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Divendres 31
A les 20.30 h

Presentació als mitjans de comunicació de 
Los Bravos
Concert assaig Leyenda y futuro, 1966 – 2020
Al Teatre Principal de Santanyí

Divendres 3
A les 19.30 h

E Racons de Mallorca xposició del grup Art 
Batallaire
A la Sala Bússer de l'Ajuntament de Santanyí 

Aquest grup integrat per Jordi Poquet, Llorenç Gual, Cati Gelabert Niell, 
Concha Camarena i Alejandro González, té un objectiu molt clar: pintar al 
natural, lluitant amb la llum i les formes que se'ls presenten davant dels seus 
ulls. Com deien els impressionistes francesos "A plain air". 
Romandrà oberta fins dia 11 de desembre de 2021
Aforament limitat
Organització:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí



Divendres 3
A les 20.30 h

Exposició de la XXI Trobada de Pintors Santanyí 
2021
A la sala Maria Suau de la Casa de Cultura Ses 
Cases Noves

Aforament limitat.
Organització:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

Exposició de les obres dels art istes participants en la nova edició 
de la trobada de pintors que té lloc a Cala Figuera durant el darrer cap de setmana d'agost.



Diumenge, 19
A les 18.00 h

Cinema: 
“Padre no hay más que uno”
Al Teatre Principal de Santanyí

Sinopsi: Javier (Santiago Segura) és un pare 
de cinc fills, d'entre quatre i dotze anys. Una 
mena de 'marit-cuñao "que, sense ocupar-se 
en absolut del que suposa la cura de la casa i 
dels nens, sap perfectament el que cal fer, 
encara que contínuament regala a la seva 
dona frases del tipus:" no et posis nerviosa ", 
perquè considera que la seva desbordada 
dona s'ofega en un got d'aigua.
És clar que Javier s'haurà d'enfrontar a la 
caòtica realitat que suposa quedar-se sol 
amb els seus cinc fills, quan la seva dona 
decideixi anar-se'n de viatge i deixar-lo sol 
amb ells. La caòtica situació que això 
provoca a casa, tot un exercici pràctic de 
conciliació familiar, donarà lloc al desastre 
més absolut. Això sí, els donarà l'oportunitat 
als pares i fills de conèixer-se i gaudir per 
primera vegada. Serà una experiència que 
canviarà les seves vides per sempre.

Preu: Nins i jubilats: 2 €. Adults: 3 €. 
Menors 4 anys: 0 €
Tots els públics
Durada: 95 minuts.
Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí

Dissabte 4
a les 20.30 h

Estrena teatral “Hablando con el silencio” 
d'Espill Teatre. 
Al Teatre Principal de Santanyí

jperello@ajsantanyi.net o al 971 65 30 02 ext - 209

Podeu seguir les sessions en streaming a través de la web de LAUSA (lausa.cat)

Inclosa en el Festival s'Illo, aquesta representació 
està dedicada a la vida de l'autor alacantí Miguel 
Hernández, en la qual dona vida a la paraula escrita 
mitjançant un recorregut poètic de la seva obra. El 
1910 va néixer a Orihuela un dels grans poetes de la 
literatura contemporània i va morir prematurament 
el 1942 després de ser empresonat. Els seus versos 
han acompanyat i emocionat a diferents 
generacions d'espanyols tant a joves com a adults, 
pel seu compromís amb l'humanització de la 
paraula literària. D'aquesta manera iniciarem una 
conversa amb el silenci. 
Fitxa artística: direcció i dramatúrgia, Cristina 
Francioli; disseny de vestuari, La maleta de la 
abuela; grafisme, The last film; intèrprets, Cristina 
Francioli; escenografia, Espill companyia de teatre; 
producció, Espill Teatre.

Organització: Sa Talaia
Col·laboració:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí
 Preu: 10 € 
Aforament Limitat
Compra d'entrades: www.ticketib.com

mailto:jperello@ajsantanyi.net
mailto:jperello@ajsantanyi.net


Divendres 10
a les 20.30 h

La companyia Produccions de Ferro 
presenta Aquell carrer
Al Teatre Principal de Santanyí

Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

Patrocini:

Patrocini:

A partir d'un conjunt d'entrevistes i 
apunts de documentació històrica, 
'Aquell carrer' descobreix la 
personalitat del Barri de Sa Torre, a 
Manacor, als anys 50 i 60. Misèria, 
contraban, sexe, unes vides que 
conformen un trencaclosques que 
explica el desenvolupament 
socioeconòmic d'una barriada 
perifèrica alhora que ens il·lustren 
sobre el pensament, la moral i la 
vida quotidiana del convuls segle 
XX. 
Gomila afirma en primera persona que: “totes aquestes històries em donaven la 
sensació que traspuaven una sensibilitat, un rerefons d'estimació sincera als veïns, a la 
gent que conviu amb nosaltres, que avui, que ja no sabem –o feim de no saber- res dels 
nostres veïns, avui que ja no ens saludam, que ens atrinxeram en la seguretat de dins ca 
nostra, era necessari reivindicar. “You'll never walk alone” canten en els estadis de 
futbol, tot fent professió de fe i expressant un compromís ferm i durador. Mai caminareu 
sols, per dir que sempre caminarem acompanyant-vos”. 

Organització:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí
Preu: 3 € - Aforament Limitat
Compra d'entrades www.ticketib.com: 



Dissabte,  25
A les 20.30 h

Concert  de Toni Frontiera acompanyat 
del Grup Revival
Al Teatre Principal de Santanyí

Preu: 10 €
Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí

Direcció artísticaCatalina Carrasco
Assistència dramaturgia Pau Bachero
Direcció tècnicaGaspar Morey
Il·luminacióManu Martínez
Creació i interpretació Astrid SchweglerCatalina 
CarrascoGaspar Morey
Banda sonoraKiko Barrenengoa (Ha creat la banda sonora 
amb una cura exquisida, per a fer-la estimulant a les ments 
més joves)

Organització: Regidoria d’Escoles i Bandes de Música del terme de Santanyí

Dissabte 11
A les 20.00 h

IX Festival Internacional de Música Vila de 
Santanyí
A l'església de s'Alqueria Blanca

En el quart concert del Festival intervindrà 
el pianista Joan Travé que, amb aquesta 
vetllada musical titulada a cals Schumann, 
interpretarà peces de Robert Schumann, 
Clara Schumann, Felix Mendelssohn, 
Franz Liszt i Johannes Brahms.

Organització:  Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí

Preu: Gratuït

Aforament Limitat

Reserva d'entrades:www.ticketib.com



Organització: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí i Biblblioteca 
Municipal de Santanyí

Patrocini:

imatge

Diumenge 28
A les 17.00 h

Concert de Lluis Cabot 
Al Teatre Principal de Santanyí

Fernanda no és una persona. Bé, una 
mica sí. Però no només és una 
persona. És també una mudança i un 
canvi d'estació. Fernanda és nom 
d'huracà o de tempesta tropical. I és 
una gura amb ulls i remolins de color 
rosa al darrere. 'Fernanda' són cançons 
que parlen de la possibilitat d'anar a 
millor. Del poder transformador que 
tenen algunes coses ben normals, com 

és el fet de conèixer algú o de canviar-se de pis; i d'altres no tan normals com una 
pandèmia mundial. Més conegut arran del seu treball amb Da Souza, Lluís 
Cabot viatja aquesta vegada a l'arrel de les cançons. Ha lluitat per mantenir-les 
en la seva forma primigènia, tal com neixen: veu i guitarra. "Quan les cançons 
són per a Da Souza –explica- els hi afegim tot d'elements posteriorment i 
acaben sent una altra cosa. Arbres petits que tornen arbres grans. Aquesta 
vegada, en canvi, no han passat de la seva fase primitiva, tot i que d'alguna 
manera també han crescut. Arbres petits que tornen bonsais".
Organització: Fundació Mallorca Literària
Col·laboració:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí
Preu: Anticipada: 8 €. General: 10 €. Residents en el terme de Santanyí: 6 €
Aforament limitat
Compra d'entrades: www.ticketib.com



Divendres 24
A les 19.00 h

Inauguració de l'exposició Work In 
Progress d'Andreu Maimó
A la sala Maria Suau de la Casa de Cultura 
ses Cases Noves

Organització:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí
Aforament limitat



Divendres 24
A les 20.30 h

Presentació del llibre biogràfic d'Antoni 
Vidal Ferrando. La mà de l'escriptor de 
Miquel Àngel Vidal
Al Teatre Principal de Santanyí

Intervindran: La regidora de Cultura 
de l'Ajuntament de Santanyí, Ricarda 
M. Vicens; l'editora del llibre, Maria 
Muntaner; l'autor de l'obra, Miquel 
Àngel Vidal; l'escriptor i protagonista 
del llibre biogràfic, Antoni Vidal 
Ferrando; i la batlessa de Santanyí, 
Maria Pons.

Organització:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí
Preu: Gratuït
Aforament Limitat
Reserva d'entrades: www.ticketib.com



Dissabte 25
A les 20.30h

Estrena teatral: “Divine Cyborg #17- 
dancing with the ghost", de Karla Kracht 

Dins el Festival s'Illo s'estrena 
aquesta obra en la qual apareixen 
artefactes d'un futur passat, 
figures místiques, reis, reines, 
deesses, robots trencats i una 
tomba, on els ossos dels morts 
són perns, peces de plàstic i 
c i r c u i t s  i n t e g r a t s .  U n a  
performance que parteix de la 
riquesa de la cultura humana. A 
partir d'una mescla entre antic i 
nou, s'inventa un futur en el que la 
intel·ligència artificial i els 
humans conviuen i comparteixen 

valors i creences.
Fitxa artística: creació, Karla Krach; assistència en dramatúrgia, Andrés 
Beladiez; música, Kel Solo.
Organització:  Sa Talaia
Col·laboració:  Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí
Preu: 10 €
Aforament Limitat
Compra d'entrades: www.ticketib.com



Dissabte 25
A les 20.00h

IX Festival Internacional de Música Vila 
de Santanyí.
A l'església de Sant Andreu de Santanyí

En el cinquè concert del Festival 
intervindran la soprano Lissa Larsson, 
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears 
i el director Pablo Mielgo que 
interpretaran peces del compositor 
mallorquí Baltasar Samper i de l'austríac, 
Joseph Haydn.

Organització: Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Santanyí 
Preu: Gratuït
Aforament Limitat

Reserva d'entrades: www.ticketib.com



Casa de Cultura Ses Cases Noves
Carrer s’Aljub, 22 - Tel.: 971 163 295

Escola Municipal de Música
Carrer de Palma, 29 - Tel.: 971 65 42 62

Biblioteca Municipal de Santanyí Tel.: 971 653 394
Biblioteca Municipal de Cala d’Or Tel.: 971 648 487

VENDA D'ENTRADES DEL TEATRE

TAQUILLA (CARRER BISBE VERGER, 38) 

WWW.TICKETIB.COM 
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Casa de Cultura · Santanyí

Escola Municipal de Música de Santanyí

Recorda, al contenidor blau!, gràcies


