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‘L’estat de la cultura a 
Mallorca’, a Can Alcover 
Avui a les 19 hores, Can Alcover, a Palma, acull 
una nova sessió de ‘L’estat de la cultura a Ma-
llorca’, organitzat per Cultura i País. Amb el 
nom de La cultura popular, la taula rodona se-
rà moderada per Pere Fullana i hi participa-
ran Felip Munar, Caterina Valriu, Miquela 
Lladó, Toni Torrens i Francesc Vallcaneras.

Es Baluard presenta  
‘Art i Espai Públic 01’
Nekane Aramburu, directora del museu Es 
Baluard, inaugura avui el cicle ‘Art i Espai Pú-
blic 01’. A més, aquest cicle inclourà la projec-
ció d’una sèrie de documentals, el 9 d’abril, i 
una oferta de visites guiades per l’entorn es-
cultòric que envolta el museu, la Feixina, el 
passeig Mallorca i el passeig Sagrera.

L’art torna feminista 
al primer festival Ulls 

Sadolls, a Palma 

 
Demà s’inaugura a Ciutat el festi-
val Ulls Sadolls: una conjunció 
d’art i feminisme que durarà fins al  
dissabte 29 de març. “Poètiques 
insubmises” amb voluntat trans-
formadora.

rec de Gema Domínguez i Christian 
Ponce, que s’inaugurarà demà a les 
19.30h i que es titula Descossifica-
des. “Es tracta d’imatges de cossos 
contrahegemònics, que no entren 
dins l’estàndard de bellesa”, expli-
cava Beltramo, “però tampoc és una 
galeria de les típiques grassetes or-
gulloses del seu cos, sinó que hi apa-
reixen dones actives, despreocupa-
des per l’aparença, que realitzen un 
acte polític”.    

Crowdfunding en directe 
Les organitzadores d’Ulls Sadolls, la 
majoria de les quals es conegueren 
en ambients d’activisme feminista, 
varen tardar uns quatre mesos a 
muntar els 11 actes que compon-
dran el festival. El finançament 
l’aconseguiren a través d’una sub-
hasta i una rifa feministes que feren 
al cafè A Tres Bandas de Palma. “Va 
ser com fer una campanya de 
crowdfunding en directe”, afirmà 
Beltramo.   

El títol del festival, Ulls Sadolls, 
és un joc de paraules que reivindica, 
per una banda, “l’àmbit local: les ar-
tistes que hi participen viuen aquí, 
han nascut aquí o estan influencia-
des per Mallorca”, indicava Beltra-
mo, i de l’altra, el sentiment femi-
nista d’estar “molt farta d’abusos, 
però al mateix temps satisfeta de 

qui sóc”.  De fet, l’activitat que de 
moment ha tingut més èxit entre el 
públic és la que es farà el dijous 27: 
una ruta per Palma que vol treure a 
la llum les dones de Ciutat que pel 
seu gènere varen ser “silenciades i 
oblidades”, però que amaguen 
“grans històries”.   

Transfeminisme 
El feminisme ara 
també és ‘trans’. El 
terme, contava Bel-
tramo, abasta al-
tres col·lectius, 
com són el 
transgènere o el 
transsexual, i 
qualsevol manera 
d’entendre la di-

versitat de les dones, “ja siguin im-
migrants, discapacitades... És un 
discurs que s’apropia de tot allò no 

ANNA MASCARÓ  
PALMA. Una mescla de poesia, ex-
posicions, projeccions i performan-
ces donarà forma, entre dia 20 i el 29 
d’aquest mes al primer festival Ulls 
Sadolls, definit per les seves orga-
nitzadores com un compendi de 
“poètiques insubmises” que dona-
ran veu al moviment feminista. 

‘Fartes de tants d’atacs i plenes 
de feminisme’ és l’eslògan del grup 
d’activistes que ha posat en marxa el 
festival amb una voluntat “transfor-
madora” de la societat i combatent 
especialment el que Andrea Beltra-
mo, responsable de comunicació de 
l’acte, anomenà “violència simbò-
lica”. El concepte fa referència a la 
imatge que es té a la societat del 
col·lectiu femení com a quelcom 
“hegemònic”, amb tot el que això 
comporta, tant pel que fa al cànon 
de bellesa femení com a altres pre-
judicis que giren al voltant del con-
cepte de feminitat. És per això que 
el primer acte del festival consisteix 
en una exposició fotogràfica, a càr-

Participants i organitzadors d’Ulls Sadolls, que es va finançar gràcies a una subhasta 
popular feta a Palma amb el lema ‘Fartes de tants d’atacs i plenes de feminisme’. 

hegemònic”. Aquesta categoria del 
feminisme es reflecteix en la projec-
ció que presentarà aquest dissabte 
Lucía Egaña, titulat Mi sexualidad 
es una creación artística, a la llibre-
ria especialitzada en crítica social 
Transitant, a Palma. Cal destacar, 
dins el mateix ideari, la projecció de 
Sobren raons. Tanquem els centres 
d’internament d’estrangers CIE, de 
Marielle Aveladen i Susana Gonzá-
lez, que tindrà lloc divendres que ve 
a la llibreria Ideari. 

La poesia es manifestarà al tan-
cament del festival, dia 29, en què es 
presentarà el poemari Batec, de Ma-
ria Antònia Massanet, precedit d’un 
vídeo sobre poesia contemporània 
titulat Som elles, fet per Sandra 
Christiansen i Gemma Puri, i seguit 
d’un recital col·lectiu. Totes les ac-
tivitats es poden consultar a ullsa-
dolls.wordpress.com.e

Poesia, projeccions, exposicions i 
performances ompliran els locals de Ciutat

Fartes  
El festival vol 
lluitar contra 
la “violència 
simbòlica” del 
masclisme 

Illescena reclama al Consell que pagui les subvencions assignades
A principi d’aquesta legislatura, 

l’any 2011, el Consell de Mallorca va 
publicar en el BOIB unes ajudes per 
a la producció de teatre per un im-
port de 300.000 euros. Setze em-
preses de teatre hi presentaren els 
seus projectes. Tanmateix, a final 
d’any i un cop realitzada la inversió, 
el Consell de Mallorca va anul·lar 
aquestes subvencions perquè, se-
gons va exposar públicament Joan 
Rotger, vicepresident de la institu-
ció i conseller de Cultura i Patrimo-
ni,  el teatre Principal tenia un deu-
te d’1,7 milions d’euros i era priori-
tari resoldre’l. 

Aquest fet va provocar una pràc-
tica fallida en el sector i va suposar 

ARA BALEARS 
PALMA. Illescena,  Associació d’Em-
preses Balears d’Arts Escèniques, 
va lliurar divendres passat als res-
ponsables de Cultura i Patrimoni 
del Consell de Mallorca un docu-
ment, titulat Un deute històric no sa-
tisfet, per tal de reclamar-los els do-
blers de les subvencions de 2011 que 
anul·laren el darrer mes d’aquell 
any. 

La darrera assemblea del col·lec-
tiu va prendre aquesta decisió des-
prés que es fes públic que el teatre 
Principal de Palma havia recuperat 
4,5 milions d’euros en concepte 
d’IVA. 

el tancament d’un gran percentatge 
d’empreses i l’acomiadament de 
personal, que es pot calcular, segons 
el col·lectiu, en més d’un 50% dels 
llocs de feina que suportava el sec-
tor el 2011. 

Ara, dos anys després i quan les 
empreses d’arts escèniques encara 
arrosseguen aquell deute al qual es 
varen veure forçats, Illescena recla-
ma públicament que, una vegada re-
cuperat el deute del teatre Princi-
pal, el Consell insular dugui a terme 
una iniciativa que retorni la quanti-
tat assiganada pel BOIB en aquell 
moment a les setze empreses d’arts 
escèniques que es varen acollir a les 
subvencions.eProtesta que va fer el sector el 2011. MONTSERRAT T. DIEZ/EFE


