


   Benvolguts taujans i taujanes, amics, amigues i visitants.

   Un any més estam preparats per gaudir de la màgia de 
l’espectacle, de la diversió dels passacarrers, l’erotisme 
del teatre i molt més, com sempre de la mà de la Mos-
tra de Teatre i la Quarterada Teatral. Aquest any arriba 
en plena metamorfosi amb nova direcció i nova proposta 
escènica, convertida en La Mostra d’Arts Escèniques, un 
festival de tres dies que ens aproparà no només el teatre 
multidisciplinar, sinó també un nou temps de participació 
ciutadana amb tallers per grans, petits i per gaudir tots 
junts!!! Per tant, vos presentam un programa innovador 
i emocionant, dissenyat per deixar volar la imaginació i 
embarcar-nos en un món musical, divertit i singular. Així 
doncs, vos convid a viure i gaudir la 17a Mostra d’Arts 
Escèniques i la 8a Quarterada Teatral !!

Que comenci l’espectacle!!

Francisco Martorell i Canals
Batle de l’Ajuntament de Santa Eugènia



   Des de l´educació a l´economia, la religió o la política, 
estam constantment determinats a complir unes obliga-
cions, un cert tipus de conductes. D´infant, interpretant 
Tirant lo Blanc a la Plaça del Puget, vaig descobrir que 
hi havia una manera de viure lluny d´aquest ordre, una 
manera legítima de ser tal i com era ( juganer, hiperactiu, 
caòtic) i una forma de reinventar la realitat, fer-la més be-
lla: les arts escèniques.
   La bellesa de les arts escèniques no ens fa la vida més 
fàcil i tampoc ens acosta a cap objectiu concret, però... és 
tan bella... Tot un plaer per a mi poder omplir de bellesa 
els carrers, places i bars del nostre poble durant aquests 
dies. I un plaer encara més gran fer-ho de la mà de tots 
vosaltres, taujans i taujanes, qui enguany vos convertiu en 
espectadors actius donant suport a les jornades de parti-
cipació ciutadana, als tallers, a l´allotjament dels artistes 
i a moltes tasques necessàries per a que La Mostra i Quar-
terada sigui possible.

Gaudiu de La Mostra!
Santa Eugènia és vostra!

Mateu Cañellas 
Director Artístic de La Mostra i Quarterada 2016



DIJOUS 28 DE JULIOL
NIT ERÒTICA - TEATRE DE BARRA

QUARTERADA TEATRAL

ESPECTACLE       HORA     LLOC          GÈNERE      PREU

El cap de la Fava   
Tens Temps         
El Pacte   
Dijous de Passió   
Got it    

21:00
21:00
21:00
21:00
00:00  

  3€
  3€
  3€
  3€
gratuït

Can Prim
Benibazari
Can Topa
Cana Cantona
S’Escargot  

Teatre eròtic
Teatre eròtic
Teatre eròtic
Teatre eròtic
Dansa eròtica

ESPECTACLE       HORA     LLOC         GÈNERE       PREU

Vincles
Vatuacada         
Long Time no 
swing + Dj 
  
  

22:30
23:30

23:45
  

5€/8€/*
gratuït
  
gratuït

Pati Escola
Itinerant
pl. Bernat de 
Sta. Eugènia
  

Circ
Música

Música/dansa

TALLER              HORA     LLOC         GÈNERE       PREU
Parkour   
Tast de Lindy Hop 
(senior)         

10:00
20:00
  

  3€
  3€

Pavelló 
pl. Bernat de 
Sta. Eugènia
  

Acrobàcia
Dansa Social

ESPECTACLE       HORA     LLOC         GÈNERE       PREU
Passacarrers
Viure al Poble  
L’home que perdia...          
IEP!   
Esquerdes

Tubs del món
Sessió Golfa 

18:00
18:20
18:45
19:45
20:10

23:00  
00:00

gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït

5€/8€/*
gratuït

pl. Bernat de...
Biblioteca
Ca ses Monges
C/Bartomeu Coll
Pàrquing Escola

Pati Escola
Pati Escola  

Música/Festa
Dansa aèria
Circ
Trapezi
Circ/música

Música/teatre
Contorsió

TALLER               HORA     LLOC         GÈNERE      PREU
Dansa familiar   
Construcció 
instruments        

10 i 11h

10:00
  

  3€ família

        3€

Pavelló

C. Parroquial
  

Dansa

Música

DIVENDRES 29 DE JULIOL

DISSABTE 30 DE JULIOL

mossegada teatral 21:00   
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pl. Bernat de Sta. Eugènia 
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 en Vincles i Tubs del món
 menors de 5anys gratuït    *
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28DIJOUS EL CAP DE (LA) FAVA 

NIT ERÒTICA 
TEATRE DE BARRA 
Organitza: Òrbita / PREU: 3€
Funcions: 21’00, 21’35, 22’10, 22’45 hores

Dia: 28 de Juliol
Lloc: Can Prim
(4 sessions de 15 min.)

Autor: Xisco Rosselló
Director: Pere Pau Sancho
Actors: Maria Bauçà i Joan Fullana

Sinopsi: 
Quan n´Andreu té una dona 
entre les mans sap ben bé 
el que es fa. Com dir-ho? 
És... un professional! Però 
té més de trenta anys i mai 
ha tengut parella.

TENS TEMPS? 
Dia: 28 de Juliol
Lloc: Benibazari
(4 sessions de 15 min.)

Autor: Mar Pla
Director: David Mataró
Actors: Xavier Frau i Caterina Alorda

Sinopsi: 
Tenir temps per fer l´amor? 
En un altre temps sí, però 
ara...Passa el temps i aquell 
temps és temps perdut.

+18



EL PACTE 
Dia: 28 de Juliol
Lloc: Can Topa
(4 sessions de 15 min.)

Autor: Josep Mercadal
Director: Alex Tejedor
Actors: Josep Mercadal i Magdalena 
Tomàs

Sinopsi: 
Us proposam un pacte: tot 
el que passi quedarà entre 
nosaltres, així que, per fa-
vor, apagau els mòbils...
Gràcies!

DIJOUS DE PASSIÓ 
Dia: 28 de Juliol
Lloc: Ca na Cantona
(4 sessions de 15 min.)

Autor: Rafel Gallego
Director: Joan Fullana
Actors: Marga López i Alexandra 
Palomo

Sinopsi: 
Cada dijous, quan la ciutat ja 
és a les fosques, n’Eva i na 
Marta tenen una cita discre-
ta. Al bar s’escolta música 
italiana mentre les paraules 
i el desig comencen a fluir.

VENDA DE ENTRADES: 
A l´Ajuntament.
Si queden localitats lliures es vendran 
a l´entrada de les funcions.



DIJOUS DE PASSIÓ 
Dia: 28 de Juliol
Lloc: Ca na Cantona
(4 sessions de 15 min.)

GOT IT
per MARGA MULET (Mallorca)

Dia: 28 de Juliol 
Hora: 00:00h 
Lloc: S’Escargot
Duració: 10 min.
Gènere: Pole Dance
GRATUÏT

La primera classificada a la Pole 
Battle Spain 2014 ens sorpren-
drà amb un espectacle de Pole 
Dance especialment creat per a 
la ocasió. Sensual i atrevit. 
La Taujana Marga Mulet serà 
l´encarregada de tancar aques-
ta Nit Eròtica que no deixarà 
indiferent a ningú.

Patrocina:



29divendres



TALLER DE PARKOUR
per JESSE EL HOMBRE BANDERA (Mallorca)

Dia: 29 de Juliol 
Hora: 10:00h 
Lloc: Pavelló de l´escola
Duració: 2 hores
Gènere: Acrobàcia, Free 
Running (A partir de 7 anys)
Capacitat màxima: 
15 inscripcions
Preu: 3€
 
Taller juvenil d´iniciació a les 
acrobàcies de carrer. Vols ini-
ciar-te en l´art del desplaçament 
o freerunning? En aquest taller 
aprendrem a enfortir els grups 
musculars necessaris per a dur 
a terme l´activitat, ens introdui-
rem en el control del moviment, 
la fluïdesa, la respiració i treba-
llarem l´impacte contra el terra a 
través de la base de la capoeira.
Salts, acrobàcies, murs, espais 
buits, escalada i obstacles!
 
Aventura´t!

INSCRIPCCIONS:
a l´Ajuntament 
del 15 al 28 de juliol.

29
7+



TALLER/TAST DE LINDY HOP
per Margalida Mateu i Guillem Nadal (Mallorca)

Dia: 29 de Juliol / Hora: 20:00h 
Lloc: Plaça Bernat de Santa Eugènia
Duració: 1 hora / Gènere: Dansa Social
Preu: 3€ per persona

El Lindy Hop és un estil de ball per parelles amb música 
swing. Cerca una parella de ball i anima’t a participar al 
taller sènior de Lindy Hop dirigit per Idò Swing.

INSCRIPCCIONS: a l´Ajuntament del 15 al 28 de juliol.

+18



VINCLES 
per CIRC BOVER (Mallorca)

Dia: 29 de Juliol / Hora: 22:30h 
Lloc: Pati de l´Escola / Gènere: Circ
Preu: 5€ a l´ajuntament i 8€ a taquilla
          (menors de 5 anys gratuït)

A partir d’un senzill element, canyes de bambú, es cons-
trueix un espectacle amb l’objectiu transmetre l’elegància 
i la tècnica de les arts circenses, a través d’un muntatge 
totalment diferent, i sense precedents.
Els elements escènics primaris es transformen, junt a les 
emocions, i entre elles sorgeixen diferents números de 
circ contemporani. Es mostra que partint de d’allò essen-
cial, d’elements senzills, s’arriba a la sofisticació i a la 
qualitat artística i tècnica extrema.

PREMI Move Award 2016 (segell de qualitat europeu)
Premi FETEN 2016 (Millor espectacle de carrer). 

*Mateu Cañellas destina el seu sou al teaser promocional.

TP



VATUACADA 
per VATUACADA (Sta. Eugènia - Mallorca)

Dia: 29 de Juliol 
Hora: 23:15h 
Lloc: Porta de l’Escola – Itinerant 
Gènere: Música - Animació
GRATUÏT

La Vatuacada, batucada taujana, ens conduirà de l’espectacle 
de nit Vincles al concert de Long Time No Swing!

Patrocina:

TP



LONG TIME 
NO SWING
per SING SING SING 
(Mallorca)

Dia: 29 de Juliol / Hora: 23:30h 
Lloc: Plaça Bernat de Santa Eugènia          
Gènere: Música i Dansa Social
GRATUÏT

Una proposta variada, versàtil i divertida que descobreix 
una combinació perfecta entre música en viu i ball. El 
Lindy Hop serà el co-protagonista de l’atmosfera festiva 
d’aquesta nit.
El vespre seguirà amb les punxades de 
DJ SET SING SING SING

Patrocina:

Organitza: Col.labora:

TP
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dissabte

TALLER DE DANSA FAMILIAR
per MARIANTÒNIA OLIVER (Mallorca)

Dia: 30 de Juliol 
Hora: 10:00h - 11:00h Grup 1 / 11:00h - 12:00h Grup 2
Lloc: Pavelló de l‘Escola
Duració: 1 hora cada sessió / Gènere: Dansa
Capacitat màxima: 15 famílies per grup (els nins i nines 
han de venir acompanyats d’algún familiar que participarà acti-
vament al taller, fins a un màxim de 3 acompanyants per infant).
Preu: 3€ per família

La dansa en família brinda un espai de contacte lúdic entre 
pares i fills que no sempre es troben en la rutina diària. 
Aquestes activitats permeten posar en joc una sèrie de va-
riables que escapen del llenguatge verbal i que sempre 
van a favor d‘un vincle més saludable.
La majoria d’activitats que es realitzen estan basades en el 
joc, el contacte, la improvització i la música.

Grup 1: de 2 a 5 anys - Grup 2: de 5 a 6 anys

2-6

INSCRIPCCIONS: a l´Ajuntament del 15 al 28 de juliol.



TALLER DE CONSTRUCCIÓ 
D’INSTRUMENTS 
per BUFA&SONS (Catalunya)

Dia: 30 de Juliol / Hora: 10:00h  
Lloc: Centre Parroquial 
Duració: 2 hores / Gènere: Música
Preu: 3€

En Xavi Lozano ensenya instruments de vent construïts 
de manera casual, objectes quotidians modificats o sense 
modificar, transformats en flautes. En aquest taller apren-
drem a fer alguns instruments senzills com ara un xiulet 
amb un macarró o un “clarinetoide” amb tub de plàstic per 
instal.lacions de rec. Cada participant podrà fer els seus 
instruments “in situ”.

CADA PARTICIPANT HA DE DUR: una ampolla de 2 litres de 
refresc (buida) amb el tap i un llapis.

INSCRIPCCIONS: a l´Ajuntament del 15 al 28 de juliol.

TP



TALLER DE CONSTRUCCIÓ 
D’INSTRUMENTS 
per BUFA&SONS (Catalunya)

8a
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PASSACARRERS per 
LOS ESTUPENDOS BURRUÑOS 
(Mallorca)

Dia: 30 de Juliol 
Hora: 18:00h 
Lloc: Plaça Bernat de Santa Eugènia

Un grup musical itinerant de vent i percussió, de caràc-
ter lúdico renouer. Un homenatge als grans hits de les 
revetles populars ens acompanyarà en l’itinerari d’aquest 
horabaixa. Una inclassificable dosi d’humor.

TP



ACOMPANYANT EL PASSACARRERS 

GUILLEM D´ESTRO 
                              i 
                                 

MARC FILIGRANA 

LAS VIELHAS, BLANCAMENT VÒSTRAS ﴿

MIQUEL RAMIS i 
FRANCESC SALES   



VIURE AL POBLE 
per benArran (Mallorca)

Dia: 30 de Juliol / Hora: 18:20h  
Lloc: Façana Biblioteca
Duració: 10 minuts
Gènere: DansaAèria
GRATUÏT

benArran és una companyia de dansa vertical caracterit-
zada per a crear espectacles a mida dels espais físics i del 
context on es representa. D’aquesta manera cada espec-
tacle es transforma en propi i irrepetible. benArran han 
estat penjades de la façana de la biblioteca uns dies previs 
a La Mostra i avui ens mostren el resultat de la seva inves-
tigació taujana.

TP

Patrocina:



VIURE AL POBLE 
per benArran (Mallorca)

L’HOME QUE PERDIA ELS BOTONS 
per Circ Pànic (Catalunya)

Dia: 30 de Juliol / Hora: 18:45h  
Lloc: Pàrquing de ca ses Monges
Duració: 10 minuts 
Gènere: Circ
GRATUÏT

El trajecte d´un home i del seu màstil ens mostraran la 
complexitat i la simplicitat dels camins vitals. 
Una acció que evoluciona, la descripció d´un trajecte inte-
rior, l´enlairement dels reptes.

TP



I EP !
per Mari Paz Arango (Mallorca)

Dia: 30 de Juliol / Hora: 19:45h 
Lloc: C/ Bartomeu Coll Bibiloni
Duració: 10 minuts
Gènere: Trapezi a vol
GRATUÏT

Veure el món des de lluny, petit. Milions d’ulls cercant, 
milions de cames recorrent, milions de boques parlant, 
dents mastegant, milions d’idees, escoltar el batec de tots 
els vostres cors i el meu, arribar a comprendre l’absurd de 
tot això i la importància que adquireix participar d’això 
per a tots, donar-li sentit a l’existència...

TP

Patrocina:



ESQUERDES 
per HOTEL IOCANDI (Catalunya - Mallorca)

Dia: 30 de Juliol / Hora: 20:10h  
Lloc: Pàrquing de l´escola
Duració: 50 minuts / Gènere: Circ i Música
GRATUÏT

ESQUERDES és un espectacle de circ que combina l’escala d’equi-
libris, els elements aeris i la música a través de tres cossos en 
moviment en un joc d’estira i arronsa entre el desig i la fugida.
Amb un llenguatge propi entre la tragèdia i la comèdia, Hotel 
iocandi situa la tècnica de circ i la música en directe al servei d’un 
univers farcit de preguntes sobre la fragilitat de l’ésser humà. 

Millor Espectacle de Circ de Catalunya Premis Zirkolika 2015
Millor Companyia Emergent de Catalunya Premis Zirkolika 2014

TP



CAN PRIM 
Strogonoff (carn de vadella amb salsa)

BENIBAZARI
Porció de pizza
S’ESCARGOT 

Canelons amb tempura
CAN TOPA 

Frit de verdures
CA NA CANTONA 

Pop amb ceba
S´ESTACIÓ

Berry de calamars o serranito (més guarnició)

a

b

c

d

e

f

Local i tzem a l  mapa

MENÚ BARS

MOSSEGADA TEATRAL
una pausa per recuperar forces, 

bon profit!!



TUBS DEL MÓN 
per BUFA&SONS (Catalunya)

Dia: 30 de Juliol / Hora: 23:00h / Lloc: Pati de l’Escola
Duració: 60 minuts / Gènere: Música / Teatre
Preu: 5€ a l´ajuntament i 8€ a taquilla
       (menors de 5 anys gratuït)

És possible fer música amb una regadora, una escala o fins 
i tot amb una tanca? Si! Tres músics s´uneixen per oferir 
un concert únic, una masterclass plena d´humor. Un viatge 
còmic i didàctic acompanyat de les exquisites composicions 
musicals que van des del blues, al jazz, a la música popular 
i a les creacions originals de la banda.

TP



SESSIÓ GOLFA 
per Bea Lamelas (Portugal)

Dia: 30 de Juliol 
Hora: 00:00h 
Lloc: Pati de l’Escola
Gènere: Contorsió
Duració: 4 minuts 

Flexiva, plegable, dúctil. Ella és Bea Lamelas i tancarà l´edi-
ció de La Mostra d´Arts Escèniques 2016 amb la seva forma 
de fer fresca, exuberant i festiva.

Contorsionisme, equilibri de mans i dansa.

TP



Quarterada 2o16

PARTICIPA ENVIANT LES TEVES 
FOTOGRAFIES VIA WHATSAPP AL 
TELÈFON 664095354

Només entraran en concurs les fotografies en-
viades entre les 18:00 i les 22:00h de dia 30 de 
Juliol i que s´hagin realitzat durant la Quarte-
rada Teatral 2016.

Les fotografies es publicaran a les xarxes socials 
de La Mostra i es farà una exposició durant la 
propera edició del festival.

Taujart farà de Jurat elegint les 3 millors foto-
grafies. Els autors de les fotografies selecciona-
des rebran:

- 4 entrades per al Festivalet de Llucmajor (8, 
9 i 10 d´agost) contacte: info@popster.es

- 2 entrades per a Ciclop-Festival de Teatre 
Visual de Sineu contacte: resdeblanc@gmail.com

- 2 entrades per a Circaire - Mostra de Circ 
d´Alcúdia 2017 Contacte: info@circaire.com

8a



Organitza:

Amb el suport de:

Hi col.labora:

Mateu Cañellas direcció artística
Gràcia Moragues ajudant de direcció artística
Joan Borràs direcció tècnica
Pau Vidal disseny gràfic
Pau Caracuel disseny teaser promocional
Voravies Maria Gómez i Natxa Pomar xarxes socials 

Endema
Aigua Font Major
Pole Dance Mallorca
S´Estació
Can Topa
Can Prim
Benibazari
Ca na Cantona
S´Escargot
Taujart
Escola d´Estiu

Biblioteca de Sta. Eugènia
Òrbita
Sing Sing Sing
Idò Swing
Elan Montesdeoca
Associació de Circ Manipulats
Famílies d´acollida
Festivalet de Llucmajor
Ciclop (Festival de Teatre Visual de Sineu)

Circaire (Mostra de Circ d´Alcúdia)



mostra d’arts escèniques de Santa Eugènia
@MostraEscenica
mostrasantaeugenia
web: mostradartsesceniques.com



mostradartsesceniques.com


