
Programació 

Activitats programades 
 

Dissabte, 23 d’abril, 12 h 
Plaça Major, Palma 
 

TAST   POÈTIC 
En el context de la Festa del Llibre, els poetes convidats seran presents en els actes 
programats en el centre neuràlgic de la celebració de sant Jordi a Palma: la plaça Major. A 
partir de les 12 h, seran part activa de la festa, amb un petit tast de versos dels poetes de la 
Mediterrània, a l’estand del Consell de Mallorca, instal·lat a la plaça Major. 

Presentació: Biel Mesquida 
Recitació: Miren Agur Meabe, Maria Cabrera, Ruxandra Cesereanu, Marcel Font, Gonzalo 
Hermo, Enrique Juncosa, Irakli Kakabladze, Victor Kulle, Giorgio Luzz, Llucia Ramis, Diane 
Régimbald, Pau Sif i Adrià Targa 
 
 
Dissabte, 23 d’abril, 21 h 
Sala petita, Teatre Principal de Palma 
 

EL  GUST  ÉS  NOSTRE 
Com si d’un menú gastronòmic es tractàs, emprenem un viatge per la vida enmig d’una posada 
en escena entre llibres, làmpades, estris de cuina i dos músics disposats a compartir vivències i 
sentiments. En aquest recorregut, amb una dramatúrgia basada en entrevistes, cartes, 
memòries de diferents poetes, s’obre un pont amb l’espectador, per la necessitat de veritat a la 
vida, a l’art, a l’escriptura. Tot plegat, amb texts de Joan Margarit, Miquel Àngel Riera, J. V. 
Foix, Bernat Nadal, Blai Bonet, V. A. Estellés, Ovidi Montllor, Jaume Santandreu, R. M. 
Rilke, Hilari de Cara, Agustí Bartra, Salvat-Papasseit, Guillem d’Efak i Damià Huguet. 
Una producció de La Fornal d’Espectacles 

Dramatúrgia i concepte: Joan Gomila 
Direcció: Andrea Cruz 
Interpretació: Joan Gomila, Cesc Montané i Kike Barrenengoa 
Creació musical: Cesc Montané i Kike Barrenengoa 
 
 
Diumenge, 24 d’abril, 12 h 
Jardí de Can Sabater, Casa Llorenç Villalonga, Binissalem 
 

JAM  POÈTICA  I  MUSICAL 
Poetes i músics posaran a prova la seva capacitat de dialogar i de comunicar conjuntament en 
aquesta jam-session de recitació i d’improvisació musical, que tindrà lloc al jardí de la Casa 
Llorenç Villalonga. Museu Literari.  

Presentació: Biel Mesquida 
Recitació: Miren Agur Meabe, Maria Cabrera, Ruxandra Cesereanu, Marcel Font, Gonzalo 
Hermo, Enrique Juncosa, Irakli Kakabladze, Victor Kulle, Giorgio Luzz, Llucia Ramis, Diane 
Régimbald, Pau Sif i Adrià Targa 
Amb la música d’: Agustí Aguiló, Miquel Àngel Aguiló i Joan Roca 
 
 
 



 
Diumenge, 24 d’abril, 21 h 
Sala petita, Teatre Principal de Palma 
 

PARASCEVE 
Parasceve conta la història de la família Skiud, fent un retrat perfecte de la psicologia familiar 
en temps de guerra; una història que aprofundeix dins l’individu i que aconsegueix empatitzar 
amb tot tipus d’espectadors. Per aquest motiu, traspassa les barreres del fet local i el seu 
missatge es converteix en universal, a través de la psicologia de l’individu i d’un missatge 
atemporal i fora d’espai, que ens agermana a tots davant la guerra. Jeroni Guiem Obrador duu 
a escena aquest text de Blai Bonet, l’única obra teatral que fa part del seu llegat i que respecta 
íntegrament el text de l’autor. 
 
Direcció: Jeroni Guiem Obrador 
Interpretació: Marta Barceló, Guiem Juaneda i David Pérez 
Escenografia: Catalina Obrador 
Vestuari: Inés Colom 
 
 
Dilluns, 25 d’abril, 20 h 
Sala gran, Teatre Principal de Palma 
 

PEGASUS 
Fidel a un imaginari poètic càlidament familiar, que remet a les melodies i al lirisme fascinant de 
la mítica banda Antònia Font, el cantautor Joan Miquel Oliver proposa amb Pegasus un viatge 
per l’illa de la calma que, partint de la mar, ens porta cap a l’interior i arriba a la ciutat com a 
metàfora de la civilització. Patrons de samba i ecos llunyans de cúmbia, electrònica i rock, en 
deu cançons al marge de tota regla i convenció. 
Tot intercalant pràcticament tot el repertori anterior, l’escriptor i «ciclòsof» mallorquí transforma 
les coses petites del nostre dia a dia en material literari de primer ordre, alhora que encén les 
estrelletes d’un univers oníric, personal i absolutament intransferible. Pop pur en els límits de la 
realitat. 
 
Joan Miquel Oliver, veu i guitarra 
Jaume Manresa, teclats 
Xarli Oliver, bateria 
 
 
Dimarts, 26 d’abril, 20 h 
Sala gran, Teatre Principal de Palma 
 

FESTA  DE  LA  POESIA 
 
Amb la poesia de: 
MIREN AGUR MEABE (en basc), MARIA CABRERA (en català), RUXANDRA CESEREANU 
(en romanès), MARCEL FONT (en català), GONZALO HERMO (en gallec), ENRIQUE 
JUNCOSA (en castellà), IRAKLI KAKABLADZE (en georgià), VICTOR KULLE (en rus), 
GIORGIO LUZZI (en italià), LLUCIA RAMIS (en català), DIANE RÉGIMBALD (en francès),  
PAU SIF (en català) i ADRIÀ TARGA (en català) 
 
Amb la música de: 
MIQUEL ÀNGEL AGUILÓ 
AGUSTÍ AGUILÓ 
JOAN ROCA 
 
Presentació a càrrec de: 
BIEL MESQUIDA 
 
 



 
Dissabte, 30 d’abril, 19 h 
Sala petita, Teatre Principal de Palma 
 

L’INCENDI  DE  LES  PAPALLONES 
Espectacle teatral basat en el poemari homònim d’Agnès Llobet. Aquest espectacle fusiona 
paraula i imatge per despertar un univers enigmàtic, desconegut i brutal.  
L’incendi de les papallones recorre tres etapes. La primera és la de les fantasies, que són 
gairebé un objecte palpable al teu davant que condiciona, enriqueix, confon o encén la teva 
vida. En una segona etapa, aquestes fantasies entren dins la pròpia persona i actuen 
directament en la percepció que tens de la realitat. I, finalment, les fantasies obren un doble 
camí, el de la destrucció i el de la creació. 
 
Director: Emilià Carilla 
Autora i actriu: Agnès Llobet 
Art: Francisco Javier Barrera 
Producció i edició: Edicions del despropòsit 
 
 


