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LIED MALLORQUÍ_ ANTONI LLITERES I JOAN CIRIA
POESIA I VI: AL CLAUSTRE_ 3 POETES + 3 VINS
ISLA MUSA_ERMANO PANTA & LA BANDA ZEITUN
MARIA RODÉS_ EN CONCERT: ‘LILITH’
ESCRIT A CASA_ RELATS DEL CONFINAMENT
FESTA DEL LLIBRE_ CONCERTS I RECITALS
LA CLASSE_ EL SOMNI PRODUCCIONS
RODRIGO CUEVAS_ ‘TRÓPICO DE COVADONGA’
MAGALÍ SARE & SEBASTIÀ GRIS_ A BOY AND A GIRL
AMARG_ ÒRBITA PRODUCCIONS
JOINA_ EN CONCERT: ’COMPANYES’
RESILIENZA D’AMORE_ ROSSY DE PALMA
SOM TANTÍSSIMES_ POESIA, CANÇÓ, DANSA, I MÉS…
APOPTOSI_ M BRUNET, M PICH & G RODRIGUEZ
POEMES I CANÇONS_ MIQUELA LLADÓ
TOST_ ARNAU OBIOLS
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RESUM DE LES UBICACIONS
LA LLUNA EN VERS _ EDICIÓ 2020

BINISSALEM

JARDÍ DE LA CASA LLORENÇ VILLALONGA
AFORAMENT PREVIST (càlcul segons fase 2) > 100 PERSONES

SANTANYÍ

PATI DEL TEATRE MUNICIPAL
AFORAMENT PREVIST (càlcul segons fase 2) > 150 PERSONES

SANT JOAN

CONSOLACIÓ
AFORAMENT PREVIST (càlcul segons fase 2) > 250 PERSONES

ALTRES UBICACIONS

>> SALA GRAN DEL TEATRE PRINCIPAL, PALMA
>> ESCENARIS A L’AIRE LLIURE EN EL MARC DE LA FESTA DEL LLIBRE 2020, PALMA
>> CLAUSTRE DEL CONVENT, LLORET
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RESUM DE NORMATIVA
LA LLUNA EN VERS _ EDICIÓ 2020
AFORAMENT
D’acord amb les recomanacions sanitàries, s’han recalculat els aforaments a fi de poder
garantir que el públic tingui seient assignat i respectant la distància de 2 metres
respecte d’altres persones.
Els càlculs s’han realitzat prenent en consideració les mesures recomanades en la Fase 2
de l’Estat d’Alarma (situació actual), independentment que en fases futures es
recomanin mesures menys restrictives.
Tots els seients i altres elements que formin part del mobiliari de les activitats seran
degudament desinfectats prèviament a cada concert.

VENDA D’ENTRADES
Com és habitual, la venda d’entrades (o reserva, en cas d’activitats d’entrada gratuïta) es
realitzarà a través de venda en línia en el web del projecte www.lallunaenvers.cat i/o la
plataforma Entradium. S’habilitarà servei de taquilla 1 hora abans de cada concert,
amb la restricció que només es podran adquirir les entrades amb pagament amb tarja
contactless.

ACCÉS

2020

D’acord amb les mesures sanitàries vigents, s’estableixen nous protocols d’accés als recintes on
tindran lloc els concerts.
> Per accedir caldrà formar cua per ordre d’arribada, respectant les distàncies
interpersonals.
> És obligatori dur mascareta per accedir al recinte, així com utilitzar-la durant els
desplaçaments en ell. L’ús de la mascareta no és obligatori durant el concert, un cop que el
públic estigui ja assegut en els respectius seients, però sí que es recomana a fi d’augmentar
les mesures preventives.
> En l’accés al recinte s’ubicarà un punt d’higiene personal (amb gel hidroalcohòlic),
que és d’obligatori compliment per poder accedir al concert.
> La validació de l’entrada es realitzarà per mitjà digital. Caldrà que el públic dugui
el codi QR de l’entrada adquirida i el mostri al personal de control d’accés per a la seva validació,
ja en format imprès o (preferiblement) mostrat en la pantalla del telèfon o dispositiu mòbil.
> En tots els recintes de concert hi haurà habilitat servei de bany, al qual es podrà accedir
respectant unes senzilles normes d’higiene i prevenció. En tot cas, es recomana minimitzar l’ús
dels banys, si no és indispensable.

SERVEIS ADDICIONALS
> Com és habitual en les activitats de La Lluna en Vers, s’ha previst servei de maridatge de
vins en alguns concerts, gràcies al patrocini del celler Vins Nadal de Binissalem. També hi ha
habilitat servei de bar per a les activitats programades a Sant Joan i Santanyí. El servei
d’aquestes consumicions es realitzarà prenent totes les mesures higièniques i preventives
pertinents .
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LIED MALLORQUÍ
& Maria Antònia Salvà

CONCERT RECITAL AMB ANTONI LLITERES I JOAN CÍRIA
27 de juny, a les 21h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

El repertori d’Antoni Lliteres i Joan Ciria aplega composicions líriques per a veu i piano
del segle XIX i principis del segle XX que ens connecten amb clàssics de la literatura a
Mallorca: Mateu Obrador, Maria Antònia Salvà, Miquel Costa i Llobera, Josep Lluís Pons i
Gallarza, Marià Aguiló, Guillem Colom, entre molts altres, musicats per compositors del
seu temps. Un recital de mots, sons i fetes oblidades de la nostra terra.
‘La Lluna en Rosa’: maridatge amb ALBAFLOR ROSAT, de Vins Nadal

Entrada: anticipada 10€ / taquilla 12€ (inclou consumició)
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POESIA I VI al claustre
RECITEN PAU SIF, MIQUEL ÀNGEL ADROVER
i LAIA CARBONELL

4 de juliol, a les 21h
Claustre del Convent, Lloret de Vistalegre

Sessió de maridatge de poesia amb vins de la terra, en aquesta ocasió
en un espai patrimonial recuperat del Pla de Mallorca: el bell claustre del convent
de Lloret de Vistalegre. Hi tastarem, també, tres vins de comarca del Pla, cadascun
connectat amb la veu i paraula d’un/a poeta...
En col·laboració amb AELC Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
i l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Entrada gratuïta_ inclou tast de 3 vins maridats amb la poesia
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ISLA MUSA

ERMANO PANTA & LA BANDA ZEITUN EN CONCERT
11 de juliol, a les 21.30h
Pati del Teatre de Santanyí

Aquesta Isla Musa és una illa banyada per aigües que sonen en diverses veus:
en català, castellà, sicilià, italià i àrab. La proposta d’Ermano Panta i la seva banda
Zeitunés un viatge en clau mestissa per les arrels mediterrànies, a través de sonoritats
de jazz, música siciliana i flamenc.
Entrada: anticipada 10€ / taquilla 12€
Servei de bar a càrrec del TEATRE
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MARIA RODÉS
EN CONCERT

17 de juliol, a les 21h
Consolació, Sant Joan

Concert en format trio en què Maria Rodés ens farà un recorregut per temes de diferents
discos, a més d’un tast de “LILITH”, el seu darrer projecte: un un recorregut pel món de les
bruixes, amb les seves moltes connotacions al llarg de la història. Aquest concert és un
homenatge a totes les dones lliures que han gosat mostrar la seva intel·ligència,
curiositat, creativitat i inconformisme, malgrat que per aquesta gosadia moltes d’elles
acabassin a la foguera...
Entrada: anticipada 12€ / taquilla 15€
Servei de bar a càrrec de MOBOFEST
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ESCRIT A CASA

PRESENTACIÓ: RELATS DEL CONFINAMENT
23 de juliol, a les 20h
Festa del llibre, Palma

Presentam el llibre recopilatori “Escrit a casa”, fruit del treball col·lectiu de 36 creadors
durant les setmanes de confinament: 12 relats escrits i il·lustrats des del retir individual,
que han anat divulgant-se en format vídeorelat. Aquest llibre reuneix la col·lecció en
una edició commemorativa i única, que recull amb immediatesa el relat d’aquells
dies insòlits.
Entrada gratuïta
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LLIBRERIES A LA FRESCA
CONCERTS I RECITALS a la Festa del Llibre a Palma
23 de juliol, de 18 a 23h
Festa del Llibre, Palma

Tres mesos després de viure un insòlit Sant Jordi confinat, el Gremi de llibreters de
Mallorca organitza aquesta nova festa del llibre en què som convocats a sortir
al carrer i gaudir de les “Llibreries a la Fresca”. La cita tindrà lloc a 6 places de Palma i 1
d’Inca, on la Fundació participa organitzant diversos recitals i concerts literaris.
Entrada gratuïta
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LA CLASSE

AMB RODO GENER I PEDRO MAS
25 de juliol, a les 22h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

La classe planteja un viatge a través de la vida de dos amics, dos adolescents companys
de pupitre als quals anirem seguint pràcticament al llarg de tota la seva vida. La classe és
una obra que parla de molts de temes, tots ells presents en les nostres vides. Una obra de
Sergio Baos amb la dirección de Joan M. Albinyana.
‘La Lluna en Rosa’: maridatge amb ALBAFLOR ROSAT, de Vins Nadal

Entrada: anticipada 12€ / taquilla 14€ (inclou consumició)
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RODRIGO CUEVAS
EN CONCERT: ‘TRÓPICO DE COVADONGA’
1 d’agost, a les 21.30h
Consolació, Sant Joan

L’asturià Rodrigo Cuevas es defineix com un “agitador folklòric”. Diu que “el folklore
és un ésser viu que s’escampa per la faç de tota la terra, com un micel·li, que no coneix
barreres físiques ni polítiques. L’art que hom fa ha d’estar connectat amb el dels nostres
ancestres. Som un eixam gràcies a la música tradicional”. Bèstia escènica, cantant
d’electroarrel, el seu directe ha fascinat festivals culturals arreu d’Espanya i Europa.
Entrada: anticipada 15€ / taquilla 18€
Servei de bar a càrrec de MOBOFEST
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MAGALÍ SARÉ & SEBASTIÀ GRIS
EN CONCERT: ‘A BOY AND A GIRL’
8 d’agost, a les 21.30h
Pati del Teatre de Santanyí

Magalí Sare & Sebastià Gris ens presenten els treballs del seu darrer disc, on hi
conviuen experimentació, fusió de música clàssica i moderna, ambients electrònics
i molts ressons de música d’arrel i poesia. Entre els temes hi sonaran alguns tradicionals
del folklore mallorquí, com Sa mort de na Margalida i el Vou Veri Vou, transformats.
Entrada: anticipada 10€ / taquilla 12€
Servei de bar a càrrec del TEATRE
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AMARG

DE RAFA GALLEGO, AMB NÚRIA FIOL, ONA BORRÀS
I MARINA NICOLAU
13 d’agost, a les 21.30h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

Un text de Rafel Gallego ens duu a conéixer i acompanyar el fascinant Federico García
Lorca en els seus darrers dies. ‘Amarg' sorgeix de la pulsió per projectar una visió
del que està passant al nostre entorn, d’expressar una convicció ferma a través de la ficció.
Una obra que conjuga veu, música, interpretació i passió, creada a partir de la peça de
teatre de barra 'Cavalls davall l’arena', que obtingué els premis de millor text,
millor espectacle i millor actriu.
‘La Lluna en Rosa’: maridatge amb ALBAFLOR ROSAT, de Vins Nadal

Entrada: anticipada 12€ / taquilla 14€ (inclou consumició)
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JOINA

EN CONCERT: ‘COMPANYES’
22 d’agost, a les 20h
Consolació, Sant Joan
CONCERT EN EL MARC DEL FESTIVAL MOBOFEST
Joina Canyet és una artista amb múltiples facetes musicals, entre la de pianista solista de
reperetori clàssic i la seva proposta més personal, el rap en llengua catalana. Ens presenta
el seu àlbum debut, ‘Companyes’, disc ple de força, sensibilitat i amb un missatge
clarament feminista que apel·la a la sororitat compromesa.
Entrada: 15€ (inclòs en l’entrada MOBOFEST)
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ROSSY DE PALMA
EN ESCENA: ‘RESILIENZA D’AMORE’

23 d’agost, a les 20h
Sala Gran, Teatre Principal de Palma
UNA ACTIVITAT DEL XXII FESTIVAL DE POESIA DE LA MEDITERRÀNIA
INCLÒS EN EL FILA U: FESTIVAL D’ESTIU DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Rossy de Palma és l’escriptora, directora i intèrpret d’un concert verbal, un solo fet a partir
de la seva vida concebuda com un acte de rebel·lió animat per la voluntat de desfer, de
cercar la saviesa darrere l’aparença de les coses. Una festa interpretativa extraordinària.
Entrada: 8-20€ a taquilla del Teatre Principal de Palma
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SOM TANTÍSSIMES: CLOENDA
POESIA, CANÇÓ, DANSA I VÍDEOCREACIÓ

5 de setembre, a les 20.30h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

Aquest recital va néixer com una aproximació a la paraula de Maria Antònia Salvà per part
d’artistes contemporànies: les poetes i cantants que mantenen viu el fil de la poesia
escrita per dones. El viatge ha embarcat moltes veus poètiques i culmina ara amb aquest
recital de cloenda que suma noves veus i llenguatges expressius. Marga Rotger i Joana
Abrines són l’ànima del projecte. Amb elles hi haurà poetes convidades i també veus
d’altres disciplines: de la dansa, Aina Pasqual; del vídeoart, Besllum.
‘La Lluna en Rosa’: maridatge amb ALBAFLOR ROSAT, de Vins Nadal

Entrada: anticipada 10€ / taquilla 12€ (inclou consumició)
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APOPTOSI

EN CONCERT: MIQUEL BRUNET, MARCEL PICH
I GUILLEM SIMÓ
12 de setembre, a les 20.30h
Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

Miquel Brunet (improvisacions de piano, arranjaments i producció), Marcel Pich (lletres i
música) i Guillem Simó (actor i concepte visual) ens aproximen a les problemàtiques
ambientals i socials que pateix la Mallorca actual. Un excentricisme punk amb passatges
jazzístics de piano, poesia dadaista i una gràfica iconoclasta. Apoptosi és una obra
musical, poètica i gràfica on les parts són indivisibles.
‘La Lluna en Rosa’: maridatge amb ALBAFLOR ROSAT, de Vins Nadal
Entrada: anticipada 10€ / taquilla 12€ (inclou consumició)
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POEMES I CANÇONS

MIQUELA LLADÓ EN CONCERT AMB JORDI TUGORES
19 de setembre, a les 20.30h
Pati del Teatre de Santanyí

Miquela Lladó va ser un dels referents de la Nova Cançó, i fundadora i cantant grups
emblemàtics del folk com són Música Nostra i Siurell Elèctric. Al llarg d’una trajectòria rica
en concerts i enregistraments, ha visitat nombroses vegades la paraula dels poetes, i l’ha
cantada de manera inoblidable. En concert, ens ofereix un recorregut íntim i personal per
moltes d’aquestes versions poètiques.
Entrada: anticipada 10€ / taquilla 12€
Servei de bar a càrrec del TEATRE
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ARNAU OBIOLS
EN CONCERT: ‘TOST’

26 de setembre, a les 20.30h
Consolació, Sant Joan

TOST és el nou projecte del músic Arnau Obiols: una visió personal i contemporània dels
sons i de la música tradicional del Pirineu català, una música filla dels boscos, dels arbres,
dels moixons i de tot allò que ha arrelat i ressonat en aquestes muntanyes. És un cant
contemporani a la muntanya, un homenatge a la terra, a allò més proper, al que és de
tots i no és de ningú –el que ens és comú-, com ara la Natura i aquestes cançons, o allò
immaterial i efímer, com els sons i els dies que vivim.
Entrada: anticipada 10€ / taquilla 12€
Servei de bar a càrrec de MOBOFEST
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LA LLUNA PRO:

ÀREA PROFESSIONAL DEL FESTIVAL _ EDICIÓ 2020
La Lluna en Vers vol ser un espai de trobada de la cultura amb els públics, i alhora un espai
de relació d’artistes amb premsa i programadors. Cream espais entorn als escenaris del
festival per propiciar que totes les propostes artístiques puguin gaudir del ressò
comunicatiu adient i puguin connectar amb altres programadors especialitzats en
l’àmbit de la cultura literària, musical i d’arrel.

ACCÉS ALS ESPECTACLES

El festival ofereix accés gratuït per a periodistes i programadors acreditats de manera
habitual, any rera any. Malgrat les limitacions d’aforament previstes per aquesta edició,
s’ofereixen 5 places reservades en cada activitat per al sector professional.

TROBADES CREADORES

Cream espais de trobada per tal de propiciar el contacte i intercanvi entre els artistes
convidats i altres creadors i programadors de l’illa. L’objectiu és que cadascuna de les
activitats del festival pugui ser, a més de l’experiència de l’espectacle viscuda, l’espurna
que encengui noves accions o projectes artístics.
Durant el festival tindran lloc 3 trobades creadores, al jardí de la Casa Llorenç Villalonga,
en horari de matí, i amb participació serà restringida a 15 professionals, prèvia inscripció.
Durant la sessió es realitzarà una primera part de diàleg amb l’artista convidat, que serà
enregistrada i divulgada posterioment pel Canal Mallorca Literària a youtube. A continuació,
tindrà lloc una taula de treball, amb interacció entre convidats i participants inscrits. Aquesta
trobada es realitzarà de manera presencial, si bé es preveu l’opció de realització telemàtica
en funció de les recomanacions sanitàries de cada moment.

FESTIVALS AGERMANATS:

2020

PEDRA VIVA, Ciutadella

El festival La Lluna en Vers s’agermana enguany amb el festival Pedra Viva de Menorca. Es tracta
d’una iniciativa que vol refermar els llaços entre cites culturals de referència en la nostra
comunitat autònoma. Ambdós festivals destaquen per una programació acurada, en què la
paraula adquireix relleu en un entorn singular.
En aquesta primera edició d’agermanament entre festivals, s’ha concretat en un intercanvi que
permetrà, d’una banda, que la Fundació Mallorca Literària formi part com a jurat a les jornades
de “Pedra en Viu” de Ciutadella; i d’altra, que Pedra Viva pugui ser present en algunes de les
nits de La Lluna en Vers. Aquestes trobades serviran per assentar les bases relació de tots dos
festivals, que procuraran establir alguns comuns de programació en futures edicions.

MOBOFEST, Sant Joan

El festival Mobofest va néixer fa quatre anys a iniciativa d’una associació de joves del poble,
delerosos de crear un marc de trobada per al públic jove implicat en cultura. La iniciativa ha
estat un èxit d’organització i assistència que d’any en any ha anat sumant cartell, públic i
professionalització. La Lluna en Vers està agermanada amb aquesta iniciativa des del seu
naixerment, oferint la programació d’espectacles que, sempre amb la paraula i l’arrel com a
protagonistes, permeten a la fundació connectar amb el públic jove d’aquesta iniciativa. En
aquesta edició Mallorca Literària disposarà d’un escenari amb entitat pròpia en el marc del
festival. A més, la Fundació també ha format part del jurat del concurs Mobofest.

2020

ENTRADES I ABONAMENTS
LA LLUNA EN VERS _ EDICIÓ 2020

Les entrades per a espectacles de La Lluna en Vers es poden adquirir en línia des del web
www.lallunaenvers.cat a partir del divendres 5 de juny.
Els preus d’entrada són variables en funció de les característiques de cada espectacle: des
d’espectacles gratuïts fins preu d’entrada de com a màxim de 15€. S’estableixen preus
una mica superiors en el cas d’entrades a taquilla el mateix dia de l’espectacle, atès que
es vol promoure l’adquisició anticipada. Així mateix, s’han previst diverses opcions
d’abonament per facilitar l’adquisició conjunta d’entrades a un preu beneficiós per al
públic.
Els espectacles són oberts a públic de tota edat, si bé cal especificar que no d’espectacles
familiars ni amb continguts concebuts per a públic infantil. Podran accedir als espectacles
les famílies amb infants a partir de 6 anys, sempre i quan s’adquireixi entrada per als
menors i els adults es responsabilitzin del seu comportament, evitant en tot moment
interferir en el curs de l’espectacle.

PREUS INDIVIDUALS
27/06
04/07
11/07
17/07
23/07
23/07
25/07

LIED MALLORQUÍ
POESIA I VI: AL CLAUSTRE
ISLA MUSA
MARIA RODÉS
ESCRIT A CASA
FESTA DEL LLIBRE
LA CLASSE

> 10€ ANT / 12€ TAQ
> GRATUÏT
> 10€ ANT / 12€ TAQ
> 12€ ANT / 15€ TAQ
> GRATUÏT
> GRATUÏT
> 12€ ANT / 15€ TAQ

01/08
08/08
13/08
22/08
23/08
05/09
12/09
19/09
26/09

RODRIGO CUEVAS
MAGALÍ SARE & SEBASTIÀ GRIS
AMARG
JOINA
RESILIENZA D’AMORE
SOM TANTÍSSIMES
APOPTOSI
MIQUELA LLADÓ
TOST

> 15€ ANT / 18€ TAQ
> 10€ ANT / 12€ TAQ
> 12€ ANT / 15€ TAQ
> 15€ (TAQUILLA MOBOFEST)
> 8-20€ (TAQUILLA TEATRE)

> 10€ ANT / 12€ TAQ
> 10€ ANT / 12€ TAQ
> 10€ ANT / 12€ TAQ
> 10€ ANT / 12€ TAQ

ABONAMENTS
LLUNA PLENA

TOTA LA LLUNA EN VERS! (EXCEPTE JOINA I ROSSY)

> 100 €

LLANÇAMENT INICIAL: DEL 5 al 15 de juny, amb un 20% de descompte!
L’ORGANITZA ES RESERVA LA POSSIBILITAT DE LLANÇAR OFERTES PROMOCIONALS
D’AQUEST ABONAMENT COMPLET.

PACK RESIDENTS

RESERVAM UNA PART DELS AFORAMENTS AL PÚBLIC FIDEL RESIDENT A CADA POBLE
Poden adquirir la seva entrada a preu reduït, acreditant la residència amb
dni o certificat
de l’ajuntament.

WWW.LALLUNAENVERS.CAT

