Santa Bàrbara (ÉS)CULTURA

Santa Bàrbara 2020 - Vilafranca de Bonany

Programa d’Activitats Culturals

Mal llamp, encara, el coronavirus!
Tot just a les acaballes d’aquest 2020, és a dir, a hores d’ara, em pensava que ja hauria pogut bufar les candeles del meu
aniversari per celebrar que feia 400 anys que veig sortir el sol i que, amb sort, encara que no hagués pogut ser el mes juliol, sí
que tenia l’esperança d’haver pogut celebrar la festa després de l’estiu o, a molt estirar , ara, a les portes de les Festes de Santa
Bàrbara, compartir l’alegria del moment i gaudir de la celebració – 400 anys no es fan cada dia- o, com a mínim, encara que no
fos possible, havent pogut tenir preparat, a dia d’avui, tots els detalls per, a la ﬁ, poder celebrar la meva festa tal com pertoca.
Amb tot, ja sigui per una qüestió d’impuls desideratiu o de voluntat impulsiva – tant li val l’ordre en què ho dic - , i per la il-lusió
que hi tenia posada durant aquest any – i que es va veure truncada a principis d’any, pel mes de març - , em veia en l’obligació
de fer-vos veure i dir-vos que, a pesar de tot, persistesc en la idea de què 400 anys són un motiu inal-ludible per celebrar i no
passar-ho per alt , ni en que fos, que, en la situació actual, em vés amb la decisió ja presa de deixar-ho anar per enguany i
ajornar-ho tot per l’any que vé.
Aquesta situació encara em retreu, ara que arriba Santa Bàrbara, a aquella imatge i pensament del passat juliol, quan ja ho
tenia tot llest per fer una festassa i , com aquell qui diu, ho tenia tot apunt per tirar la casa per la ﬁnestra durant aquest any. Us ho
contava ja tot just abans de la Beata, quan em veia jo mateix tota il-lusionada preparant allò que havia de ser la meva festa, el 4
de juliol - el mateix dia del meu aniversari - i compartir la meva il-lusió desbordant d’aquesta celebració amb tots i totes els
convidats i convidades que, com també us vaig contar, hi serien, ben segur, puntualment, malgrat només tractar-se de fer 400
anys, quan ja tots ells en fa un grapat que en tenen 300 més que jo.
Per aquells i aquelles que ja no us en recordau, us ho torn a dir, talment quasi bé en paraules textuals, que recullen, si més no, la
desil-lusió d’aquell moment en què la festa que tenia preparada es va anar en orris i que, en gran part, em compungeix moltíssim
encara ara, a ﬁnals d’aquest 2020, no poder fer festa, ni festes. I tot perquè el mal llamp de coronavirus es va colar a la que havia
de ser la meva festa.
I és que la Història ens malmena, a vegades, ﬁns i tot quan enguany em tocava celebrar-ho, encara que només fos per celebrarne 400 ! I així m’ho han dit sempre els de la meva família. De fet, sempre m’han dit – i així ho he constatat – que mai ningú ens ho
havia posat fàcil des del principi i que molts havien posat adesiara mès d’un emperò a què jo nasqués i emergís , enmig del
gairebé no-res, en aquell indret de terrabona, en el centre de Mallorca; que els costava acceptar i entendre que hagués
aparegut , des del nieró d’una casona petita i humil de Son Pere Jaume, i a l’ombra de la imponent casa senyorial de Sant
Martí, sobreposant-me als estralls d’unes estretors d’un temps en què feina hi havia per poder dur-se un rosec de pa a la boca.
Idò, això, com anava explicant, i com ja vaig contar-vos abans, amb el vist-i-plau del que designà dia i lloc del meu naixament i
amb més d’una reticència d’aquells que feia temps que “eren ja dins el mapa”, repetesc, ara i aquí , reproduint-ne les paraules
més fort i clar que mai abans havia fet - “que jo, juntament amb la meva família, vaig ser capaç de fer una cosa tan fàcil i difícil
alhora, que és “néixer” i, a partir d’aquell moment, amb els anys passats ara– 400 a l’esquena, que és diu prest – poder fer-me
gran, arribar al 2020 i poder fer festa.”
Però ja sabeu i coneixeu la resta d’aquesta feta que ens ha tocat viure enguany i que tot just us contava a principis de juliol… Sí,
allò de què quan ho tenia tot llest, va arribar el mal de llamp de coronavirus i ens ho va desbaratar tot; ens ho va fotre tot, ens ho
va barrinar tot.
Però em nego a què no sapigueu de la meva Història. No em resigno a què quan la cosa es compongui, pugui celebrar-ho. No
me n’aﬂuix gens, juntament amb tots vosaltres, a continuar el viatge de la Història; la història que hem compartit plegats; la
història que ha embolcallat, amb els seus impulsos – a vegades d’alegria i optimisme i d’altres, de tristors i penúries - tots i totes
les persones que ens precediren, aquelles que varen triar aquest petit racó del món per viure-hi, per fer-hi casa seva, per fer-hi la
seva vida i deixar-hi la llavor i la petjada dins aquesta terrabona perquè tots i totes els que hi som ara puguem, a pesar d’aquest
mal llamp de coronavirus, seguir compartint la història del present i del futur.
I és així que, ara, per Santa Bàrbara, a ﬁnals d’any, us dic que tot i no poder haver pogut tampoc, com per la Beata, parar taula
llarga disposant-hi, per quan fos l’hora de celebrar-ho, les estovalles més noves i la vaixella més luxosa per poder fer la festa
dels meus 400 anys, sí que he pensat que molt val la pena poder servir-vos un aperitiu, uns detalls que donin a entendre tot allò
que per enguany us tenia preparat, allò que serveixi per fer boca, sense renunciar a la voluntat de, en poder, celebrar-ho com
hauria volgut fer-ho. Així ho farem i, de ganes, no en faltaran. Ara, a esperar que el ditxós bitxo ens ho deixi fer, a poder ser l’any
que vé i que no haguem d’estar a mercè, encara, d’aquest mal llamp de coronavirus.

400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL

VILAFRANCA

CONTINUAM
E L V I ATG E
DE LA HISTÒRIA

T’imagines que la
CULTURA no fos
dins l’equipatge?
PROGRAMA
D’ACTIVITATS
Del 4 de desembre
al 20 de desembre

PROGRAMA D’ACTIVITATS CULTURALS
Totes les activitats subjectes a la normativa higiènico-sanitària vigent amb motiu de la COVID-19.
Feis-ne la consulta per les pautes a seguir en aquest programa.




Divendres 4 de desembre.

FESTIVITAT DE
 SANTA BÀRBARA.



10:30 h



MISSA

solemne a l'Església Parroquial.

En honor a SANTA BÀRBARA, patrona de Vilafranca. 



Presidirà l'oﬁci

Mn. Antoni Amorós, rector de les parròquies de Manacor.

Aforament limitat segons normativa vigent ( 30% de l'aforament ).
Activitat sense possibilitat de RESERVES PRÈVIES.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES GENÈRIQUES en aquest programa.
Enguany no serà possible trobar-nos enmig de la Plaça, compar nt una estona amb els nostres amics, veïnats i
coneguts, com feim cada any, després de Missa, durant la tradicional bunyolada.
No podrem celebrar-ho tots plegats però sí des de casa i només pels de casa, com s'ha de fer enguany : en família i
només “en família”. I és que enguany, el dia de Santa Bàrbara, els bunyols i el moscatell, a casa!
D'aquí que us animam a fer els bunyols aquest dia a casa per menjar-los a casa i amb els de casa i que tengueu aprop
una botella de moscatell per poder pegar-hi un glop i desitjar-vos MOLTS D'ANYS.
Trobareu la RECEPTA en aquest programa.
Si us hi animau, enviau-ne una foto d'aquest dia per poder compar r-la.

infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net.

Enviau-la al


18:30 h


PRESENTACIÓ de la Geganta de
Vilafranca “Na Bàrbara”
en el Ceip Es Cremat (entrada per Avinguda de les Escoles)

VILAFRANCA 2020. 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL.
Projecte en el marc de la celebració dels 400 anys de la fundació de Vilafranca.
Espai familiar.

Una rondalla de Gegants i Gegantes, amb Catalina Vadell.
XERRADA . “Els Gegants a Mallorca”, a càrrec de Pau Tomàs.
“Una música per a la Geganta de Vilafranca", a càrrec de Pere Martorell.
Obsequi d'un retallable de gegants per a nin i nina assistent.
Aforament limitat.
PREFERÈNCIA PER RESERVES indicant NOM, NUMERO DE PERSONES CONVIVENTS QUE HI ASSISTIREU,
NÚMERO DE TELÈFON al whatsapp 676 058 983 o al mail infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES GENÈRIQUES en aquest programa.
Amb el suport de DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA.



Dissabte 5 de desembre

19:30 h

CONCERT en el Teatre Municipal.
El grup musical SÓN VERBENES presenta

“HOMENATGE A JARABE DE PALO”
El grup integrat pel quartet Jordi Jano, Juanjo Tur, Toni Fons i Toni Vallespir presenten aquest homenatge a Jarabe de
Palo en què interpreten, amb una més que una notable similitud mbrica i musical, els temes més coneguts de la
banda liderada pel recentment desaparagut Pau Donés.

Aforament limitat.
Preu : 7 € / Preu per a grups de convivents : 6 € ( per persona).
PREFERÈNCIA PER RESERVES AL TELÈFON 971 83 20 72 indicant NOM, NUMERO DE PERSONES
CONVIVENTS QUE HI ASSISTIREU, NÚMERO DE TELÈFON.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES GENÈRIQUES en aquest programa.
Amb el suport de DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA.
CARTELL APART.



Diumenge 6 de desembre

12:00 h

“Vermut barbut”

en el pati del Cafè S'Estanc Vell.

Breu història de la barba.
Poemari de la barba i lectura “Elogi a la barba”
Interpretació del “Cant dels Barbuts”.
Distinció als confrares i relleu d'estandart.
Enguany la Confraria de Barbuts no podrà celebrar Santa Barba en el seu format habitual. Amb tot, no es deixarà
passar l'oportunitat per commemorar aquest dia anterior a la diada del 7 desembre – dia de Santa Barba - amb un
format de vermut per a tots els confrares i persones que vulguin afegir-shi. Ja ho sabeu : l'única condició és “lluir”
barba i tenir ganes de passar una bona estona.

Aforament limitat i adaptat a la NORMATIVA VIGENT en l'àmbit de la restauració.
PREFERÈNCIA PER RESERVES indicant NOM, NÚMERO DE TELÈFON al whatsapp 676 058 983.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES GENÈRIQUES en aquest programa.
Ho organitza : Confraria de Barbuts de Santa Barba de Vilafranca.
Hi col-labora : Cafè s'Estanc Vell.

Dijous 10 de desembre
19:30 h

XERRADA a la Biblioteca Municipal.

“Biograﬁa incerta de Guillem d'Efak”

a càrrec de

Tomeu Mestre “Balutxo”.
Aforament limitat.
PREFERÈNCIA PER RESERVES indicant NOM, NUMERO DE PERSONES CONVIVENTS QUE HI
ASSISTIREU, NÚMERO DE TELÈFON al whatsapp 676 058 983, al telèfon 971 56 08 04 o al mail
infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net

Amb el suport de DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA.
Activitat amb motiu del 25è aniversari de la mort de GUILLEM D'EFAK.



Divendres 11 de desembre

18:00 h

CONTACONTES a la Biblioteca Municipal.

“GIRAMÓN”
A través de la història de na Torta, una sargantanaviatgera, el conte presenta quatre infants de diferentspaïsos i
con nents, i els acompanya per descobrir les seves ac vitats quo dianes.

Aforament limitat.
PREFERÈNCIA PER RESERVES indicant NOM, NUMERO DE PERSONES CONVIVENTS QUE HI ASSISTIREU,
NÚMERO DE TELÈFON al whatsapp 676 058 983, al telèfon 971 56 08 04 o al mail
infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net

Activitat dins la campanya de sensibilització del FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT.
19:30 h

PROJECCIÓ DE DOCUMENTAL a la Biblioteca Municipal.

“EL CAMÍ DE L'ESCOLA ”.
El camí de l'escola és un documental que ens obre a la reﬂexió sobre les diferències i semblances entre la vida
quo diana delsinfants i joves a Nicaragua i a Mallorca.
A la ﬁnalització del documental s'encetarà un pe t espai de debat.
Aforament limitat.
PREFERÈNCIA PER RESERVES indicant NOM, NUMERO DE PERSONES CONVIVENTS QUE HI ASSISTIREU,
NÚMERO DE TELÈFON al whatsapp 676 058 983, al telèfon 971 56 08 04 o al mail
infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net

Activitat dins la campanya de sensibilització del FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT.

Dissabte 12 de desembre
19:30 h

ESPECTACLE TEATRAL en el Teatre Municipal.
Noctàmbuls Teatre presenta

“LES CANÇONS PERDUDES”
Les cançons perdudes és teatre documental a la recerca de la memòria contra l'oblit, del record contra la
indiferència. És la reconstrucció d'una vida, la de Margaret Zimbal, que va lluitar al front de Mallorca durant la
guerra civil espanyola, tot i que era alemanya.
Aforament limitat.
Espectacle gratuït amb preferència per reserves.
PREFERÈNCIA PER RESERVES AL TELÈFON 971 83 20 72 indicant NOM, NUMERO DE PERSONES CONVIVENTS
QUE HI ASSISTIREU, NÚMERO DE TELÈFON.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES GENÈRIQUES en aquest programa.
Activitat dins el marc de la DIADA DE MALLORCA amb el suport del DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DEL
CONSELL DE MALLORCA.
CARTELL APART.



Diumenge 13 de desembre

12:00 h


APERITIU CULTURAL

en el pati del Cafè s'Estanc Vell.

VILAFRANCA 2020. 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL.
Presentació dels treballs de producció dels projectes realitzats aquest 2020 en el
marc de la celebració dels 400 anys de la fundació de Vilafranca.

PEÇA MUSICAL. “Vilafranca, 400 anys veient sortir el sol”, inspirada en la
Història de Vilafranca.
Amb Gabriel Fiol, compositor de l'obra i Mª Francisca Bauçà, directora de l'Escola de
Música.

AUDIOVISUAL . “Vilafranca. Racons i memòries de la Història”.
A càrrec de Filmallorca.
CÒMIC de la Història de Vilafranca. A càrrec de Margalida Gomis.
Aforament limitat i adaptat a la NORMATIVA VIGENT en l'àmbit de la restauració.
PREFERÈNCIA PER RESERVES indicant NOM, NÚMERO DE TELÈFON al whatsapp 676 058 983 o al mail
infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES GENÈRIQUES en aquest programa.
Amb el suport de DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA.



Diumenge 20 de desembre

12:00 h


APERITIU CULTURAL

en el pati del Cafè s'Estanc Vell.

VILAFRANCA 2020. 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL.
Presentació dels treballs de producció dels projectes realitzats aquest 2020 en el
marc la celebració dels 400 anys de la fundació de Vilafranca.

PECES de TEATRE BREU. Propostes de dramatúrgia a partir de fets
i/o personatges signiﬁcatius de Vilafranca que intenten dibuixar “un
retrat” de la història del nostre municipi.
Veniu a conèixer la idea dels textos que, en sis escenes diferents, intenten dibuixar un retrat de la Història de Vilafranca.
En aquest sentit, us animam a què participeu en el procés de teatralització que tendrà lloc el
2021 a partir de les idees i embrions textuals presentats, QUE EN SIGUEU ACTORS I
ACTRIUS, SIGUEU PROTAGONISTES i PARTÍCEPS de la nostra història.
Us hi animau?
A càrrec de PRODUCCIONS DE FERRO i amb la presència d'alguns dels autors i autores, entre ells/es,
Toni-Lluís Reyes, Marina Nicolau, Jaume Miró, Caterina Agnès Florit, Manuel I. Serrano
i Marina Salas.

JORNADES D'ESTUDIS LOCALS.
ALTRES PROJECTES. Rutes literàries, rutes temàtiques, rutes pel
perímetre del terme municipal, ...

ÉS RECOMABLE FER LA RESERVA / INSCRIPCIÓ PER A LES ACTIVITATS EN LES QUE
S'HI INDIQUI, ATÈS QUE ELS AFORAMENTS SÓN LIMITATS.
EN AQUEST SENTIT, LES RESERVES O INSCRIPCIONS PRÈVIES TENDRAN
PREFERÈNCIA SEMPRE.

DEIXAU O ESCRIVIU MISSATGE, INDICANT SEMPRE
1) Nom de la persona que fa la reserva.
2) El número de persones que sigueu convivents i que assistireu a l'activitat.
3) El vostre número de telèfon.
4) L'activitat a la que voleu assistir.
971 83 20 72. Únicament per activitats que tenen lloc en el Teatre Municipal.
Per la resta d'activitats :

676 058 983

infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net.
971 56 08 04. Únicament per activitats que tenen lloc a la biblioteca
municipal.

RECEPTA DE BUNYOLS PEL DIA DE SANTA BÀRBARA
(Una recepta casolana per a 6/8 persones * )
INGREDIENTS :
600 g. de patata.
300 g. de farina (normal)
2 o 3 ous – segons siguin més petits o més grossos.
20 g. de llevadura.
També és possible posar-hi llevadura ràpida (canari) perquè es facin en el moment.
PREPARACIÓ :
Es bull la patata i es passa per un “passapuré”. Amb un poquet d’aigua de la mateixa patata, es fon
la llevadura i s’hi afegeix. Tot seguit s’hi posen els ous i la farina i es mescla tot – es deixa tovar (en
aquest cas, observareu que el volum es duplica).
Llavors, es van agafant trossos de la pasta amb una mà i amb el dit gros i índex – o el d’enmig,
depèn – es fan els forats tot deixant la pasta suaument dins l’oli, que, en aquest cas, ha d’estar ben
calent. Es van girant, un a un, i a mesura que es vagin estufant i fent-se, es van treient.
Una vegada trets i quan han perdut certa calentor, se’ls posa sucre – no abans, perquè sinó el sucre
es fon.
(*) Recordau que la normativa vigent permet únicament ser 6 persones.

PAUTES I NORMES OBLIGATÒRIES A TOTES LES ACTIVITATS PREVISTES.
(Adaptades a la normativa vigent en matèria higiènico-sanitària en relació a la realizació d’activitats culturals
dins la nova normalitat amb motiu de les mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació amb
motiu de la COVID-19 aprovades per la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears)

TOTES LES ACTIVITATS SÓN AMB AFORAMENT LIMITAT.
ÉS RECOMENABLE QUE ES FACI LA RESERVA PER PODER ASSISTIR A
L’ACTIVITAT.
A ser possible fins a 1 dia abans de la realització de l’activitat.
RESERVA / INSCRIPCIÓ PER A LES ACTIVITATS
És recomenable fer la reserva indicant:
1. Nom de la persona que fa la reserva.
2. El número de persones que sigueu convivents i que assistireu a l’activitat.
3. El vostre número de telèfon.
4. L’activitat a la que voleu assistir.
RECORDAU:
ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETA, A EXCEPCIÓ DELS MENORS DE 6 ANYS.
ÉS RECOMANABLE SER-HI UN 15 MINUTS ABANS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT PER
EVITAR AGLOMERACIONS A L’ENTRADA.
ÉS OBLIGATORI RENTAR-SE LES MANS AMB GEL HIDROALCOHÒLIC.
L’organització en facilitarà el gel a l’entrada de l’activitat.
ELS LLOCS SERAN ASSIGNATS I D’ASSEGUT I NO ES PERMETRÀ QUE ES CANVIÏN
NI ABANS NI DURANT EL DECURS DE L’ACTIVITAT.
L’organització serà l’encarregada de l’assignació dels llocs.
S’HA DE MANTENIR LA DISTÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS GRUPS DE CONVIVENTS
I/O LA DISTÀNCIA INTERPERSONAL (1,5 METRES)
AVÍS IMPORTANT .
Cada infant o grup d’infants convivents han de comptar amb un adult que en sigui
responsable.
Els majos de 6 anys han de dur sempre mascareta.
Es podrà denegar l’entrada a les persones que no compleixin la normativa i les indicacions
de l’organització.
La cessió dels números de telèfon són d’ús privat restringit per a l’organització a l’hora de
reservar l’entrada.
Cada persona assumeix la responsabilitat de complir amb les mesures de seguretat i és
obligació el seu compliment.
ALTRES NORMES I RECOMANACIONS GENERALS AMB MOTIU DEL COVID-19.
- Respectau les distàncies interpersonals.
- Manteniu una bona higiène de mans i evitau tocar superfícies.
- Usau sempre la mascareta ( a excepció menors de 6 anys).
- Evitau les aglomaracions.
- Respectau l’asssignació de llocs.
- Si teniu qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19, absteniu-vos de sortir i, per tant, d’assistir a
qualsevol activitat.

Departament de Cultura, Patrimoni
i Política Lingüística
Consell de allorca

Tel.: 971 832 107
www.ajvilafrancadebonany.net

