El programa de L’Illa a Escena recull una gran varietat de propostes musicals i teatrals per tots els públic
divendres, 17 de gener de 2020 11:50

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, ha presentat avui el programa d’arts
escèniques i musicals previstes per aquest inici d’any: “L’Illa a Escena”. “Entre el 25 de gener i
el 25 d’abril es representaran 8 propostes artístiques teatrals i musicals que tenen l’objectiu de
promoure la vida cultural a l’illa tant entre el públic adult, com l’infantil i el juvenil”, segons ha
destacat la consellera de Cultura, Susana Labrador.

La primera proposta tindrà lloc el pròxim dissabte 25 de gener a les 20.30h a la Sala de Cultura
(Cinema). “Cantos de paz y guerra” és un recital Líric i coreogràfic que vol acostar al públic
l’essència de la música clàssica peninsular. Cançons que descriuen l’esquinçament d’un
continent en guerra, nanes i xerinoles, amors i desamors. Un concert per a viatjar a través de
les dècades, per a transportar-nos a un entorn que avui dia ens continua semblant molt real,
malgrat estar en una nova era. La seva durada és de 50 minuts i el preu és de 7 euros pel
públic adult i 5 euros pels menors d’edat.

Febrer
Les propostes continuaran l’1 de febrer a les 20.30h a la Sala de Cultura (Cinema). Marina
Rossell presentarà el concert “Cançons de resistència”, inclòs dins el cicle de música
Barnasants. Una de les veus més dolces de Catalunya segueix fent camí, ara amb cançons de
lluita. Després de grans èxits i d’homenatges a l’amic i admirat Georges Moustaki, Marina
Rossell revisita temes que han marcat història. Ho fa com si cantàs un sol paisatge, un moment
clau. La durada de l’espectacle serà de 90 minuts i l’entrada és gratuïta.

El 15 de febrer seguiran les representacions amb una proposta teatral a les 20.30h a la Sala de
Cultura (Cinema). L’obra titulada “Rostoll cremat” barreja denúncia, ironia, humor, veritat i dubte
en un nou text original de Toni Gomila, amb la poètica posada en escena d’Oriol Broggi. Una
al·legoria de l’ambició i la cobdícia humana reflectida a la Mallorca contemporània. Aquesta és
una coproducció del Grec 2019 Festival de Barcelona, Teatre Principal de Palma i Produccions
de Ferro. La seva durada és de 110 minuts i el preu és de 7 euros pel públic adult i 5 euros pels
menors d’edat.

El 22 de febrer a les 20.30h a la Sala de Cultura (Cinema) es farà la “IV Cantada pagesa. Totes
les generacions”. Aquesta retrobada de cant tradicional formenterer glosat i redoblat
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representat per cantadors que van des dels més joves fins a les generacions més veteranes
està impulsada per l’àrea de Música tradicional de l’Escola de Música i Dansa de Formentera.
La seva durada serà de 100 minuts i l’entrada és gratuïta.

Març
Ja al mes de març, el dia 7, a les 20.30h a la Sala de Cultura (Cinema) es farà el concert “Les
Kol·lontai” amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette
Nadal són Les Kol·lontai i vertebren el col·lectiu de dones cantautores amb cançons feministes
per la llibertat i la igualtat. Des de 2017 actuen arreu del territori de parla catalana Països
Catalans, presentant el disc Cançons Violeta. La durada de l’actuació serà de 90 minuts i
l’entrada serà gratuïta.

I el 14 de març, en aquest cas en horari infantil, és a dir a les 18h a la Sala de Cultura (Cinema)
es representarà “Utopía” de la companyia Clownómadas. És la història d’un pallasso que porta
molts anys viatjant pel món, buscant la part més màgica de cada cosa que l’envolta. Un
espectacle de clown, multidisciplinari, en el qual gaudirem de música en directe, màgia,
malabars, il·lusionisme, i com a plat fort i innovador, la manipulació de fum. Aquest espectacle
familiar per a totes les edats té una durada de 50 minuts

Abril
Al mes d’abril, el dia 4, a les 20.30h a la Sala de Cultura (Cinema) es representarà l’obra teatral
“La Zanja”. La companyia Titzina Teatre, amb gairebé 20 anys de trajectòria presenta aquesta
obra pròpia, resultat d’un treball de recerca i periodisme antropològic. Pako Merino i Diego
Lorca —dramaturgs, directors i intèrprets—, reflexionen en clau tragicòmica sobre el particular
xoc de civilitzacions entre Europa i Amèrica i la seva història col·lectiva. La durada de l’obra és
de 80 minuts i el preu és de 7 euros pel públic adult i 5 euros pels menors d’edat.

Finalment, el 25 d’abril es representarà, de nou en horari infantil, a les 18.00h a la Sala de
Cultura (Cinema) l’obra de teatre musical “Ella balla” de la companyia Las Moskitas. Basada en
la infantesa de la coreògrafa i ballarina Gillian Lyne, coneixerem com la petita descobreix el seu
do (ballar) gràcies a les seves aparents dificultats (per callar i estar quieta). Una història que
ens convida, tant a infants com a grans, a ser qui realment som. Un espectacle que combina
música en directe, moviment i paraula, tot creant un joc escènic fresc i divertit. Aquest és un
espectacle familiar adreçat a infants a partir de 6 anys i el preu de l’entrada per infant és de 5
euros, pels adults que els acompanyen l’entrada és gratuïta.
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Suport cultural
Aquest cicle compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics i del programa Platea, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música per a la difusió de les arts escèniques.
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