Punt Cultural
Agost 2020

02/08/2020
20:00 Concert meditatiu de lluna plena
Concert meditatiu de lluna plenaMúsica clàssica de la Índia, sitar en directe, mantres i campanes tibetanesA càrrec de Tato Sáenz
(Sitar Lab)L'activitat es farà a l'aire lliure, a l'espai Terra d'ÀngelsInformació i reserves al telèfon 619875675Aportació: 10€
03/08/2020
20:00 Andreu Buenafuente presenta "Reír es la única salida"
"Reir es la única salida"Dilluns 3 d'agost a les 20h al pati de Can Saura es farà una tertúlia amb l'Andreu Buenafuente, presentador,
humorista i també escriptor que ha publicat el seu últim llibre "Reír es la única salida".L'acompanyarà Dolors Boatella, que a banda de
llibretera, ha treballat en programes d'humor a tv3, catalunya ràdio o rac1 entre altres mitjans.Recollida d'invitacions (fins a exhaurir
localitats): a la llibreria vaDllibres.
21:00 Amarart & Miguel Angel Angulo, corda i flauta
48è FESTIVAL DE MÚSICA D'ESTIUJOVENTUTS MUSICALS DE CIUTADELLAConcert d'Amarart & Miguel Angel Angulo, corda i
flautaDilluns 3 d'agost, a les 21h, al Claustre des Seminari
05/08/2020
20:00 Òpera de petit format "Il segreto di Susanna"
FESTIVAL PEDRA VIVA 2020Òpera de petit format "Il segreto di Susanna"Òpera de SabadellMúsica: Ermanno Wolf-FerraniLlibret:
Enrico GoliscianiSoprano: Maria PlanasBaríton: Joan Garcia GomàDirecció: Carles OrtizEl comte Gil i la comtessa Susanna s’han
casat, i la recent esposa no s’atreveix a confessar al seu marit que el seu gust pels cigarrets, amb la por que no desaprovi aquesta
afició. Així que no queda altra que fumar quan ell està fora de casa, o quan es presenta la més mínima oportunitat. Gil s’adona que a la
casa hi ha un olor de tabac i això provoca les sospites de l'existència d’un amant secret. Es crea, així, un joc de malentesos, fins que el
comte descobreix que és la seva bella i encantadora dona la que practica el seu vici en secret. Al final la parella fa les paus amb gran
goig.Us presentem una producció de l’òpera de Sabadell per a Pedra Viva, a fi de gaudir per primera vegada al festival d’una òpera a
l’aire lliure.
06/08/2020
11:00 Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca”
Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca”Cada dijous dels mesos de juliol i agost, a les
11:00h.Visites gratuïtes en català o castellà.Punt de trobada: entrada de Can SauraCal inscripció prèvia a
museu@ajciutadella.orgAforament limitat.Es obligatori l’ús de mascareta
21:00 Dijous a Can Saura: espectacle "Vida"
DIJOUS A CAN SAURAEspectacles per a públic familiarVIDAÉs una peça sense text, per a titelles i actor, que ens parla de
l'implacable i el constant pas del temps.Els personatges neixen, creixen, es reprodueixen i moren davant dels nostres ulls, el que fa de
la vida una constant migració cap endavant, sense marxa enrere.Aforament limitat.Preu: 5€Recollida d'entrades: de dilluns a dimecres
anteriors al dia de l'activitat, en horari de 10:30h a 13:30h i de 18:30h a 20:30h a Can Saura (c/ Santíssim, s/n)
07/08/2020
20:00 Xerrada: Història del pailebot "Paquete Ciudadelano" 1920-2020. Centenari del naufragi
Xerrada: Història del pailebot "Paquete Ciudadelano" 1920-2020. Centenari del naufragiTindrà lloc a la sala gran de Can Saura, a
càrrec de Josep Gornès Ametller.Acte seguit, es durà a terme la inauguració de l'exposició que porta el mateix títol, ubicada a la planta
baixa de Can Saura.Organitza: Amics de la Mar de MenorcaAforament limitat i ús obligatori de mascareta
20:00 Inauguració de l'exposició: Història del pailebot "Paquete Ciudadelano" 1920-2020. Centenari del naufragi
Inauguració de l'exposició: Història del pailebot "Paquete Ciudadelano" 1920-2020. Centenari del naufragiDesprés de la xerrada que
tindrà lloc a les 20h a la sala gran de Can Saura, i que porta el mateix títol, s'inaugurarà l'exposició a la planta baixa de Can
Saura.L'exposició romandrà oberta des del dia 7 d'agost fins el dia 5 de setembre, en horari de dilluns a dissabte, de 10.30h a 14h i de
17.30h a 21h.Organitza: Amics de la Mar de MenorcaAforament limitat i ús obligatori de mascareta
21:00 El Nus La Flor – Enric Casasses, Daniel Ariño i Maria Mauri
48è FESTIVAL MÚSICA D'ESTIUJOVENTUTS MUSICALS DE CIUTADELLAEl Nus La Flor – Enric Casasses, Daniel Ariño i Maria
MauriDivendres 7 d'agost, a les 21h, al Claustre del Seminari
08/08/2020

20:30 Això és un circ! Espectacle familiar
Això és un circ! Espectacle familiarArriben a la ciutat els artistes de la pista! Estan preparats per mostrar-vos el seu gran espectacle.
Però com sempre, sorgiran imprevistos, aventures i desventures que jugaran amb molt d’humor. Acrobàcies, trapezi, clown i molta
diversió en... Això és un circ!Organitza: AAVV Cala'n BlanesLloc: Porxada de l’Esglèsia. c/ Torre de s’Aigua, s/n Cala’n Blanes
(Ciutadella)Activitat gratuïtaMés info: sespaidecirc@gmail.com
10/08/2020
21:00 Albert Guinovart & Kebyart Ensemble, piano i quartet de saxos
48è FESTIVAL MÚSICA D'ESTIUJOVENTUTS MUSICALS DE CIUTADELLAAlbert Guinovart & Kebyart Ensemble, piano i quartet de
saxosDilluns 10 d'agost, a les 21h, al Claustre del Seminari
11/08/2020
18:30 Un tast de cultura a Son Piris
Un tast de cultura 2020Dimarts 11 d'agost de 2020Sortida 18.30h, parada pl. Pins (av. Negrete)SON PIRISVisita i demostració de
l'elaboració del formatge menorquíTast de producte local i formatges de la fincaActuació de Clara Gorrias i Pere ArguimbauPreu:
15€Preu per jornada i persona. Inclou autobús d'anada i tornadaNo es permet anar-hi en vehicle particularVenda en línia: al web
www.nanventura.esAnticipada: a Can Saura els divendres, dissabte i dilluns anteriors a l'activitat (horari de venda: de 10.30h a 13.30h i
de 18.30h a 20.30h)Normes COVID-19És obligatori l'ús de la màscaraManteniu la distància mínima d'1.5mHi haurà gel per fer-se net
les mans
12/08/2020
20:00 Gòspel, amb "The sey sisters"
FESTIVAL PEDRA VIVAThe sey sistersGÒSPELVeu: Edna Sey Veu i percussió: Kathy Sey Veu: Yolanda Sey Piano, teclat i saxo:
Albert BartoloméSota aquest nom s’amaga un espectacular trio de veus negres. The Sey Sisters ens convida a viure un sentit viatge
musical des del gòspel fins la música africana, passant pel soul; cants impregnats de profunda emoció sorgeixen de la lluita contra la
injustícia, la defensa dels drets humans i l’esperança en el futur. Les riques harmonies, els cants a cappella i les seves carismàtiques
actuacions es combinen per fer reviure l’esperit i l’ànima gospel amb el que volen reivindicar el seu paper com a afrodescendents. Amb
una agradable fusió de l’ànima gòspel i de l’esperit africà, aquestes tres germanes de descendència ghanesa estenen les seves
increïbles veus arreu del món, combinant el seu enganxós ritme, la seva energia contagiosa, el seu inqüestionable talent i la seva
verdadera passió. El setembre del 2018 treuen el seu segon disc “Rise” (Satélite K): “Rise neix de la necessitat d'expressar-nos des del
que som: dones nascudes a Catalunya i negres amb les nostres inquietuds, les nostres pors i les nostres fortaleses”
13/08/2020
11:00 Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca”
Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca”Cada dijous dels mesos de juliol i agost, a les
11:00h.Visites gratuïtes en català o castellà.Punt de trobada: entrada de Can SauraCal inscripció prèvia a
museu@ajciutadella.orgAforament limitat.Es obligatori l’ús de mascareta
19:30 Dijous a Can Saura: espectacle "Mut"
DIJOUS A CAN SAURAEspectacles per a públic familiarMUTUn personatge enigmàtic entra carregat amb una gran porta i arrossegant
un gran carro.En aquest espectacle, en Dudu és un muntador de portes, i es dirigeix cap a una casa on l'esperen perquè els arregli la
seva.Però enmig del camí, del taller a la feina, en Dudu es perd. I és en aquest espai de temps quan s'adona que aquesta porta el
transporta a altres llocs, mons onírics i situacions surrealistes.MUT és un espectacle de clown gestual per a tots els públics, poètic,
entranyable i divertit.Aforament limitat.Preu: 5€Recollida d'entrades: de dilluns a dimecres anteriors al dia de l'activitat, en horari de
10:30h a 13:30h i de 18:30h a 20:30h a Can Saura (c/ Santíssim, s/n)
14/08/2020
19:00 La resistencia de los invisibles
PEDRA EN VIU 2020LA RESISTENCIA DE LOS INVISIBLESNoves DramatúrgiesCol·lectiu NoSomTresL’obra travessa el conflicte que
pateix l’illa cada estiu, respecte a l’enorme afluència de turisme i a la demanda de treballadors de serveis que això genera. Regits per
la diversitat artística, cadascun dels intèrprets aporta un llenguatge escènic diferent: teatre, música, clown, cants, dansa o noves
dramatúrgies. Aquests cossos individuals es converteixen en cos col·lectiu per recompondre la quotidianitat d’un restaurant que
coexisteix amb la fantasia dels seus treballadors.
20:15 "Sendero", performance
PEDRA EN VIUDavid Nóvoa, Kaori Ishihara i Lorenzo AvolioHistòria de trobades i transformacions, on la solitud es converteix en
diversió i la mirada transforma la força en pes. Sendero és un joc per arribar a un puzle, a un engranatge ballant.
21:00 Pop-folck experimental
PEDRA EN VIU 2020RAMÉ GROUPPop-folck experimentalRamé és un projecte musical que sura a través de la Mediterrània, ajuntant
les inquietuds del barceloní Pau Casares, el ciutadellenc Andreu Barceló i el mallorquí Francesc Aparicio.A través d’un pop-folk íntim i
acústic, Ramé explora vivències, sentiments i espais quotidians i personals -l’amor, la família, l’amistat, però també la distància i
l’enyor-, i també preocupacions compartides i col·lectives -com l’emergència climàtica o les desigualtats socials-, sempre de manera
càlida i propera.
15/08/2020
19:00 Recital poètic musicat
PEDRA EN VIU 2020La puresa de la mescla - SENTIRRecital poètic musicatRecita: Xavier Juaneda Guitarra: KarlosSENTIR és un
muntatge poètic amb acompanyament de guitarra. L’autor dels textos recita un recull de la seua obra mentre l’acompanya el so d’una
guitarra que segueixamb melodies i ritmes diferents el recorregut del sentir més instintiu d’un home que posa amb paraules les seues

guitarra que segueixamb melodies i ritmes diferents el recorregut del sentir més instintiu d’un home que posa amb paraules les seues
pròpies visceralitats més fondes.

20:15 Concert jazz soul
PEDRA EN VIU 2020DUO NURAKIConcert jazz soulJudit Uris i Felipe OrtizLa veu de Judit Uris i la guitarra de Felipe Ortiz formen
aquest duet que ens oferirà versions de temes coneguts, així com d’altres propis compostos durant aquests mesos
21:00 "Frida", dansa contemporània
PEDRA EN VIU 2020FRIDADansa contemporàniaCol·lectiu diàlegsFrida és una obra de noves dramatúrgies, una posada en escena
de moments de la vida de la pintora mexicana, inspirada en les seves pintures i en el seu diari, barrejant diferents codis i gèneres..
16/08/2020
19:00 Teatre familiar
PEDRA EN VIU 2020EL DESCUBRIDOR y CheinsteinTeatre familiarCol·lectiu NoSom3Creació i interpretació: Gemma Moll, Endika
Izquierdo i Gabriel RosasA partir d’una trucada “reial”, Cheinstein i l’Almirant s’embarquen en una traveSsia per la mar cap a un nou
món. L’Almirant, fidel a la comunicació divina, dirigeix la nau per mars de locura i monstruoses aparicions. Cheinstein, obedient a la
seva posició, realitza com pot les descabellades idees del seu patró, sense desvetllar el seu gran secret. A vegades, els rols poden
estar molt clars, però en un viatge taaan llarg les coses corren el perill de canviar...o no.
20:15 A3+1: Flamenc
PEDRA EN VIU 2020A3+1FlamencJoan Torres, Rodrigo Robles i Laia CostaFlamenco A3+1 es un espectacle creat a Menorca por la
Cia. Zaranda Flamenco. Joan Torres desplega sons que van des de la profunditat de la seguiriya fins a la frescor festiva de les
bulerías, tocant melodies flamenques inspirades en el nostre mar balear. Els bailaores, Laia Costa i Rodrigo Robles, ballen a duet
oferint espectacle i rotunditat, sincronitzant el seu ball compassat i en els seus solos deixen al descobert la personalitat de cadascun. A
la veu ens acompanya la cantaora Sara Sambola, que compta amb una llarga trajectòria flamenca. L’espectacle compta amb la
interpretació poètica de María Dolores Herrada on juntament amb la música i el ball enriqueixen aquesta posada en escena.
21:00 BAF Visuals escèniques
PEDRA EN VIU 2020BAFVisuals escèniquesCreació i composició: Carme Gomila, Aurora Bauzà, Gabriela Bianchi i Odile
CarabantesAtzur és un grup de dones artistes que es dediquem a la creació des de diferents disciplines i que busquen establir un
diàleg artístic entre els seus llenguatges: música, visuals en directe i llum.B-A-F és un espectacle interdisciplinar que s’articula en tres
eixos d’igual rellevància escènica: música electrònica, visuals fets en directe i disseny de llums per penetrar en les geografies del cos,
entenent-lo com a cos social.
17/08/2020
21:00 Joel Bardolet i Marc Heredia, violí i piano
48è FESTIVAL MÚSICA D'ESTIUJOVENTUTS MUSICALS DE CIUTADELLAJoel Bardolet i Marc Heredia, violí i pianoDilluns 17
d'agost, a les 21h, al Claustre des Seminari
19/08/2020
20:00 Dansa vertical i música tradicional
FESTIVAL PEDRA VIVA 2020Harria herriaDansa vertical i música tradicionalProducció: Txalap.ART ekoizpenak i Compañía
DimegazDirecció Oreka TX: Harkaitz Martinez de San VicenteDirecció de dansa: Compañía DimegazMúsica: Oreka Tx Harkaitz Mtez.
de San Vicente: Txalaparta de fusta, pedra, bidó i bambú Mikel Ugarte: Txalaparta de fusta, pedra, bidó i bambúMixel Ducau: Alboka,
clarinet de fusta i saxo sopranoJuanjo Otxandorena: Bouzuki. Iñigo Egia: PercussióDansa: Dimegaz Maite Kaltzakorta / Janire Etxabe
/ Irune Uriarte / Naia NegredoCoreografía y vestuario: creación colectiva Disseny: Lorea Larrinoa Imatge: Aitor GonzálezEnginyer de
so: Mikel F. KrutzagaTour manager: Julen IñarraEstrena mundial de l'espectacle Harria Herria el qual fusiona la música de la banda
Oreka TX i la dansa vertical de la Companyia Dimegaz. En llengua basca HARRIA significa pedra, i HERRIA, poble. A Harria Herria els
txalapartaris d’Oreka TX fan dansar les pedres i d'aquesta vibració sorgeix el so. Al seu torn, aquesta música que neix de les pedres
farà també dansar a les ballarines de Dimegaz sobre la verticalitat de les parets de Lithica.OREKA significa equilibri en basc. Equilibri
entre tradició i contemporaneïtat, potència i delicadesa, cultura basca i cultures del món, diversió i professionalitat. TX al·ludeix a la
TXalaparta, aquest instrument ancestral tan lligat a la cultura basca. A això se li suma l'estètica i espectacularitat de la dansa vertical
escenificada en una pedrera, un espai destruït per la intervenció humana. La bellesa de la dansa contrasta amb el bast aspecte de la
pedrera. Dones que ballen, dones que escalen, fins i tot dones que aixequen pedres, com si alcessin un país. Harria és la pedra, Herria
el país.
20/08/2020
11:00 Visita guiada a l'exposicó "Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca"
Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca”Cada dijous dels mesos de juliol i agost, a les
11:00h.Visites gratuïtes en català o castellà.Punt de trobada: entrada de Can SauraCal inscripció prèvia a
museu@ajciutadella.orgAforament limitat.Es obligatori l’ús de mascareta
24/08/2020
21:00 Dance Parade OCIM
48è FESTIVAL MÚSICA D'ESTIUJOVENTUTS MUSICALS DE CIUTADELLADance Parade OCIM"La dansa ha estat sovint una porta
d’entrada a noves fórmules expressives per a la música amb certa tendència “exòtica”.Us proposem un passeig per la història de les
danses explorant les melodies, els ritmes i els temes que s’han succeït al llarg del temps."Dilluns 24 d'agost, a les 21h, al Claustre del
Seminari
25/08/2020

18:30 Un tast de cultura a Torre d'en Quart
Un tast de cultura 2020Dimarts 25 d'agost de 2020Sortida 18.30h, parada pl. Pins (av. Negrete)TORRE D'EN QUARTExplicació i visita
a la torre medievalTast de producte local i formatges de la fincaActuació del grup Cala JoiaPreu: 15€Preu per jornada i persona. Inclou
autobús d'anada i tornadaNo es permet anar-hi en vehicle particularVenda en línia: al web www.nanventura.esAnticipada: a Can Saura
els divendres, dissabte i dilluns anteriors a l'activitat (horari de venda: de 10.30h a 13.30h i de 18.30h a 20.30h)Normes COVID-19És
obligatori l'ús de la màscaraManteniu la distància mínima d'1.5mHi haurà gel per fer-se net les mans
26/08/2020
20:00 Barroc electrònic
FESTIVAL PEDRA VIVA 2020TROU DE VERNous llenguatges: barroc electrònicDirecció musical: Aurora BauzàDirecció escènica:
Pere JouInterpretació:Ferran Pisà (tiorba)Pere Jou (contratenor)Aurora Bauzà (teclat i electrònica)Trou de ver (forat de cuc) és un
viatge sonor entre la música barroca i l'electrònica. Interpretat per contratenor, tiorba i guitarra barroca i sintetitzadors, Trou de ver
proposa un concert centrat en el repertori barroc, durant el qual es dissoldran les fronteres entre aquest estil i l'electrònica. A la
vegada, Trou de ver és també un recorregut en l'espai físic, un viatge corporal escenificat per un contratenor, Pere Jou, a través del
forat de cuc que uneix dos moments històrics: al segle XVII l'acompanyarà Ferran Pisà amb la tiorba i la guitarra barroca; al present,
Aurora Bauzà amb l'instrument que més caracteritza la nostra societat: un ordinador.
27/08/2020
11:00 Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca”
Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca”Cada dijous dels mesos de juliol i agost, a les
11:00h.Visites gratuïtes en català o castellà.Punt de trobada: entrada de Can SauraCal inscripció prèvia a
museu@ajciutadella.orgAforament limitat.Es obligatori l’ús de mascareta
28/08/2020
10:30 Inici del taller "La millor lluita és la que es fa sense esperança"
LA MILLOR LLUITA ÉS LA QUE ES FA SENSE ESPERANÇA. TALLER A CURA DE PABLO ESPAÑA.Dies 28 i 29 d'agost, a Can
Saura (c/ Santíssim, 2)Gratuït. Places limitadesInscripcions: https://forms.gle/6iGpNCtcEmPKnzte8
31/08/2020
21:00 Natalia Labourdette i Victoria Guerrero, soprano i piano
48è FESTIVAL MÚSICA D'ESTIUJOVENTUTS MUSICALS DE CIUTADELLANatalia Labourdette i Victoria Guerrero, soprano i
pianoDilluns 31 d'agost, a les 21h, al Claustre del Seminari

