que el propi Barbier i Michel Carré havien escrit sobre 
contes de E.T.A. Hoffmann.

Abans de morir, Offenbach va voler compondre una òpera 
basada en alguns contes d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 
escriptor, i també músic, un dels millors representants del 
Romanticisme alemany. Offenbach i Barbier creen un fascinant 
univers de personatges que es mouen en el joc romàntic del 
retrat i el seu negatiu. Tots aquests personatges es polaritzen en 
torn a tres noms: el mateix Hoffmann, la seva estimada Giulietta 
i l’antagonista del poeta, malvat i diabòlic.

Directora musical
Yi Chen Lin

Director d’escena
Vincent Huguet

Solistes
Ramón Vargas
Simon Orfila
Pauline Texier
Marta Bauzá
Marga Cloquell
Annalisa Stroppa
Joan Gabriel Riera
Carlos Daza
Joan Miquel Muñoz

Escenografia
Aurélie Maestre

Vestuari
Clémence Pernoud

Il·luminació
Bertrand Couderc

Dramaturgia
Louis Geisler

Cor del Teatre Principal
Director: Francesc Bonnín

Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears
Director: Pablo Mielgo

Decorats, vestuari
i accessoris
Tallers de l’Opéra National 
de Bordeaux

Òpera  SAL A GRAN
JUNY
2022
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Camí
a l’escola
Campi qui Pugui
Tres germanes, un camí i un objectiu: 
tenir el futur a les seves mans. L’extra-
ordinària història de tres germanes 
que sobrepassen totes les barreres i 
que diàriament s’enfronten a diferents 
obstacles i perills per arribar a l’escola.

Un espectacle suggerent, visual i 
sense text que s’inspira en la història 
real d’infants d’arreu del món. Infants 
autònoms i capaços, amb ganes 
d’aprendre i canviar el seu món.

Familiar SALA PETITA
Dissabte 11   

Direcció
Rosa Díaz 

Creació
Rosa Díaz, Jordi Farré, 
Campi qui pugui

Intèrprets
Aitana Giralt 
Alícia Buil
Cristina García
Jordi Pedrós

Escenografia
Joan Pena

Música
Pascal Gaigne

Direcció
Xavier Bofill 

Intèrprets
Xavier Bofill (amb 
artistes convidats)

Escenografia
Pau Mateu

Xavibo 
Els Principals d’Ib3

Les lletres del seu rap es caracteritzen per un estil propi 
i molt introspectiu, escrites per persones per a persones, 
a través de les quals plasma els seus sentiments i 
emocions. En ple 2021 Xavibo s’embarca en una nova 
gira per a presentar El Viatge de Tretze, un disc que 
ha estat creat al costat d’El Hombre Viento i en el qual 
col·laboren Lionware, Babi, Marc Seguí y nosoynadiepati.

Durant el seu espectacle, Xavibo farà un recorregut per 
la seva carrera, encara no gaire extensa però plena de 
diferents gèneres, ritmes i transmetent diferents moods, 
on segur que algun convidat especial li acompanyarà 
sobre l’escenari per a l’ocasió.

Música SALA GRAN
Dimecres 15

JUNY
2022

Con lo 
bien que 
estábamos
Con lo bien que estábamos ens 
proposa un duel, sense vencedors, 
entre allò que hem de fer i allò que 
volem fer, entre seguir l’amable camí 
marcat renunciant a les nostres 
il·lusions o pegar un cop de timó 
i perseguir els nostres somnis 
deixant enrere moltes de les nostres 
querències.

Teatre SALA GRAN
Divendres 17   

Direcció i 
Dramatúrgia
José Troncos

Intèrprets
Carmen Barrantes
Jorge Usón
Nestor Ballesteros, 
piano

Urtain
Els Principals d’Ib3
La banda palmesana liderada per 
Julio Molina actua al Teatre Principal 
on gravarà el seu sisè àlbum, 
aquesta vegada en directe, i davant 
del públic assistent.

El grup repassarà les cançons més 
emblemàtiques de la seva carrera 
discogràfica i ho farà amb una 
posada en escena cuidada, envoltats 
d’amics músics de l’illa, de la 
península i dels amants del R´n´R.

Música SALA GRAN
Diumenge 19

Direcció
Julio Molina

Intèrprets
Julio Molina, veu i 
guitarra
Gabi Marcos, bateria
Pep Aguiló, teclats
Iván Tobiass, guitarra
Nando Ros, baix

Discogràfica
Espora Records

Dissabte 11   

Durada 55 minuts
Idioma sense text

Edat recomanada a
partir de 5 anys

Divendres 17   

Durada 70 minuts
Idioma castellà

Edat recomanada a
partir de 16 anys
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Infanticida
Víctor Català / Clara Peya

Dissabte 25   

Durada 60 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 14 anys

Infanticida és un crit d’una dona, la Nela, que intenta trobar una escletxa 
de llum en un món fosc i desolador. Una dona valenta i apassionada que 
s’enfronta a tot allò que l’envolta per l’anhel de llibertat, pel desig de 
trobar una manera de fer i viure pròpia. Per la necessitat de l’amor, del 
plaer i d’escapar del context opressor on es troba immersa. Infanticida 
és un crit en forma de cançó. És una necessitat de trobar en la música 
una visió dels fets contemporània, nova, fragmentada; però sobretot 
d’apropar-se, a partir de la música, al món sensorial, emotiu i oníric d’una 
dona que acaba de cometre un crim. El monòleg dóna veu a una dona, 
l’autora de la qual va haver de silenciar la seva pròpia per poder ser lliure 
com a artista. La Infanticida no va estrenar-se fins seixanta anys després 
de la seva escriptura, perquè era un text incòmode, perquè qüestionava 
uns dogmes preestablerts sobre la funció de la dona en la societat; 
Caterina Albert va trencar amb un mite irreductible fins al moment: 
l’instint maternal. 

Direcció
Marc Angelet  

Composició 
Clara Peya 

Autoria 
Caterina Albert 

Dramatúrgia 
March Rosich

Intèrprets 
Neus Pàmies Juárez i 
Gerard Marsal Norte

Escenografia 
Laura Clos “Closca”

Teatre musical  SAL A GRAN
JUNY
2022

Arminda
La Trup

Diumenge 26   

Durada 90 minuts
Idioma català

Edat recomanada a
partir de 12 anys

Arminda és una pastora que viu a la cort del Comte de Barcelona. D’ella 
s’enamora Don Ramon, nebot i hereu del primer. El conflicte apareix entre 
ells perquè aquest amor s’interposa en el matrimoni polític que s’havia 
arreglat per a Don Ramon. A partir d’aquí tothom decideix sobre la vida 
d’Arminda sense que la seva opinió compti gens. El conflicte creix: Arminda 
va a la presó, Don Ramon encapçala una revolta, el Comte els condemna 
a mort... Finalment, el pare d’Arminda revela una sèrie de secrets que fan 
comprendre al Comte de Barcelona que en realitat és filla seva i que cal el 
matrimoni d’Arminda i Don Ramon.

Sobre aquesta trama clàssica, La Trup ha volgut intervenir. Sempre amb 
plena consciència del context històric de l’obra, però aplicant una mirada 
crítica sobre els valors patriarcals que transmet, les propostes sorgides del 
laboratori creatiu de La Trup van des del joc fins al monòleg, sense oblidar 
la música original, per aportar, en definitiva, una mirada subjectiva i poètica 
des del present real dels actors, de l’actriu i del públic.

Dramatúrgia
Joan Ramis i Ramis, pel 
text de 1771;
Montse González Parera, 
Agnès Romeu Aizpeitia, 
Sergi Marí

Intèrprets
Queralt Albinyana
Rodo Gener
Eugeni Marí
Josep Mercadal
Xavier Núñez
Àlvar Triay

Teatre  SAL A GRAN
JUNY
2022
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Paco Ibáñez
¡Nos queda la palabra!

Dissabte 2   

Durada 120 minuts

Paco Ibáñez arriba a Palma dins el marc del Barnasants, per presentar la nova gira 
internacional que encetarà el 4 d’abril a Madrid i recorrerà les grans ciutats europees i 
d’Amèrica llatina. Convertit en una icona de la lluita per la veritat i la llibertat, internacionalista 
i ambaixador de la poesia al món, l’artista ofereix un concert que és una proposta d’amor i 
dignitat, creant un espai on reivindica l’humanisme davant de la barbàrie del s. XXI. Vestit 
de negre, guitarra a la mà i envoltat d’excel·lents músics, sobre un escenari de bella i sòbria 
escenografia, Paco Ibáñez ens regala cançons d’amor, de pur existencialisme, de lluita i 
resistència, que embolicades amb els ritmes dels instruments i la força de la poesia, evocaran 
la cruesa i la tristesa, però també la il·lusió, l’amor i l’esperança...

Paco Ibáñez es converteix en protagonista del que canta i converteix en protagonistes els 
qui escolten, que se senten acompanyats en la seva resistència per la dignitat personal 
i col·lectiva. La seva veu obre per a tots una porta misteriosa i secreta, la silenciosa i 
enlluernadora entrada cap a la poesia... la porta de la llibertat! Al recital hi trobarem una 
eclosió de belles cançons que aquest any veuran la llum en nou disc, així com les reedicions 
dels seus àlbums més emblemàtics. El concert serà la cloenda del Barnasants a Mallorca. 

Veu i guitarra
Paco Ibáñez

Guitarra
Mario Mas

Bandoneó 
César Stroscio

Música  SAL A GRAN
JULIOL
2022

Principal
a la carta

Per només 25 euros l’any
o 4 euros al mes
pots gaudir de tots aquests
concerts a casa i quan vulguis

Clitemnestra
La serva padrona
Salvatge Cor & Ferran Palau
Miquel Serra i amics
Primavera de bèsties
L’elisir d’amore
Nua
Baalconing

I molts altres títols de música, 
òpera, dansa i teatre
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Venda 
d’entrades

General
25% de descompte per 5 o més espectacles

Parella
25% de descompte per 2 entrades de 3 o més espectacles

Òpera
20% de descompte per 2 o més títols de la nostra
Temporada d’Òpera

Jove
Descompte del 60% per la compra de 5 a 20 espectacles de la 
nostra programació per a tots els menors de 30 anys.

*Descomptes aplicables a preus d’entrada superiors a 12 euros

Venda on-line
www.teatreprincipal.com

Venda a taquilla
De dimecres a dissabte: de 11:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00
Diumenges, festius i altres dies amb funció
1 h abans d’inici de l’espectacle

Telèfon: 971 21 96 96
E-mail: taquilla@teatreprincipal.com

Si no hi ha programació, la taquilla romandrà tancada. 
30 minuts abans del començament de la funció tindrà prioritat 
la venda d’espectacles del dia.

Especial
50% Entrades a meitat de preu per a menors de 30 anys
i grups a partir de 20 persones.

General
20% Per a majors de 65 anys, persones amb discapacitat igual
o superior al 33% (l’acompanyant de l’espectador amb
discapacitat tindrà entrada gratuïta en efectuar la compra),
demandants de feina, famílies nombroses
i grups a partir de 10 persones.

Òpera
25% Els menors de 30 anys i grups a partir de 20 persones
poden accedir a aquest descompte en tots els títols de la nostra
Temporada d’Òpera.
15% Per a majors de 65 anys, persones amb discapacitat igual
o superior al 33% (l’acompanyant de l’espectador amb
discapacitat tindrà entrada gratuïta en efectuar la compra),
demandants de feina, famílies nombroses i grups a partir
de 10 persones.

Òpera darrer minut
Els menors de 30 anys tenen un 80% de descompte
si compren l’entrada una hora o menys abans del començament
de la funció.

*Sols s′apliquen a tarifes superiors a 12€. Efectuada la compra, els descomptes
que requereixin identificació personal s′hauran de validar a taquilla. 
Descomptes no acumulables.

DESCOMPTES

ABONAMENTS
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Taquilla
De dimecres a dissabte
de 11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 21:00 hores
Diumenges, festius i altres dies amb funció 
1 hora abans de l’inici de l’espectacle

Més informació
i compra d’entrades online a 
www.teatreprincipal.com
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UN PODCAST DES DEL 

Teatre Principal Seguiu-lo a Anchor, Spotify
i a les nostres xarxes socials
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@teatreprincipal  
@Teatreprincipaldepalma  

@teatreprincipal  
www.teatreprincipal.com

#ElPrincipal
PuntdeTrobada


