


  Estimats Taujans i Taujanes:

En aquests primers dies com a 
Batle de Santa Eugènia tinc el 
plaer de dirigir-me a voltros 
per introduir el programa de 
la nostra estimada Mostra que 
enguany fa 20 anys.
Han estat 20 anys de gaudir 
de la màgia del teatre i de les 
arts escèniques en totes les se-
ves variants: teatre, circ, dansa, 

arts visuals... però també de gaudir de veure les cares de tots 
els taujans i taujanes amb la màxima expressivitat: cares amb 
somriures de sorpresa, de felicitat, de tristor, de plorar, de pas-
sió i de tantes formes com Taujans, Taujanes i visitants gaudim de 
l’esdeveniment any rere any.
Enguany l’espectador serà partícip i artista en tot moment, el 
món de les arts és el món on tothom té el seu espai, on tothom 
pot expressar les seves idees, les seves reivindicacions i el seu 
estat d’ànim amb tota llibertat.
Vull agrair a tots els que durant 20 anys hi han aportat de totes 
les formes possibles el seu esforç i tota la seva estima perquè 
la Mostra sigui un referent dins el món de les arts a la nostra 
illa. Sens dubte l’impuls que amb els seus estils han donat a la 
mostra primer n’Antoni Picó i després en Mateu Cañellas i na 
Gràcia Moragues, han estat clau per arribar al nivell que té la 
Mostra actualment.
Ens esperen moltes sorpreses i nous moments per a viure.
Obriu els ulls, obriu el cor, obriu la ment i deixau-vos endur per 
la màgia de les arts.

Vos desitj salut i felicitat per a gaudir tots junts.



  Dues dècades, vint anys,
vint estius o quatre lustres...
Mostra amb artistes il•lustres
i a la vegada companys.
Dèries, quimeres, afanys
i esforços de molta gent...
Ara, amb vint anys d’anar fent,tornam demanar la vènia
per poder omplir Santa Eugèniade creació i de talent.

Sobreviu el festival
perquè hi resplendeix l’art noblei a cada racó del poble
li treu quelcom especial.
Aquest punt original,
grupal i comunitari,
amb un poble voluntari
que hi posa les dues mans
fa que els carrers dels taujans
siguin el millor escenari.

Música, teatre, dansa,
circ i arts visuals
per creure, enmig del trasbals,que en l’art roman l’esperança.Santa Eugènia s’afiança
amb el festival d’estiu;
un procés catàrtic viu
a la mostra d’arts escèniques,
les imatges fotogèniques
de l’esperit col•lectiu.

Obrim Santa Eugènia tota!
Que tothom hi prengui part,
perquè vivim més quan l’art
degota però no esgota.
Cada taujà és una gota
dins la mar de creació,
cada espectacle és l’honor
del públic i de l’artista
i cada mostra és la vista
clara d’un nou horitzó.

Tenim un punt de trobada
que no ens ha de ser aliè:
mostra, conversa, cafè
i Santa Eugènia animada.
Si cada mostra és l’anyada
per collir el fruit vital,
quarterada teatral
perquè ningú en quedi amb ganes.
Molts d’anys taujans i taujanes!
I molts més de festival!

       Mateu Xurí
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INSCRIPCIONS I VENDA D’ENTRADES 
A L’AJUNTAMENT A PARTIR DEL 15 DE JULIOL  

també es vendran entrades a taquilla



de

a

Taller Cant Orgànic, veu i moviment 
CANTA’M DE TU
 
per Sembrant Veus (Mallorca)

  Un espai de trobada, d´intercanvi, de connexió, 
d´escolta, de descoberta, de reconeixement i 
creació col.lectiva entre infants i padrins/es. 
A través de dinàmiques grupals corporals, vocals 
i simbòliques establirem vincles generacionals on 
els infants puguin re-descobrir de primera mà, 
sons, tonades i jocs d´un temps que guarden en les 
memòries amagades els nostres grans.

- Sessió dilluns 22 de Juliol de 18h a 20h: 
només padrins i padrines
- Sessió dimarts 23 de Juliol de 18h a 20h: 
sessió conjunta infants i padrins/es
- Sessió dimecres 24 de Juliol de 18h a 20h: 
sessió conjunta infants i padrins/es. 
Cloenda de l´activitat

ATENCIÓ: quan ens referim a padrins i padrines no necessària-
ment ens referim a persones grans amb néts i nétes. Poden 
venir persones adultes sense fills ni nets a fer de padrins en el 
sentit més ampli i extensiu.

· Cal inscripció a l´Ajuntament de Santa Eugènia. 3€
· Cal dur roba còmoda per moure´ns i calçat esportiu.
· L´activitat es realitzarà al Centre Parroquial





  Un taller de creació que recrea meta-
fòricament la trobada íntima i còmplice 
entre les dones que rentaven roba a mà 
en els rentadors públics. L´instant de fer la 
bugada com a únic moment de convivència 
femenina extrafamiliar al que tenien accés 
moltes dones en una determinada època his-
tòrica.

  El resultat d´aquest taller es mostrarà dissabte 
27 de julliol durant LA QUARTERADA TEATRAL, 
per això és imprescindible que els assistents es com-
prometin a assistir a les 3 sessions i a la funció de La 
Quarterada.

TALLER LA BUGADA 
per Cia Labuena Compañía (CATALUNYA) 
Dirigit a: Dones, sense límit d´edat
De 10h a 13.30h 
Lloc: Plaça Bartomeu Coll Bibiloni

de
a

·  Cal inscripció a l´Ajuntament de Santa Eugènia. 3€
· Cal dur roba còmoda per moure´ns i calçat esportiu. 
· La Bugada és un taller que es realitza amb aigua, la 
gestió de l´aigua d´aquest esdeveniment segueix un pro-
cés ètic i adequat.





  La Mostra enguany disposa d´un espai propi 
amb zona d´ombra, de descans, barra de bar, 
escenari, zona d´esbarjo, quiosc, punt d´informa-
ció i de compra d´entrades però... no està aca-
bat! Ens ajudes a acabar-lo?

TASQUES A FER:

- Penjada de banderetes.
  per Associació de Mestresses de Casa.
- Pintada de valles.
 per Associació de Mestresses de Casa i 
 Grup d´Esplai Gínjols.
- Delimitació de la zona de descans per a petits 
i grans.
- Ornamentació amb lones.
  per Taujart.
- Creació de banderoles fetes amb la tècnica de 
la cianotipia.
  per Isabel Forteza 

ENS ACOMPANYEN DJS LOCALS

Indispensable que els més petits estiguin sempre sota 
supervisió dels seus pares o tutors.

CONSTRUCCIÓ
ESPAI LA MOSTRA
Dirigit a: Públic General
17h / Lloc: Espai La Mostra (poliesportiu)
Gratuït



INAUGURACIÓ ESPAI 
LA MOSTRA

Dirigit a: Públic Familiar
19h / Lloc: Espai La Mostra (poliesportiu)

Gratuït

- Obertura de GUIXETA LA MOSTRA 
  informa´t de la programació i compra les             
teves entrades.
 
- Instal.lació de Jocs Reciclats
  per LiLa (Mallorca)
Jocs-escultura que només cobren vida quan             
es troben a les teves mans.



ESPECTACLE TRASH
per Cia Zero en Conducta 

(València, Mèxic, Catalunya) 
Dirigit a: Públic General

Hora: 21h / Lloc: Espai La Mostra 
Durada: 30 minuts / Gratuït

Entrades: Ajuntament o guixeta de l´Espai La Mostra

  Poubelle és una bossa de fems que sempre 
havia somiat en ser una estrella, però com 
evitar el destí de les coses? No donant-nos 
per vençuts i saber que en aquesta vida si 
perds el tren, sempre et podrà recollir el pro-
per camió de fems. Una comèdia-tràgica, 
molt còmica i poc tràgica.



TALLER DE DANSA 
VERTICAL
per benArran (Mallorca)

GRUP 1 
Dirigit a: de 8 a 13 anys
Hora: de 17h a 19h 
Lloc: Espai La Mostra 

  Endinsa´t dins el món de la dansa i de les 
acrobàcies suspeses en l´aire.

GRUP 2 
Dirigit a: a partir de 14 anys

Hora: de 19h a 21h 
Lloc: Espai La Mostra 

Cal inscripció a l´Ajuntament de Santa Eugènia. 3€
Cal dur roba còmoda per moure´ns i calçat esportiu.



INSTAL.LACIÓ
THE V-BÒLIT
per LiLa (Mallorca)

Dirigit a: Públic Familiar
Hora: 19h 
Lloc: Espai La Mostra 
Gratuït

  Bicicletes reciclades i circuits de cotxes im-
possibles on les rodes es converteixen en les 
principals protagonistes.

DEIXA LA TEVA EMPREMTA!
per Miquel Segura (Mallorca)

  Creació comunitària: amb totes les empremtes 
dels participants es realitzarà un mur conmemo-
ratiu pels 20 anys de La Mostra.



FLOU PAPAGAYO
per Mumusic Circus (Catalunya)
 

Dirigit a: Públic General
Hora: 22.30h 
Lloc: Espai La Mostra
Durada: 50 minuts / Preu: 5€ / 8€ taquilla
Entrades: Ajuntament o guixeta de l´Espai La Mostra

Tres cossos, tres veus, tres artistes units pel 
deliri comú que els fa bullir la sang i que 
volen arribar fins on ets tu. Un cercle escènic
minimalista que deixa l´espai a la metà-
fora i a la imaginació. Una evidència que 
l´art s´amaga en els instants quotidians.



- Recorregut escènic dirigit a públic general.
- Es prega màxim respecte als escenaris i delimi-
tacions.
- Els més petits han d´estar en tot moment acom-
panyats pels seus pares o tutors.

EL SUS DE LA QUARTERADA,
XEREMIERS DE SANTA EUGÈNIA I
MATEU XURÍ (Mallorca)
Hora: 18:00h
Lloc: Plaça Bernat de Santa Eugènia
Durada: 10 minuts / Gratuït 

Ens condueixen MOTOR PUNK 
La Fam (Castelló)



WE-DING
Los Moñekos (Catalunya, Mallorca) 
Dirigit a: Públic Familiar
Hora: 18.20h 
Lloc: Es Sagrat
Durada: 20 minuts

  Dues núvies vestides de blanc es troben, cara 
a cara, a la mateixa església. Has dit Mariano? 
A ritme de reggeaton, amb lliga i vel, aquestes 
núvies amb barba lluitaran per la seva presa. 
Hi haurà casori? No oblideu portar l´arròs! 
Ah, i sobretot avisau a Mariano. Que no arribi 
tard, per favor!



LA BUGADA
per Labuena Compañía (Catalunya)

Hora: 18.50h  
Lloc: Plaça Bartomeu Coll Bibiloni
Durada: 20 minuts 
L´organització es reserva el dret de modificar la ubicació d´aquesta 
funció si així ho considera adient.

  La Bugada és la trobada íntima i còmplice en-
tre les dones que rentaven roba a mà en els 
rentadors públics. El moment de fer bugada com 
a l´instant únic de convivència femenina extra-
familiar al que tenien accés moltes dones en una 
determinada època.
- La Bugada és el resultat d´un taller realitzat durant 
els dies de La Mostra.
- La gestió de l´aigua d´aquest esdeveniment segueix 
un procés ètic i adequat.



IOCARI
Dani Ball (Saragossa) 
Hora: 19.20h
Lloc: Pati de l´Escola
Durada: 9 minuts

  Una història d´amistat, de joc, de dol i de soletat. Una atmosfera divertida i un ritme dinàmic. 
Acrobàcia, dansa i manipulació de pilota.



POI
Guillem Vizcaino (Mallorca)

Hora: 19.30h
Lloc: Pati de l´Escola
Durada: 9 minuts

  Embolics de corda i dansa de baldufes.



ENVÀ
per Amer i Àfrica (Catalunya)

Hora: 20h 
Lloc: Espai La Mostra 
Durada: 30 minuts

  Entre 250kg de palla i 125kg de massa 
humana, dues persones divaguen a través 
del moviment, els equilibris, l´humor i la 
composició de l´espai sobre el concepte 
de l´estupidesa humana.



PLATS A LA CARTA A TOTS ELS 
BARS DE SANTA EUGÈNIA

FOODTRUCKS A 
L´ESPAI LA MOSTRA

-----

BON PROFIT!!!!



ESPECTACLE DE CLAUSURA
EL MILLOR D´YLLANA
per Yllana Teatre (Madrid) 
Hora: 23h 
Lloc: Pati de l´escola
Durada: 90 minuts 
Preu: 5€ / 8€ taquilla
Entrades: Ajuntament o guixeta de l´Espai La Mostra

 El Millor d´Yllana és l´espectacle amb el que la 
cia celebra els seus 25 anys. Sobre l´escenari els 
seus millors moments, els seus gags més divertits.  
Per molts d´anys!



SESSIÓ GOLFA
WARA
Mari Paz Arango (Mallorca)
 
Hora: 00.30h
Lloc: Lloc: Pati de l´escola 

Durada: 7 minuts

  Una celebració de la vida per a homenatjar als 

que ja no hi són. Un breu però intens viatge.



ALEC SUN
(Mallorca)

A PARTIR DE LES 00:45H

LA BOULETTE
(França, Mallorca)

VATUACADA (Mallorca)
ens acompanyarà fins el fi de festa que serà a 
l’ESCARGOT!



ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

L´EQUIP LA MOSTRA:
Mateu Cañellas, direcció artística
Gràcia Moragues, producció
Pau Vidal, disseny gràfic
Antoni Coll, ajudant de producció
Maria Esperança Crespí, producció executiva
Pau Caracuel, direcció i execució tècnica Quarterada 
Teatral
Joan Borràs, direcció tècnica
Xavier Llabrés, disseny web
M. Eugènia Cañellas, fotografia
Joan Capó, Video documental
Aina i Jessi, administració
Brigada Municipal
Policia Municipal



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

AMICS DE LA MOSTRA:
Xisco Martorell
Escola d´Estiu de Santa Eugènia
Grup d´Esplai Gínjols
Associació de Mestresses de Casa
Joan Jimenez
Llorenç Alomar
Josep Parets
Rafel Cañellas
Jordi Roldan
Vanessa Verd
Josep Cañellas
Neus Mulet
Elan
Don Pedro 
Biblioteca de Santa Eugènia
Famílies d´Acollida: 
Xisca i Fausto, Ana i Macià, Miquela i Bernat
Estrella Damm
Aigües Font Major



mostradartsesceniques.com


