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Venda d’entrades
Web
www.teatredesborn.com
Taquilla
Dimart d’11.30 h a 13 h
Dijous de 19 h a 20.30 h
I una hora abans de cada espectacle
Abonaments
«Totes ses deixades són perdudes»
Amateur		
2 espectacles amb un 5 % de descompte
Fan		
4 espectacles amb un 10 % de descompte
Drama Queen 6 espectacles amb un 15 % de descompte
Groupie		
10 espectacles amb un 20% de descompte

Equip
Gerència i direcció artística
Josep Marquès i Oleo
Serveis tècnics
Joan Gomila
Acustic Menorca
Comunicació
Anna Gornés
Disseny
Maneko
Atenció al públic
Siscu Riudavets
Mireia Juaneda
Roser Garcia
Direcció
Teatre des Born
Pl. des Born s/n
07760 Ciutadella de Menorca
Contacte
Telf. 971 48 40 30
administracio@teatredesborn.com
IG. @teatredesborn
Web. www.teatredesborn.com
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Horari taquilla
Dimart d’11.30 h a 13 h
Dijous de 19 h a 20.30 h
Una hora abans de cada espectacle
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El Teatre des Born va obrir les portes per primera vegada
el novembre del 1875. Des de llavors, va anar canviant de
mans i de gestió bo i mantenint una activitat ininterrompuda
fins al 2006, any en què se’n va decretar el tancament, que
va durar quasi quinze anys. L’octubre del 2020, amb les
obres de remodelació acabades, el Teatre des Born es va
tornar a obrir com a espai cent per cent municipal i amb una
profunda vocació de servei públic.
Han passat quasi 150 anys i el nostre teatre ha canviat
molt —com també ha canviat la manera de construir i de
consumir la cultura—, però seguim comptant amb el mateix
entusiasme d’un poble que ens omple la sala per mantenir
viva l’expressió artística, amb els seus intèrprets i amb
aquesta comunió que és la cultura.
A la programació del tdBorn hi podreu trobar espectacles
per a tots els públics: programació infantil i per a adults,
òpera, monòlegs, música, dansa, teatre, cinema, circ
o màgia. També hi trobareu programes educatius i
pedagògics, accions amb un caràcter profundament social,
activitats exclusives per a gent gran o activitats adreçades
a joves, a més de polítiques mediambientals per reduir la
petjada ecològica o iniciatives per fer fort el sector cultural
local. Volem ser el teatre de tothom i volem comptar amb
tots vosaltres.

Us hi esperam!
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Setembre
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Around
the world

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Dansa urbana
Brodas Bros
Espectacle per a tots els públics

Sinopsi

La companyia internacional de hip-hop, dansa i cultura
urbana amb més projecció de l’estat, ens presenta un dels
seus hits, Around the world.

Brodas Bros

Uns Brodas Bros molt futuristes i robòtics, però també
molt humans i sensibles. Mapping, projecció interactiva,
làser, dansa aèria, vestuari de leds…Una combinació de
dansa, llum, tecnologia i música sorprenent. El xou més
tecnològic de Brodas Bros.
A partir d’un quadern de viatge amb les experiències de
les seves gires internacionals, els Brodas Bros mostren
com aquests records que es queden en la memòria, ens
fan veure que gràcies a les experiències som el que som
ara mateix, en el present. Un present que hem de viure, un
present que els Brodas Bros volen compartir amb el públic
i que en formem part!

Divendres 16 de setembre | 20.30 h

Fitxa artística
Idea original i coreografia
Direcció artística
Ballarins
Escenografia visual
Música
Disseny d’il·luminació

Brodas Bros
Lluc Fruitós
Pol Fruitós, Lluc Fruitós, Berta Pons, Clara Pons, Marc
Carrizo
Desilence
Clozee, Arturo Calvo i Lluc Fruitós
Jorge Garcia i Marc Carrizo

Veure video
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Born to
be Born
1ª Mostra de
Talent Jove

Ds. 24 i Dg. 25 de setembre | De 18.30 a 21.15 h

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Nous llenguatges
1ª Mostra de Talent Jove
Espectacle per a tots els públics

Sinopsi

Neix la 1 Mostra de Talent Jove. BORN TO BE BORN vol
ser un agitador cultural, una incubadora de projectes,
nous talents i nous llenguatges: una oportunitat per fer
aflorar projectes en gestació i comptar amb els primers
intercanvis d’opinió amb el públic.
La mostra ha de servir com un assaig-error. Com un espai
on els joves puguin equivocar-se, provar i experimentar
amb nous llenguatges davant de les exigències del
públic local. Tothom necessita una passa prèvia abans de
debutar al Gran Teatre del Liceu!
BORN TO BE BORN és una mostra d’arts en viu on s’hi
podran descobrir les creacions de 6 companyies joves
locals amb intèrprets menors de 30 anys. Una mostra per
fer-nos una idea de com serà el tdBorn_ del futur!

Programa

Dissabte 24
#Dansa
La Pell de la Nina
Contra-fosat d’Orquestra
De 19.30 h a 20 h

La ballarina Rosa Ribas Marquès ens transporta a un dels contes que més
va marcar la seva infantesa, La Pell de la Nina. Ho fa a través del cos i el
moviment i preparant una coreografia inèdita a propòsit de la Mostra.

#Música
Tagi Mo
Camerino 1
De 20 a 20.30 h

Amb un so relaxant i melancòlic, Tagi Mo es mostra directa amb una
combinació de guitarra acústica i veu. Un intens ritme pausat i delicat que
ens apropa al gran do de la senzillesa!

#Música #Visuals #Poesia
Sym bio sis
Escenari
De 20.30 a 21 h
Diumenge 25
#Música
Dahlia
Sala públic tercer pis
De 18.30 a 19 h
#Teatre
Anomalía y Excepción
Sala tdBorn
De 19 a 20 h
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#Música
Ses Bísties de Mongofre
Sala tdBorn
De 20.30 a 21.15 h

Creació multimèdia en viu, on tres al·lotes en escena —Júlia Beatloop, Alba
Redondo i Andrea Vallvé— treballen la combinació de música electrònica,
les arts visuals i la poesia. Va rebre menció especial a la Mostra Pedra en
Viu del Festival Pedra Viva.
La confusió, la nostàlgia i l’absurd tracen el fil conductor del primer recull
de cançons de grup Dahlia —que serà enregistrat pròximament. A cavall
entre el pop metafísic i el rock progressiu es tracta d’una proposta incipient
i singular ben pensada per commoure’ns.
Anomalía y Excepción és un viatge entre la realitat i la ficció, on l’autora
exposa records de la seva infància i adolescència per entendre si ella és o
no la responsable de la mort dels seus pares. Una investigació sobre els
límits de les relacions familiars i la influència de la religió.
A cavall entre el folk, la rumba catalana i estils urbans com el rap, Ses
Bísties fan festa i porten alegria allà on van. Una frescor que també
combinen amb temes reflexius i crítics, sempre amb l’imaginari menorquí
de fons.
11
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Octubre
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Rojo

Mireia Miracle
Company

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Clown
Mireia Miracle Company
Espectacle per a tots els públics

Sinopsi

Adaptació de l’espectacle de carrer ROJO, un preciós
espectacle de clown, d’interacció amb el públic, dansa i
humor, creat, dirigit i interpretat per la clown Mireia Miracle.
Una pallassa, una nena, una dona. A escena hi ha
moltes maletes, en una d’elles s’hi troba ELLA. Fa moltes
eternitats que desitja néixer i ho farà amb el públic com
a testimoni. A escena també hi ha una reixa que la
separa d’allò que desitja. Intenta creuar aquest límit de
mil maneres: dibuixarà portes en el buit, bombardejarà
l’obstacle, es rendirà, ballarà en la dificultat, farà niu a la
frontera, vencerà i aconseguirà el seu objectiu, però no ho
farà sola, el públic romandrà amb ella, involucrat i juganer.

Diumenge 2 d’octubre | 18.30 h

Aquesta peça es va estrenar a Circada Off 2012 guanyant
el premi Circaire. L’any 2018 guanyaria també el premi
Zirkólika Artista Emergente a la nit del Circ, essent nominat
a millor espectacle de carrer i millor espectacle de clown.
Fitxa artística
Creació, direcció i posada
en escena
Intèrpret
Fotografia i vídeo
Construcció
Música

Mireia Miracle Company
Mireia Miracle
Arles Iglesias
Ijjugler i El Taller del Lagarto
Sebastián Merlín

Veure video
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Les ales
obertes

Tipologia
Companyia o cicle

Música
Maria Àngels Gornés

Sinopsi

Maria Àngels Gornés presenta el seu nou treball, Les ales
obertes (Blau Produccions), el seu quart disc d’ençà inicià
la carrera musical devers l’any 1976.

Maria Àngels
Gornés

La cantant i compositora de Ciutadella manté un estil
inconfusible proper al folk, on la seva veu prodigiosa, una
veu dolça i vivaç, l’ha convertida en la Musa de Menorca.
La finalitat primigènia —però també en l’actualitat— és
posar veu a poetes menorquins, a més d’altres temes
propis que complementen la seva valuosa aportació a la
cançó, feta sentiment, reclam i estima a la llengua, cultura,
territori i paisatges insulars.

Dissabte 8 d’octubre | 20.30 h
Fitxa artística
Veu
Teclat, guitarra i veu
Baix i contrabaix
Violí i cors
Guitarres
Percussions

16

Gornés enlaira les creacions poètiques d’autors de
Menorca i n’ha fet un segell d’identitat illenca durant
més de quatre dècades. En el seu nou disc musica 12
cançons dels versos de Gumersind Gomila, Joan F. López
Casasnovas, Damià Borràs, Francesc Florit Nin i Carme
Cloquells.

Maria Àngels Gornés
Guiem Soldevila
Lluís Gener
Violant Menorca
David Rotger
Moisès Pelegrí
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Letter to
Milos

Tipologia
Companyia o cicle

Música
Marco Mezquida Trio

Sinopsi

Letter to Milos reuneix novament a l’original trio amb el qual
Marco Mezquida va gravar Ravel’s dreams (2017) i Talismán
(2019): Aleix Tobias a la percussió i Martín Meléndez al
violoncel. L’àlbum aprofundeix en l’esperit lúdic que des
d’un inici ha guiat a aquest al trio.

Marco Mezquida
Trio

L’obra conté peces en les quals els músics regressen
a les seves evocacions de la música tradicional ibèrica
(sorteado, acechado, bulería), al seu gust pel sincretisme
musical (en aquest cas, emparentant son cubà amb
samba brasilera) o a les seves habituals picades d’ullet al
romanticisme però, a més, rendeixen tribut al free jazz, el
blues, la música circense y el groove.
Marco afirma que l’àlbum és un testimoni molt sincer de
la seva identitat artística en aquest moment, alhora que,
evidentment, una carta d’amor al seu fill en el seu primer
any de vida.

Dissabte 15 d’octubre | 21 h
Fitxa artística
Piano
Percussió
Violoncel
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Marco Mezquida
Aleix Tobias
Martín Meléndez
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Sobre rodes
de Yldor

Dissabte 15 d’octubre | 18.30 h

20

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Circ
Festival Salat | S’Espai de Circ
Per a tots els públics
Aquest espectacle tindrà lloc a la
Sala Multifuncional Canal Salat

Sinopsi

Les rodes de la bicicleta s’eleven del terra, cap al cel amb
acrobàcies impossibles, swing i humor…Elements d’un
espectacle original i d’alt contingut tècnic que ha rodat
arreu del món compartint amb grans i petits la il·lusió del
circ. Tot serà possible: poseu-vos còmodes, gaudiu de
l’espectacle, i prepareu-vos per formar-ne part.
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Magaluf
Ghost Town

Tipologia
Companyia o cicle

Cinema documental
Menorca Doc Fest

Sinopsi

El Menorca Doc Fest torna a celebrar la seva gala inaugural
al Teatre des Born. I aquest any també s’inicia amb una
producció de les Illes Balears, Magaluf Ghost Town del
director Miguel Ángel Blanca.

Menorca Doc Fest

Magaluf: un lloc que s’ha transformat en el paradigma
europeu del turisme low cost basat en l’entreteniment
nocturn desenfrenat, un parc temàtic on gairebé tot està
permès.
Mentrestant, els seus habitants tracten de conviure amb
les contradiccions d’aquest model turístic que se sent com
una invasió, però que també genera milions d’euros en el
sector de la restauració, llocs de treball i oportunitats per
a moltes persones que no podrien sobreviure en cap altre
lloc sense aquestes característiques.

Diumenge 16 d’octubre | 20 h

Magaluf Ghost Town és un retrat coral d’una comunitat
durant el fora de temporada i la temporada alta, des d’un
to de misteri, pròxim al thriller però sense perdre de vista
la comèdia costumista, barrejant documental i ficció. Es
tracta d’una història d’abast internacional sobre els somnis
d’una localitat que només intenta sobreviure en un context
turistificat, i també una reflexió sobre el que significa ser
turista a Europa.
Fitxa artística

Veure video

22

Durada
País
Direcció
Guió
Música
Fotografia

Llargmetratge de no ficció
2021 | 90 minuts | V.O.S.C
93 min.
Espanya
Miguel Ángel Blanca.
Miguel Ángel Blanca
Sara Fontán
Raúl Cuevas
23
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Gala Premi
Born de
Teatre

Tipologia

Teatre

Sinopsi

Arriba la quaranta-setena edició del guardó Premi Born de
Teatre, un dels premis més ben valorats dins de l’àmbit
d’escriptura dramàtica nacional, organitzat pel Cercle
Artístic de Ciutadella.
En aquesta gala s’hi durà a terme la representació de
l’obra guanyadora de la quaranta-sisena edició del Premi,
El desmoronamiento de la ternura de Luisma Soriano, i a
continuació, es farà entrega del 47è Premi Born de Teatre.
Aquesta peça versa sobre tot el que es desencadena
davant la mort prematura d’una mare, des de les reaccions
armades per la incontinència verbal, cruel i rabiosa o
des del silenci i la quietud, l’observació com a mode de
percebre l’energia latent, transformada en altra cosa.

Dissabte 22 d’octubre | 21 h

Fitxa artística
Autoria i direcció
Ajudant de direcció
Intèrprets
Espai escènic
Espai Sonor
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Luisma Soriano
María Rodríguez
Toni Medina, Eloísa Azorín, Verónica Bermúdez, Juanjo F.
Larcon, Mariló Molina
Jorge Fullana
Leandro Martínez
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CICLE
HISTÒRIC
El darrer dimecres de cada
mes a les 20.30 h amb
entrada gratuïta
Torna el Cineclub al Teatre des Born
i ho fa amb els grans clàssics del
cinema. El darrer dimecres de cada
mes acollirem una pel·lícula històrica
i, com sempre, els films escollits es
triaran segons el vot del públic. Quina
pel·lícula t’agradaria veure a la pantalla
del tdBorn_?
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Novembre
28

29

Programa Tardor - Hivern 2022/23

Larga
distancia

Tipologia
Cicle
Companyia
Públic

Circ
Festival Salat
Sophia Acosta
Recomanat a partir de 12 anys

Sinopsi

Aquest any, el Festival Salat organitzat per S’Espai de
Circ, ens porta l’espectacle Larga distancia de companyia
murciana Sophia Acosta.

de Sophia Acosta

Larga distancia és la melancolia que ens segueix en partir,
malgrat viatjar amb l’entusiasme de trobar-nos en una nova
vida. I transporta al públic a un món reconegut, però extret
de la realitat, com un somni aturat en un temps trencat.
Teatre, circ i dansa contemporània en un espectacle
multidisciplinari que posa en escena les possibilitats
expressives de les diverses arts escèniques aportant
sentit als conceptes de distància i separació a través
del treball de l’espacialitat, les històries humanes,
les fronteres, l’enyorança, el dolor de la pèrdua, el
retrobament…

Dissabte 5 de novembre | 20 h

Fitxa artística
Creació i interpretació
Il·luminació i so
Vestuari
Fotografia
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Sofia Acosta
Maria Luisa Tárraga
Yanira Ramones
Anita Torres
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Llarg dinar
de Nadal

Tipologia
Companyia o cicle

Teatre
La Ruta 40

Sinopsi

A casa de la família Bayard el gall d’indi és a punt i el vi, a
les copes. Un any més es reuneixen al voltant de la taula
i mengen, estimen, ploren, neixen, beuen, enyoren, riuen,
moren… I repeteixen rituals, ecos i cançons, de generació
en generació. I comparteixen la tragèdia quotidiana i eterna
del pas del temps.

La Ruta 40

Una peça carregada d’humanitat, humor i tendresa, on us
conviden a viure 90 anys a través dels seus 90 dinars de
Nadal, perquè “només el temps pot curar-les aquestes
coses.

Diumenge 13 de novembre | 18 h

Aquesta peça estrenada el 12 de novembre de 2014 a
El Maldà (Barcelona), hi ha estat cinc temporades en
cartellera (2014-2019) exhaurint entrades. També va ser
Premi Butaca 2015 Millor espectacle de petit format i
Finalista del Premi BBVA de Teatre 2016.
Fitxa artística
Text
Traducció
Director
Ajudant de direcció
Intèrprets
Intèrprets en alternança

Veure video
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Espai Escènic i Vestuari
Espai Sonor
Il·luminació
Caracterització

Thornton Wilder
Víctor Muñoz i Calafell
Alberto Díaz
Albert Prat
Bruna Cusí, Ignasi Guasch, Aina Huguet, Magda Puig,
Maria Rodriguez Soto, Joan Solé, Jose Pérez-Ocaña
Queralt Casasayas, Alberto Díaz, Pau Ferran, Marta Fíguls,
Berta Giraut, Albert Prat i Bàrbara Roig
Xesca Salvà / La Ruta 40
Joan Solé / La Ruta 40
Sergi Torrecilla
Toni Santos
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Here we go!
de Guga & Silvia
Divendres 19 de novembre | 18.30 h

34

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Circ
Festival Salat | S’Espai de Circ
Per a tots els públics
Aquest espectacle tindrà lloc a la
Sala Multifuncional Canal Salat

Sinopsi

Un espectacle de circ, l’espectacle més gran del món, on
trobareu els millors acròbates, equilibristes, trapezistes …
de la dècada dels 90. I com no podria faltar en els millors
dels circs, un sorteig!
Una barreja de circ, humor, elegància, creativitat i també,
tot s’ha de dir, del glamour que mai no ha minvat de l’època
daurada d’aquests peculiars personatges de circ old –
fashioned que faran gaudir a grans i petits a parts iguals.
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Trencanous
Escola de dansa
Carmen Estela

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Dansa–Familiar
Escola de dansa Carmen Estela
Espectacle per a tots els públics

Sinopsi

Història inspirada amb Nadal. La Clara rep de regal un
Trencanous que cobra vida. El Trencanous és capaç de
vèncer al Rei dels ratolins en una gran batalla i, en acabar,
convoca a la Clara al seu regne màgic dels dolços, habitat
per ninots.

Fitxa artística

Alumnat de l’Escola de dansa Carmen Estela i ballarins
convidats del Conservatori professional de Palma de
Mallorca

Dissabte 19 de novembre | 20 h
Diumenge 20 de novembre | 18 h
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Amarg

Òrbita Produccions

Tipologia
Companyia o cicle
Públic
Sinopsi

Divendres 25 de novembre | 20 h

Teatre
Òrbita Produccions
«Teatre per la Memòria»
de la Conselleria de Memòria Democràtica
Espectacle recomanat per a majors de 12 anys
La història narrada és la darrera nit de Federico García
Lorca a la terra, abans de ser afusellat per les seves
idees «modernes». Però també la de totes les persones
represaliades, perseguides o torturades per les seves
creences i d’aquells avançats als temps que decidiren
viure lliures i ho pagaren car.
Amarg és l’abans i el durant d’aquella nit. L’aproximació
al mite, al poeta, al viatger, al dramaturg, a l’amic, a
l’enamorat, i a tots els que escriuen, viuen i estimen amb
passió. És una obra amb noms i fets reals, personatges
inventats, i contada per dones que fan d’homes:
perquè ha sortit així i perquè, segurament, ha funcionat
el subconscient que es rebel·la contra les normes
establertes, com va fer Lorca, i com varen fer tants de
valents i valentes.

Fitxa artística
Autor text original
Direcció escènica
Ajudant de direcció
Actrius
Direcció i interpretació
musical
Escenografia
Vestuari

38

Rafel Gallego
Josep Ramon Cerdà
Miquel Mas Fiol
Marina Nicolau, Ona Borràs i Núria Fiol
Nailé Sosa
Polo Woodmaker
Col·lectiu
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Loop

Aracaladanza

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Dansa–Teatre familiar
Aracaladanza
Espectacle per a tots els públics

Sinopsi

Aquesta proposta per a tots els públics de la companyia
Aracaladanza ret un homenatge als escenaris i a la gent
que hi treballa per aconseguir que els espectacles es
duguin a bon terme. Així, els ballarins, els tècnics i els
maquinistes, juntament amb els estris escènics com
ara els telons, els focus, les bambolines o els linòleums,
convertiran la dansa en una funció màgica que comptarà
amb la complicitat dels espectadors. Cauen les portes, es
deslliga el teló, s’enrotllen els sòls, es guarden tot en les
caixes…i llavors, comença la funció.

Diumenge 27 de novembre | 18.30 h

Amb una trajectòria que comença l’any 1995,
Aracaladanza, dirigida per Enrique Cabrera, és tot un
referent nacional en la creació d’espectacles per a petits i
joves que sedueixen també els adults. Guardonada amb el
Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud de
2010, té una gran projecció nacional i internacional.
Fitxa artística
Idea i Direcció
Coreografia
Intèrprets

Veure video
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Assistentes
coreogràfiques
Música original
Música adicional
Disseny d’espai escènic i
vestuari
Disseny d’il·luminació
Disseny de vídeo escena
Atrezzo
Vestuari
Escenografia

Enrique Cabrera
Aracaladanza
Carolina Arija, Jorge Brea, Raquel de la Plaza, Jonatan de
Luis, Aleix Rodríguez i Jimena Trueba
Raquel de la Plaza
Luis Miguel Cobo
A. Vivaldi
Elisa Sanz (AAPEE)
Pedro Yagüe (AAI)
Álvaro Luna (AAI)
Ricardo Vergne (AAPEE)
Verónica Expósito i Mer Lacostu
Mambo Decorados
41
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Desembre
42
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Insòlit

Made in Menorca

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Nous llenguatges
Made in Menorca
Recomanat per a majors de 16 anys

Sinopsi

Insòlit beu de l’essència de qualsevol viatge: és una
proposta nova, feta a mida, única i efímera ancorada en
productes i productors de proximitat, arrelada a Menorca
i amb la mirada fixada en creacions artístiques singulars.
Una porta oberta a nous sabors, nous relats, noves
tendències artístiques. Insòlit és, en definitiva, un viatge
sensorial en quatre actes que durà a terme en dues
úniques funcions. Molt recomanat pels amants de noves
experiències, gastronòmiques, artístiques i sensorials.

Divendres 2 i Dissabte 3 de desembre | 20 h

A l’acabament de l’obra, el dia 2 de desembre del 2022, es
durà a terme la cerimònia de pas de testimoni del mandat
de la Regió Europea de gastronomia 2023 a la regió
Hauts-de-France.

Fitxa artística
Disseny espai escènic i
direcció artística
Disseny del menú, xef i
mestre de cerimònies
Veu
Idea original
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Mamen Sánchez
Silvia Anglada i Toni Tarrago (Rte. Es Tast de na Silvia)
Maria Camps
Teatre Clavé
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Laika

Xirriquiteulateatre

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Teatre Familiar
Xirriquiteulateatre
Espectacle per a tots els públics
(recomanat a partir de 4 anys)

Sinopsi

1957. Som a Moscou. En plena Guerra Freda i la cursa
espacial. Laika és una gosseta que sobreviu pels carrers
de la gelada ciutat. Poc s’imagina que el seu destí la
portarà a l’espai dins la nau Spútnik ll i passarà a la història
de la humanitat com el primer ésser viu en orbitar al voltant
de Terra i també a ser víctima d’abusos en les lluites de
poder d’altres.

Diumenge 4 de desembre | 18.30 h

Xirriquiteula Teatre utilitza, en aquest espectacle,
tècniques tan diverses com les retroprojeccions en
directe, titelles, autòmats, ombres i l’interpretació
actoral d’uns personatges que parlen en un rus inventat,
acompanyats d’una preciosa banda sonora. Tot això molt
ben empastat, fruit d’un llarg i intens treball col·lectiu on
cadascú hi aporta les seves habilitats i coneixements.
El muntatge va guanyar el Premi de la Crítica 2018 al millor
espectacle familiar i el BBVA de Teatre 2019; el Premi
Fetén 2019 a millor autoria i direcció i el Premi Max 2021 a
Millor espectacle per a públic familiar, entre altres.
Fitxa artística
Creació col·lectiva
Direcció escènica
Intèrprets

Veure video
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Escenografia i atrezzo
Vestuari i utillatge
Projeccions
Il·luminació
Música original
Efectes sonors
Titelles

Enric Ases, Marc Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras y
Iolanda Llansó
Enric Ases
Marc Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras i Iolanda
Llansó
Marc Costa i col·lectiu
Iolanda Llansó
Christian Olivé
Daniel Carreras
Albert Joan
Edgar Vidal
Joan Pena, Marc Costa y Iolanda Llansó
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Paolo Fresu
Devil Quartet

Tipologia
Companyia o cicle

Música
Alternatilla Jazz Festival 2022

Sinopsi

Fresu, Ferra, Dalla Porta i Bagnoli sorprenen una vegada i
una altra, amb una versió acústica del que semblava haver
sigut el grup substancialment més elèctric del jazz italià
dels últims anys. Amb una versió completament acústica,
rompen amb els somnolents hàbits de molts crítics a qui
els resulta fàcil etiquetar ràpidament a un projecte.

Alternatilla Jazz
Festival 2022

La idea simple però innovaodra de Fresu ha estat donar
al públic i a la premsa un treball discogràfic decididament
diferent dels anteriors. I la diferència rau, precisament,
en el fet que és un disc completament acústic i, per tant,
tocat amb instruments completament acústics –incloses
les guitarres de Bebo Ferra i l’ús exclusiu dels pinzells de
Bagnoli, un veritable mestre de la percussió.

Dilluns 5 de desembre | 20.30 h

Fitxa artística
Trompeta
Guitarra
Baix
Percussió
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Paolo Fresu
Bebo Ferra
Paolino Dalla
Stefano Bagnoli
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Teatro de
Papel

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Sinopsi

Rauxa Cia

Teatre Familiar
Rauxa Cia
Acirkaos
Espectacle per a tots els públics
(recomanat a partir de 4 anys)
Teatro de Papel és un espectacle de circ contemporani
que a través d’un bagatge de marionetes extraordinàries,
el clown i el teatre físic, cerca reivindicar el poder de la
Imaginació.
Teatro de Papel és una persona en la seva solitud, és
una festa sense festeig, un monodiàleg on la imaginació
alleugereix el pes de la solitud per a donar pas a un món
poètic i oníric. És una pausa, un error dins d’un sistema
accelerat. Un moment suspès en el temps on el món es
deté i la poesia dansa.

Dimarts 6 de desembre | 19 h

Fitxa artística
Idea origina
Direcció, dramaturgia e
interpretació
Música
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Rauxa Cia
Xavi Sánchez i Analía Serenelli
Jesús Acebedos
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MIASMA

La pesta a Milà
l’any 1630

Tipologia

Música antiga – Teatre
La pesta a Milà l’any 1630

Sinopsi

L’any 1630 una terrible epidèmia de pesta assolà la ciutat
de Milà afectant durament la vida social, econòmica i
artística. MIASMA combina música antiga amb teatre per
explicar alguns detalls d’aquell episodi: la música que
conforma el programa fou escrita per músics que finiren
afectats de pesta en aquell mateix any. Entre les peces,
diversos personatges ens explicaran el seu testimoni;
les seves històries seran estranyament familiars al públic
contemporani.

Divendres 9 de desembre | 20.30 h

Fitxa artística
Músics
Violí
Baixó
Tiorba
Actor
Dramatúrgia
Producció
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Cristina Altemir
Antoni Llofriu
Ferran Pisà
Miquel Costa
Miquel Costa i Ferran Pisà
Solnegre
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Alternatilla

All-Woman
Jazz Band
Presentació
25è Menorca
Jazz Festival

Dissabte 10 de desembre | 20.30 h

54

Tipologia
Companyia
Cicle

Música
Alternatilla All-Woman Jazz Band
25è Menorca Jazz Festival

Sinopsi

Un concert molt especial protagonitzat per sis dones,
sis extraordinàries intèrprets de jazz que es reuneixen
en aquesta interessantíssima formació multinacional
per a posar en valor la fusió cultural i la gran aportació de
les dones a la creació i interpretació de la música jazz,
destacant la seva creixent importància.
Jazzistas procedents d’Holanda, Noruega, Polònia,
Portugal, Cuba i Espanya, s’alien en aquest ménage à six.
En directe es generarà un interessant diàleg musical obert
a la improvisació entre aquestes prestigioses jazzistes
que, encara que amb diferents bagatges i personalitats
artístiques, comparteixen una certa ingravitació
interpretativa i desborden talent.
Una conversa plural que farà detonar els límits del jazz. La
innovació, la llibertat, l’elegància, el contrast, la hibridació
d’estils i l’intercanvi cultural regiran en un excepcional
concert.

Fitxa artística

Aga Derlak al piano, des de Varsòvia
Blanca Barranco al contrabaix, des de Jaén
Cecilie Grundt al saxo tenor des d’Oslo
Kika Sprangers al saxo soprano des d’Amsterdam
Marta Garrett, la veu des de Lisboa
Nailé Sosa, a la bateria entre Cuba i Mallorca
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Migrare

Cia. Maduixa

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Dansa
Cia. Maduixa
Per a tots els públics

Sinopsi

Quatre dones i un espai buit minat d’obstacles i fronteres
invisibles, d’odis irracionals i de prejudicis. Van haver de
deixar la seva terra d’origen i el país d’arribada les rebutja.
L’espai s’ha convertit en un no-espai. Elles el transiten
buscant el seu lloc. Un lloc on poder viure, on arrelar,
un lloc al qual anomenar «llar». Només demanen això i
lluitaran per aconseguir-ho.

Diumenge 11 de desembre | 18.30 h

Una peça de dansa sobre xanques. Equilibri i poesia en
moviment que apel·la les emocions dels espectadors.

Fitxa artística
Intèrprets
Idea i direcció
Direcció coreogràfica
Ajudant de direcció i dramatúrgia
Composició musical
Vestuari
Disseny il·luminació
Disseny de so

Laia Sorribes, Melisa Usina, Paula Quiles, Sara Canet i
Cristina Maestre
Joan Santacreu
Cristina Fernández
Paula Llorens
Damián Sánchez
Pascual Peris
Ximo Olcina
Andrés Roses

Veure video
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Marató
d’Espectacles
Festival Salat

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Circ
S’Espai de Circ
Per a tots els públics

Sinopsi

El Festival Salat de Circ i Arts Escèniques, organitzat per
S’Espai de Circ, ofereix una mostra de creació artística
local amb màgia, dansa, circ i patinatge artístic.
Una marató d’espectacles per tots els públics, on podreu
gaudir de diverses disciplines i estils que no et deixaran
de sorprendre i emocionar, amb més de 20 artistes en
escena!
Els espectacles que s’hi podran veure son: Màgic-Màgic,
Peus a terra, S’Espai de Circ i Xou Lô Patins.

Dissabte 17 de desembre | 18.30 h
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Gran Gala
Lírica de
Nadal

Simón Orfila,
Kennedy Moretti,
Ruth Iniesta

Dimecres 23 de desembre | 20 h

60

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Música
Simón Orfila, Kennedy Moretti, Ruth Iniesta
Per a tots els públics

Sinopsi

En aquesta Gran Gala Lírica de Nadal hi participaran
figures del panorama musical estatal i internacional del
món líric: Simón Orfila (baix-baríton), Kennedy Moretti
(pianista) i Ruth Iniesta (soprano).
S’oferirà un repertori variat; la primera part del concert se
centrarà en l’òpera i la segona en la sarsuela, amb parts
solistes i duets. S’interpretaran peces de La Traviata,
L’Elisir d’Amour, Lucia de Lammemor, Le Nozze di Figaro,
entre d’altres.

Organitza

Nan Ventura

Fitxa artística
Soprano
Baix-baríton
Pianista

Ruth Iniesta
Simón Orfila
Kennedy Moretti
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ia Artísti
nc

ia Artísti
nc

Tipologia

Música
Residència artística exprés tdBorn

Sinopsi

Influenciats tant per artistes pròxims com llunyans, Verlaat
no es casa amb cap estil musical, deixant la porta oberta
a recursos de tota mena. Així, les seves cançons sonen
a pop-rock, ska o funk, però també hi són presents el
folklore menorquí, els ritmes llatinoamericans o fins i tot
l’electrònica. Els Verlaat venen carregats de melodies que
no pots deixar de cantar, de ritmes ballables i alegres i
lletres narratives, crítiques i connectades amb l’illa.

Residè
ca

Verlaat

Residè
ca

Dimarts 27 de desembre | 20.30 h

El seus components són: Sepe Peñalver, Jaume Pérez,
Miguel Sanjosé, Àngel Gelabert i Cesc Pellisser; cinc
nadius menorquins que viuen a cavall entre Barcelona i
Menorca, enyoradissos de tot.
Per aquest concert, el tdBorn els ha concedit una
residència artística i tècnica de dos dies amb assessors
professionals.
Fitxa artística
Veu i teclats
Guitarra
Bateria i trompeta
Teclats
Baix
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Sepe Peñalver
Jaume Pérez
Miguel Sanjosé
Àngel Gelabert
Cesc Pellisser
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Les mil
i una nits

Concert de cap
d’any amb l’OCIM

Tipologia
Companyia o cicle

Música
Concert de cap d’any amb l’OCIM

Sinopsi

Torna l’OCIM per Cap d’Any!
Donarem la benvinguda al 2023 de la manera més
romàntica, amb una vetlada que ens convida a vibrar a
ritme de valsos i polques, i amb els duets més inspiradors
que s’han escrit per a dues veus femenines.

Programa

Felix Mendelssohn: La bella Melusine
Johann Strauss II: Damen-Souvenir-Polka
Johann Strauss II: Les mil i una nits
Engelberg Humperdinck: Brüderchen kommt tanzt mit mir
de Hansel und Gretel
Engelberg Humperdinck: Abendsegen
Johann Strauss II: Frauenherz
Léo Delibes: Duo des fleurs de Lakmé
Otto Nicolai: Nein, das ist wirklich doch zu keck de Die
lustigen Weiber von Windsor

Divendres 30 de desembre | 20 h

Fitxa artística
Soprano
Mezzosoprano
Direcció
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Orquestra de Cambra Illa de Menorca
Maria Camps
Helena Ressurreição
Francesc Prat
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Avançament
d’hivern
66
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Gener
68
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ia Artísti
nc

ia Artísti
nc

Residè
ca

Conte de
Nadal

Residè
ca

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Teatre Familiar
Cercle Teatre
Recomanat a partir de 7 anys
Residència artística tdBorn

Sinopsi

Adaptació de Mari Genestar Mesquida i Damià Bosch
Bosch del conte Cançó de Nadal de Charles Dickens.
El viatge imaginari que el protagonista, Ebenezer Scrooge,
un prestador de diners, vell, solitari, cric i amargat, fa
guiat per tres esperits de Nadal, a través de la seva vida
passada, la present i la que es projecte en el futur, per tal
que vegi les conseqüències que poden tenir els errors que
ha comès al llarg de la seva vida.

Cercle Teatre

Divendres 6 de gener a les 20 h
Dissabte 7 de gener a les 18 h
Fitxa artística
Direcció
Intèrprets
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Mari Genestar Mesquida i Damià Bosch Bosch
Toni Riudavets Salord, Martí Servera Carreras, Pere
Domingo Servera, Maria Moll Torre, Caro Caules Camps,
Sebastià de la Fuente Alles, Rosa LLeonart Escuer,
Caterina Bonet Saurina, Maia Álvarez Múñoz, Jesús
Caballero Bosch, Lluís Pons Bonet i alumnes de l’Escola
de dansa Carmen Estela.
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FAM

Les Impuxibles

Tipologia
Companyia o cicle
Públic

Teatre–Dansa
Les Impuxibles
Recomanat a majors de 14 anys

Sinopsi

FAM convida a preguntar-se per com ens relacionem amb
nosaltres mateixes a través de l’autoestima i amb l’alteritat
a través de les relacions sexoafectives, per descobrir que
el cos és al mateix temps el problema i la solució.
El que comença sent un rèquiem pel descans dels
cossos, es transforma en himne-dansa per la diversitat i
els efectes. Les sis intèrprets de FAM, es presenten com
sis arxius vivents, sis documents de carn i ossos per parlar
dels trastorns d’alimentació, l’envelliment, la pornificación
del natural i el consentiment. En definitiva, el cos com a
espai ocupat (i polititzat) per diferents models.

Diumenge 22 de gener | 18 h

Fitxa artística
Autoria
Direcció
Composició i interpretació
musical
Coreografia
Text
Intèrprets

Veure video

72

Espai escènic
Disseny de llums
Espai sonor
Projeccions
Vestuari
Fotografia i ajudant de
direcció
Producció executiva

Les Impuxibles, Judit Colomer i María Velasco
Ariadna Peya i Clara Peya
Clara Peya
Ariadna Peya
María Velasco
Helena Gispert, Kathy Sey / Yolanda Sikara, Sandra Pujol,
Maisa Sally-Anna Perk, Ariadna Peya i Clara Peya
Judit Colomer Mascaró
Jordi Berch
Carles Bernal
Carme Gomila
Iker Nafta
Xavi Buxeda
Mireia Gràcia Bell-lloch
Coproducció del Grec Festival de Barcelona i el Festival
Temporada Alta.
Amb el suport de l’ICEC, l’INAEM i l’Institut d’Estudis
Baleàrics.
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Febrer
74
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Caminos
Chicuelo

Tipologia
Companyia o cicle

Música-Dansa Flamenca
Juan Gómez «Chicuelo»

Sinopsi

Caminos és el nou projecte del guitarrista Juan Gómez
«Chicuelo». Fet de tangos, alegrías, bulerías i granaínas, i
amb una formació insòlita, obre nous camins sonors en el
flamenco.
El toque pur de Chicuelo, la delicada bateria de David
Gómez i el virtuosisme del violoncel de Martín Meléndez
envolta el baile de Karen Lugo, que, al mateix temps, llança
noves formes ballant sobre el més mínim murmuri.

Diumenge 5 de febrer | 19.30 h

Sense cante, cajón o palmas, el repertori de Caminos està
fet d’històries amb ritmes flamencs. Des d’una nana a un
homenatge a Django Reinhart, les alegrías es transformen
amb el violoncel de Meléndez i les bulerías amb la bateria
de Gómez. L’espectacle uneix frescor, força i art, i ho
transmet amb la mateixa naturalitat que la connexió que es
produeix sobre l’escenari entre els quatre artistes.
Fitxa artística
Guitarra
Baile
Violoncel
Bateria

Juan Gómez «Chicuelo»
Karen Lugo
Martín Meléndez
David Gómez

Veure video
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Rebota
Rebota y
en tu cara
explota

Tipologia
Companyia o cicle

Teatre
Agnés Mateus/Quim Tarrida

Sinopsi

Ens hauria d’explotar la vida a la cara més sovint...La
performer Agnés Mateus i l’artista multidisciplinari Quim
Tarrida presenten un muntatge arriscat i vibrant.
Rebota rebota y en tu cara explota, Premi de la Crítica 2017
a Noves Tendències, és una reflexió descarnada sobre la
violència de gènere i la passivitat social amb la qual acollim
aquesta agressió que s’ha convertit en part del nostre dia
a dia.
Una obra que secciona en cru el silenci cap a temes tan
d’actualitat com els assassinats masclistes, el sistema
patriarcal i la violència contra les dones. Un espectacle
de denúncia per començar a dir les coses pel seu nom
i vèncer la por. Això sí, relatat tot amb humor. Agnés
desmunta i se’n riu de tots els tòpics començant per les
princeses Disney. Una rialla que és sarcàstica, combinada
amb cops de puny directes a l’estómac

Agnés Mateus/
Quim Tarrida

Fitxa artística
Idea i direcció
Interpretació
Col·laboracions artístiques
Espai sonor
Audiovisuals
Disseny de llums

Diumenge 12 de febrer | 19.30 h

Agnés Mateus, Quim Tarrida
Agnés Mateus
Pablo Domichovsky, Moritz Bonin
Quim Tarrida
Quim Tarrida
Carles Borràs

Veure video
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¿Cuándo
viene Samuel?

Tipologia
Companyia o cicle

Teatre familiar
Ultramarinos de Lucas

Sinopsi

Dos homes esperen al costat d’un gronxador l’arribada
de Samuel, per celebrar una festa. Per vèncer l’avorriment
inventen jocs i imaginen. Apareix el Senyor Professor, els
dóna una lliçó i marxa. Al final, pujat al gronxador, intentaran
fugir del temps, que no deixa de passar, que no acaba mai
de passar, mai...I ells esperen un altre dia. I si avui va ser
ahir?

Ultramarinos
de Lucas

Ultramarinos de Lucas es demana, des d’un joc dramàtic
radical i disparitat, pel misteri que suposa el pas del temps
a la infància. Aquest bell muntatge ha guanyat un Premi
Fetén 2022.

Diumenge 19 de febrer | 18.30 h
Fitxa artística
Dramaturgia
Intèrprets
Ajudant de direcció
Música original
Vestuari
Escenografia
Il·luminació

Ultramarinos de Lucas
Jorge Padín, Juam Monedero, Juan Berzal
Marta Hurtado
Nacho Ugarte
Martín Nalda
Juam Monedero
Juan Berzal

Veure video
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Òpera

La
Bohème

de Giacomo Puccini
Col·laboració del
TPPalma i tdBorn
Dissabte 4 de març a les 20 h

La Bohème és un dels títols més mediàtics
i sonats del panorama operístic. Amb la
bohèmia parisenca del segle XIX com a
teló de fons, narra la història d’amor de
Rodolfo i Mimí. Estrenada el dia 1 de febrer
de 1896 al Teatro Regio de Torí, amb direcció
d’Arturo Toscanini, no va tenir molt d’èxit en
les primeres funcions, però ben aviat es va
convertir en un dels títols més celebrats.
El Teatre des Born i el Teatre Principal
de Palma tornen a unir-se per portar a
casa nostra novament un títol d’òpera. La
producció, que encara s’està acabant de teixir,
se celebrarà el proper 4 de març. Actualment,
ja podeu adquirir les vostres entrades
anticipades a un preu més reduït.
Fitxa artística
Direcció d’escena
Leo Nucci,
dirigeix la reposició Salvo Piro
Director musical
Francesc Prat
Artistes
Lianna Haroutounian,
Andrei Danilov,
David Menéndez,
Tomeu Bibiloni,
Manuel Fuentes,
Marga Cloquell,
i Jorge Tello,
Cor del Teatre Principal de Palma
Director: Francesc Bonnín
Cor Infantil del Teatre des Born (ad hoc)
Directora: Clara Enrich
Orquestra de Cambra Illa de Menorca
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Institucions

Amb l’ajuda de

amb la col·laboració de

