CURSOS
2022/2023
PRESENCIALS I ON LINE
MÚSICA · ART I CULTURA
ESCRIPTURA CREATIVA · NEUROACTIVA’T!

Fundació

La Belle Époque: excessos,
auge i bellesa fins a la
Gran Guerra, 1914.
Professora: Elena Conde
Duració: del 13 d’octubre de 2022 al 19 de gener de 2023
Horari: dijous de 17.00 h a 18.00 h
La Belle Époque, un atractiu període de
bonança i optimisme comprès entre el final de Napoleó III i l’inici de la Gran Guerra, i que sobrepassa els límits de França.
Sorgeixen nous valors per a una societat
pròspera en contínua transformació artística, tecnològica i cultural.
En art irromp la modernitat, renovant
el panorama amb desconeguts llenguatges de representació que rompen
amb el passat, com l’impressionisme o
les avantguardes. S’inaugura una nova
relació entre el pintor i el seu mercat. Tot
val en els centres artístics més avançats
d’Europa, com París, en total efervescència. La burgesia viu a l’aire lliure, en els
cafès nocturns, passeja per jardins i carrers, assisteix al cinematògraf dels Lumière, consumeix en els
grans magatzems, munta en bicicleta, vesteix la nova moda i observa amb curiositat la publicitat.
Són els flamants costums d’una nova classe social que vol viure lliure i seran els artistes, precisament, els qui plasmin aquesta vitalitat (Renoir, Toulouse-Lautrec, Degas, Mary Cassatt, Mucha, Klimt,
Ramon Casas, Münch, Boldini, Sargent, Sorolla, etc.).
La Belle Époque coincideix amb la proesa del Titanic, amb la construcció de la Torre Eiffel, parteix
de l’Exposició Universal de París de 1889, o l’Estàtua de la Llibertat de Nova York. Els mons s’apropen. És també l’Edat Dorada americana, època d’expansió, grans fortunes i riques mansions que
es decoren amb art europeu.
Però no tots aposten per la modernitat. Alguns renuncien al progrés buscant el llarg viatge (Gauguin), la puresa i el passat (Rousseau).
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Descobrir la Palma
històrica.
Visites guiades I.
Professor: Pablo José Alcover Cateura
Duració: del 17 d’octubre de 2022 al 19 de desembre de 2022
Horari: dilluns d’11.00 h a 12.00 h
Introducció
Palma és plena de tresors per descobrir. Hi ha un llenguatge ocult en les pedres que hem de desvelar. Aquest curs pretén donar a conèixer el nostre patrimoni, ric i divers. Només podem estimar-lo
si el coneixem. No es pagaran entrades a causa dels convenis existents amb els responsables dels
diferents monuments.
Objectius
• Conèixer aspectes desconeguts de la història dels principals monuments de Palma.
• Despertar la curiositat, perquè vivim en una illa plena d’història i històries.
Programa
1. La Catedral que va meravellar reis i artistes. La Seu.
2. La Llotja. L’edifici que va enamorar l’emperador Carlos V.
3. Rica entre riques. La molt poderosa Església de Sant Francesc.
4. Bellver o la genialitat d’un castell únic en el món.
5. L’Església dels mariners i corsaris. Santa Creu.
6. Un tresor amagat: Sant Pere Claver de Portopí.
7. Els mercats medievals. L’antic barri de Santa Eulàlia.
8. Un barri que no s’hauria d’oblidar. Es Call/Sa Calatrava.
9. L’Església amb la història més insòlita. Sant Miquel.
10. Es Born, els combats de cavallers per la seva honra i vida.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Passejos arquitectònics
per la ciutat.
Professora: Pilar Rubí
Duració: del 17 d’octubre al 19 de desembre de 2022
Horari: dilluns de 17.00 h a 18.00 h
Repassarem breument la història dels estils arquitectònics i dels principals corrents arquitectònics
contemporanis internacionals, per endinsar-nos en la repercussió que han tingut a Mallorca, i
d’aquesta manera establir connexions amb els edificis de Palma a través de les visites comentades
que s’alternaran amb cada una de les sessions teòriques a l’aula.
Objectius
Reconèixer els estils arquitectònics del nostre context i saber-los
situar estilísticament i cronològicament.
Metodologia
Es combinarà una classe a l’aula
amb mitjans audiovisuals i una
visita guiada dels continguts
exposats a la sessió anterior. Les
visites es faran a peu pel centre
de Palma.
Programa
1. Historicismes, revivals i neos
L’arquitectura del ferro i la revisió del passat nacional a través del retorn als estils medievals a finals
del segle XIX. El desenvolupament internacional, nacional i local dels historicismes. L’eclecticisme.
El triomf del neogòtic. L’obra de Bartomeu Ferrà.
2. Itinerari d’edificis d’estil historicista i neogòtic
Visita amb descripció guiada i identificació conjunta de les característiques dels estils a partir de
l’observació de les façanes arquitectòniques.
3. Modernisme
La ruptura amb el passat i el naixement d’un nou estil entre dos segles: art nouveau, modernisme, jugendstil, sezession. El cas de Catalunya i l’arribada dels arquitectes catalans a Mallorca. La
implantació popular. Els arquitectes locals. El eclecticisme modern en l’obra de Gaspar Bennazar.

Passejos arquitectònics
per la ciutat.

4. Itinerari d’edificis d’estil modernista
Visita amb descripció guiada i identificació conjunta de les característiques dels estils a partir de
l’observació de les façanes arquitectòniques.
5. De l’art déco al racionalisme
Nous arquitectes i nous corrents. Mallorca: tradicionalisme, regionalisme i arquitectura moderna.
Propostes urbanístiques. Els arquitectes locals sota la influència de les idees del Moviment modern
i Le Corbusier.
6. Itinerari d’edificis d’estil racionalista
Visita amb descripció guiada i identificació conjunta de les característiques dels estils a partir de
l’observació de les façanes arquitectòniques.
7. Dels anys 50 als 70
L’arquitectura de postguerra. La reconstrucció de les ciutats i les noves planificacions urbanístiques.
Mallorca: retorn a vells models academicistes i eclèctics. L’empremta de Gabriel Alomar.
8. Itinerari d’edificis d’estils recuperats i regionalisme
Visita amb descripció guiada i identificació conjunta de les característiques dels estils a partir de
l’observació de les façanes arquitectòniques.
9. Dels anys 80 fins al dia d’avui
Incorporació de nous llenguatges a l’arquitectura des de les teories dels anys seixanta i setanta.
Individualitats i arquitectes-estrella. Conjugar el que és nou amb el que és antic, rehabilitacions i
edificis singulars de nova planta.
10. Itinerari d’edificis i conjunts urbanístics
Visita amb descripció guiada i identificació conjunta de les característiques dels estils a partir de
l’observació de les façanes arquitectòniques.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Descobrir la Palma
històrica.
Visites guiades II.
Professor: Pablo José Alcover Cateura
Duració: del 9 de gener de 2023 al 13 de març de 2023
Horari: dilluns d’11.00 h a 12.00 h
Introducció
Palma és plena de tresors per descobrir. Hi ha un llenguatge ocult a les pedres que hem de desvelar. Aquest curs pretén donar a conèixer el nostre patrimoni, ric i divers. Només podem estimar-lo
si el coneixem. No es pagaran entrades a causa dels convenis existents amb els responsables dels
diferents monuments. No és necessària la realització del curs anterior “Visites Guiades I” per a la
inscripció a aquest curs.
Objectius
• Conèixer aspectes desconeguts de la història dels principals monuments de Palma.
• Despertar la curiositat, perquè vivim en una illa plena d’història i històries.
Programa
1. El temple amb una joia del barroc. L’Església del Socors.
2. Un museu dins d’un altre. Visita al Museu de Mallorca.
3. Un tresor ocult. L’Església de la Mare de Déu de la Salut (El Terreno).
4. Sant Joan de Malta. El temple dels soldats i dels monjos.
5. L’hotel més luxós d’Occident. El Gran Hotel (Fundació La Caixa).
6. Allà hi va succeir el miracle. La Capella de Sant Alonso Rodríguez (Bellver).
7. Església de Santa Tereseta (Son Armadans).
8. De romans a cristians. Les murades de Palma.
9. Sant Nicolau. L’Església dels italians.
10. Can Balaguer, la casa senyorial dels Anglada.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Història medieval d’Espanya (I).
De la caiguda de Roma al Califat
de Còrdova (segles V-X).
Professor: Pablo José Alcover Cateura
Duració: del 19 d’octubre de 2022 a l’11 de gener de 2023
Horari: dimecres d’11.00 h a 12.00 h
Introducció
L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer els aspectes més fonamentals de la història medieval
d’Espanya. És un curs d’introducció a la història, on es donaran les claus per comprendre el que va
passar a la Península Ibérica durant els segles V-X.
Objectius
• Conèixer els aspectes més rellevants de regnes i pobles de la nostra Edat Mitjana.
• Desmuntar tòpics sobre el període medieval.
• Despertar la curiositat, perquè la història medieval és fascinant.
Programa
1. Un imperi etern s’ensorra. La caiguda de Roma.
2. El sorgiment de grans guerrers. Els visigots.
3. Els gots, senyors indiscutibles d’Hispània.
4. Un regne cau i un altre s’alça. La fi del regne visigot de Toledo.
5. La irrupció del Islam. Fonaments d’una religió i civilització.
6. D’Aràbia al domini global. L’avanç imparable dels sarraïns.
7. L’inici d’un extens domini. Les primeres dècades d’al-Àndalus.
8. La consolidació de l’Emirat de Còrdova. Primera part.
9. La consolidació de l’Emirat de Còrdova. Segona part.
10. L’estat més avançat d’Occident. El Califat de Còrdova.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Història medieval d’Espanya
(II). De la decadència del
Califat de Còrdova al Tractat de
Tudillén (segles X-XII).
Professor: Pablo José Alcover Cateura
Duració: del 18 de gener de 2023 al 29 de març de 2023
Horari: dimecres d’11.00 h a 12.00 h
Introducció
L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer els aspectes més fonamentals de la història medieval
d’Espanya. És un curs d’introducció a la història, on es donaran les claus per comprendre el que va
passar a Espanya en els segles X-XII. Es recomana haver realitzat el curs anterior d’“Història medieval
d’Espanya I” per a la inscripció a aquest curs.
Objectius
• Conèixer els aspectes més rellevants de regnes i pobles de la nostra Edat Mitjana.
• Desmuntar tòpics sobre el període medieval.
• Despertar la curiositat, perquè la història medieval és fascinant.
Programa
1. Un imperi es trenca. De l’esplendor del Califat a l’Emirat de Granada.
2. La “Reconquesta”. Mite o realitat?
3. Els primers regnes cristians. Astúries, Castella i Pamplona.
4. Els estats cristians francs. Aragó i els comtats catalans.
5. Per Déu i per l’espada. Cultura i societat en els regnes cristians.
6. La riquesa dels reis. Els monuments del Monte Naranco.
7. El gran avanç cristià. El segle XI.
8. L’expansió cristiana s’estanca. El segle XII.
9. Molt més que una ruta de peregrins. Els orígens del Camí de Santiago.
10. La guerra estava justificada. Santiago Matamoros o els mites de l’apòstol pelegrí.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Història medieval d’Espanya (III).
Del Califat Almohade a l’època
dels descobriments.
Professor: Pablo José Alcover Cateura
Duració: del 5 d’abril de 2023 al 14 de juny de 2023
Horari: dimecres d’11.00 h a 12.00 h
Introducció
L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer els aspectes més fonamentals de la història medieval
d’Espanya. És un curs d’introducció a la història, on es donaran les claus per comprendre el que va
passar a Espanya en els segles XIII-XV. Es recomana haver realitzat el curs anterior “Història medieval
d’Espanya II” per a la inscripció a aquest curs.
Objectius
• Conèixer els aspectes més rellevants de regnes i pobles de la nostra Edat Mitjana.
• Desmuntar tòpics sobre l’època medieval.
• Despertar la curiositat, perquè la història medieval és fascinant.
Programa
1. Un estat puixant, Aragó. Un estat decadent, Navarra.
2. Castella i Portugal, grans conquistadors. L’Emirat nassarita.
3. La Corona de Castella, una potència ramadera.
4. La Corona d’Aragó, una potència mediterrània.
5. David pot vèncer Goliat. El Regne de Navarra i de Portugal.
6. L’Emirat de Granada aposta per la pólvora.
7. La convivència trencada. De la convivència a l’expulsió dels jueus.
8. Una agitada vida política. Castella en el segle XV.
9. Aragó i Castella s’uneixen. Els Reis Catòlics.
10. Granada cau. Portugal i Castella descobreixen nous mons.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Introducció a l’arquitectura
contemporània.

Professora: Pilar Rubí
Duració: del 9 de gener de 2023 al 27 de febrer de 2023
Horari: dilluns de 17.00 h a 18.15 h
En aquest curs monogràfic ens aproximarem des de la historiografia, a l’evolució i al desenvolupament dels principals corrents arquitectònics internacionals a partir de 1930 a Europa, EEUU i Japó,
amb un capítol per veure les influències i correspondències estilístiques amb exemples a Mallorca i
Eivissa, sense deixar de costat la perspectiva de gènere en una disciplina tradicionalment masculina.
Objectius
Identificar els moviments arquitectònics contemporanis i les seves característiques; situar cronològicament aquests moviments; entendre les claus per a la comprensió de l’arquitectura contemporània.
Metodologia
Les classes a l’aula es complementaran amb una visita final guiada a un edifici que exemplifiqui
algun dels temes del curs.
1. Els grans mestres i pares de l’arquitectura contemporània:
Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Gropius i Lloyd Wright.
Racionalisme versus organicisme. El CIAM (Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna) i la Carta
d’Atenes (1933). El Moviment modern. Lilly Reich i Charlotte Perriand. L’experiència del GATEPAC.

Introducció a l’arquitectura
contemporània

2. La reconstrucció d’Europa després de la Segona Guerra Mundial (1945).
Revisió formal als EEUU: Kahn. Nou empirisme nòrdic i nova monumentalitat. Principals representants: Arne Jacobsen, Alvar Aalto, Aino i Elissa Aalto, Jorn Utzon.
3. Brutalisme.
New Brutalism a Anglaterra. Característiques i protagonistes. L’aportació sud-americana: Niemeyer,
Costa, Lina Bo Bardi. Espanya en els anys 50 i 60: Sáenz de Oiza, Coderch, Fisac.
4. Postmodernisme: la reacció contra el formalisme del moviment modern. Arquitectes i projectes influents.
Nou funcionalisme i arquitectura com a expressió tecnològica. Els plantejaments del grup Archigram. Metabolistes japonesos. L’empremta de Tange.
5. Neoproductivisme i solucions high-tech.
Stirling, Foster, De la Sota. La reinterpretació dels mestres del Moviment modern: Five architects.
Recerca de la racionalitat: Aldo Rossi.
Arquitectura com a sistema comunicatiu: Robert Venturi i Denise Scott Brown.
6. Arquitectura conceptual.
Dispersió de posicions arquitectòniques: revisió historicista a Europa (Bofill),
classicisme postmodern als Estats Units (Graves), contextualisme cultural (Rossi, Siza, Moneo),
deconstructivisme (Koolhas, Zaha Hadid), l’edifici com a obra d’art (Gehry), sortides a la solució
tecnològica (Nouvel, Herzog & De Meuron).
7. Arquitectura contemporània a Mallorca i Eivissa.
Racionalisme. Arquitectura del Nou Règim. Els anys 60 i 70.
Edificis singulars i projectes de grans arquitectes internacionals fins al dia d’avui.
8. Visita comentada a un edifici o a un conjunt urbanístic.
*En cas de transport organitzat fora de Palma, l’import es pagarà a part.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Curs d’egiptologia:
viatge a Egipte 2023.
Professora: Dra. Pilar Pujol Peré
Duració: del 14 de novembre de 2022 al 6 de febrer de 2023
Horari: dilluns de 18.30 h a 19.30 h
Curs introductori a l’antiga civilització egípcia, seguint l’itinerari del viatge proposat per a febrer
de 2023.
Objectius
• Conèixer el sistema de pensament egipci.
• Identificar el cànon artístic.
• Conèixer els monuments que es visitaran durant el viatge.
Programa
14 de novembre de 2022. Religió i sistema de pensament a l’antic Egipte.
21 de novembre de 2022. Art a l’Antic Egipte.
28 de novembre de 2022. Piràmides d’Egipte.
12 de desembre de 2022. Temples I (Philae i Dendera).
19 de desembre de 2022. Temples II (Edfú, Esfa i Komombo).
9 de gener de 2023. Temples II (Karnak i Luxor).
16 de gener de 2023. La vall dels Reis i la vall dels nobles.
23 de gener de 2023. Ramsés II i Nefertary.
30 de gener de 2023. Abu Simbel.
6 de febrer de 2023. Introducció als jeroglífics.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

La pintura, l’art de
contar històries.
Professora: Elena Conde
Duració: del 16 de febrer de 2023 al 4 de maig de 2023
Horari: dijous de 17.00 h a 18.00 h
La imatge, per la seva capacitat comunicativa, transmet el món de
l’artista i la seva narració dels fets, coneixements, sentiments o fantasies. Cada obra artística oculta una història que ha de ser desvelada. Obres de tensió emocional, episodis mitològics, relats antics
o religiosos, esdeveniments històrics, retrats amb història; en definitiva, exemples de narrativa visual que se serveixen de la capacitat
transmissora del llenguatge artístic.
En el present curs es fa una selecció acurada d’obres pertanyents a
la Història de l’Art que tenguin una potent capacitat per mostrar-nos
diferents contextos i moments, considerant que l’obra artística és
una forma de sentir, un document testimonial d’una època històrica,
d’una cultura o d’una societat que recrea l’ambient en què va ser
realitzada.
Obres base: una història personal (La comtessa de Chinchón, Goya). La
mitologia com a font inesgotable d’històries (Proserpina, Rossetti). La
pintura d’història, una visió romàntica del passat (Joana I de Castella,
Pradillo). Venjances a través dels pinzells (Artemisa, Gentileschi).
Una ona que traspassa el sentit del paisatge (La ola, Kanagawa). Els
gustos pictòrics d’Eugenia de Montijo (La perla i l’ona, Baudry). El
poder de la llar a través de la naturalesa morta (La lechera, Vermeer).
L’exaltació de la guerra (La rendició de Breda, Velázquez). Aportacions
noves d’expressar la Crucifixió (Cristo de la Sangre, Zuloaga), i una al·legoria explícita: Les germanes
d’Estrées.
Si les condicions sanitàries ho permeten, es farà un viatge cultural.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

La pervivència dels
mites grecs.
Professora: Antònia Soler i Nicolau
Duració: del 6 de març de 2023 al 22 de maig de 2023
Horari: dilluns de 17.30 h a 18.30 h
Introducció
Més que de pervivència seria lícit parlar potser d’immortalitat dels mites grecs, ja que han aconseguit l’estatus d’arquetipus no ja europeus, sinó universals, que serveixen per definir tot tipus
de comportaments humans. Els mites grecs han aconseguit traspassar les fronteres de Grècia, no
només en el que va ser el seu espai físic, sinó també a través del temps.
Objectius
• Conèixer les principals genealogies de déus grecs.
• Interpretar antropològicament i històricament alguns mites grecs.
• Valorar la creació dels mites com a producte d’una consciència col·lectiva.
Programa
1. El naixement del Cosmos. els primers déus.
2. Els déus olímpics I: la primera generació.
3. Els déus olímpics II: els fills de la primera generació.
4. Heracles o Hércules.
5. Els mites de Creta: Teseu, el Minotaure, Minos i Pasífae, Dèdal i Ícar.
6. Orfeu i la música.
7. El viatge dels Argonautes.
8. La guerra de Troia i els principals herois homèrics.
9. Perseu i les Gorgones.
10. Quina raó de ser tenen els mites? Què els fa únics?
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Comprenent l’Edat Mitjana a través del
cine: deu pel·lícules per a endinsar-nos
en el cor de l’època medieval.

Professor: Francisco de Asís Maura García
Duració: del 18 d’octubre de 2022 al 17 de gener de 2023
Horari: dimarts de 17.30 h a 18.30 h
Introducció
L’objectiu principal d’aquest curs és reflexionar sobre l’Edat Mitjana a través de deu emblemàtiques
pel·lícules que ens transportaran al cor de les cançons de gesta cavallerescos, a la formació de l’Imperi
Plantagenet, a descobrir el significat de la religiositat, la mesura del temps, la sexualitat, l’humor i
l’organització de la societat medieval, entre d’altres. Fent ús d’una metodologia transversal––història, filosofia, cine i antropologia––ens endinsarem en els mites, llegendes, realitats i ficcions d’un
període històric únic de la mà del setè art.
Les pel·lícules estan disponibles a “Amazon Prime” o “HBO”. “Per gaudir de les sessions no serà
necessària la visualització de les pel·lícules, encara que seria recomanable per a una immersió més
profunda en els continguts.
Objectius
• Analitzar amb esperit crític l’Edat Mitjana.
• Comprendre mitjançant documents històrics i fonts primàries la mentalitat medieval.
• Entrenar la mirada per a evitar el presentisme històric (no observar el passat amb els ulls del
present).
• Crear una taula rodona de debat en la qual intercanviar coneixements, dubtes i saviesa.
Programa per sessions (a cada sessió analitzarem una pel·lícula que els alumnes hauran
visualitzat prèviament):
18 d’octubre de 2022. El caballero verde de David Lowery (2021). Romanços artúrics, cavalleria
simbòlica i tradició novel·lesca medieval.
25 d’octubre de 2022. El león en invierno d’Anthony Harvey (1968). Enric II, Ricard Cor de Lleó i
Leonor d’Aquitània: forja i pèrdua d’un imperi a Europa.

Comprenent l’Edat Mitjana a través del
cine: deu pel·lícules per a endinsar-nos en
el cor de l’època medieval.

8 de novembre de 2022. El último duelo de Ridley Scott (2021). Justes, dols i l’aplicació de la
justícia a l’Edat Mitjana.
15 de novembre de 2022. El Decamerón de Pier Paolo Passolini (1971). Boccacio, erotisme medieval, decadència humorística i sexe durant la Pesta Negra a Itàlia.
22 de novembre de 2022. Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn (2009). Furor viking, misticisme
guerrer i la societat nòrdica medieval.
29 de novembre de 2022. Macbeth de Justin Kurzel (2015). Bogeria, corrupció i la soledat del
poder.
13 de desembre de 2022. La princesa prometida de Rob Reiner (1987). Amor cortès, esgrima
històrica i aventures esbojarrades en clau medieval.
20 de desembre de 2022. El reino de los cielos de Ridley Scott (2005). Croades, peregrinacions i
desmitificació històrica de la Guerra Santa.
10 de gener de 2023. El manantial de la doncella d’Ingmar Bergman (1960). Déu, la religiositat i
la mesura del temps medieval.
17 de gener de 2023. El rey pescador de Terry Gillian (1991). Una cançó de gesta a la moderna
Nova York: cercant el Grial a Central Park.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Aproximació a les
simfonies de Beethoven.
Professor: Pere Estelrich Massutí
Duració: del 25 d’octubre de 2022 al 26 de maig de 2023
Horari: divendres de 12.00 h a 13.00 h
No hi ha dubte que la figura de Beethoven és una de les més grans de la història de la música. Va
aportar, i fins i tot va canviar, conceptes clàssics com el quartet de corda, sonata per a piano o el de
simfonia, establint les bases del que serien aquestes formes musicals després d’ell.
A través d’audicions molt amenes, plenes d’anècdotes i curiositats, amb explicacions senzilles i amb
un llenguatge entenedor per a tots els públics, ens aproximarem al món simfònic beethovenià.
A cada sessió s’explicarà una de les simfonies, un total de nou, i a la primera ens aproparem a la
figura del geni de Bonn.
Per a cada sessió utilitzarem vídeos de concerts enregistrats en directe, per a poder escoltar els
detalls de cada obra concreta i poder veure com els instrumentistes toquen cada passatge o com
el director es comunica amb els músics.
Aquestes sessions permetran entendre millor les 9 simfonies de Beethoven i fer que quan es tornin
a escoltar de nou s’hi puguin trobar aspectes desconeguts i nous.
Programa
28 d’octubre de 2022
2 de desembre de 2022
23 de desembre de 2022
27 de gener de 2023
3 de febrer de 2023

		

17 de febrer de 2023
17 de març de 2023
31 de març de 2023
28 d’abril de 2023
26 de maig de 2023

PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Un viaje a través del segle XX
amb el piano com a vehicle.
Una aproximació a l’univers pianístic del segle XX amb
l’impressionisme francès com a nucli.

Professor: Magí Garcías Frau
Duració: del 14 de novembre de 2022 al 6 de febrer de 2023
Horari: divendres de 12.00 h a 13.00 h
Objectius
Traçarem un recorregut pels moments creatius més rellevants a través de les obres més paradigmàtiques. Essent la música el nucli aglutinador de les sessions, s’utilitzaran referències epistolars,
biogràfiques, analítiques i assajos, com també representacions visuals per reforçar la comprensió de
tot els conceptes i dinamitzar les jornades. A l’última sessió i de forma nova s’adoptarà un aspecte
més pràctic perquè els participants se’n portin un record inoblidable. Un dels objectius principals és
que els participants puguin arribar a sentir els compositors que s’estudiaran, i puguin comprendre
i manejar els conceptes clau que hi ha en les obres universals estudiades.
Metodologia
El centre de les nostres sessions és clar: França i el segle XX. Però per fer les sessions més dinàmiques i variades realitzarem diversos salts cap a altres contextos i moments, perquè els participants
puguin comparar i relacionar conceptes i obtenir una visió més panoràmica de la riquesa fascinant
que va suposar el segle XX dins del món del piano en particular i la música en general. La metodologia consistirà en exposicions orals ajudades d’audiovisuals completades amb concerts de les
obres treballades.
Conceptes
Impressionisme
Neobarroc
Orientalisme
Expo de París
Commedia dell’arte
Arts pictòriques
Futurisme
Rússia
Espanya
Dones compositores
USA

Un viaje a través del segle XX
amb el piano com a vehicle.
Una aproximació a l’univers pianístic del segle XX amb
l’impressionisme francès com a nucli.

Programa
4 de novembre de 2022. Inicis de l’impressionisme, transició, resposta a l’hegemonia alemanya:
obres de Schumann i Debussy.
25 de novembre de 2022. L’orientalisme dins la música de Debussy. Món àrab, l’exotisme espanyol i el Japó: obres de Ravel i Debussy.
16 de desembre de 2022. El pictorisme dins l’obra de Debussy, el cim de l’impressionisme i la
influència de les arts pictòriques: obres de Debussy.
13 de gener de 2023. Conferència sobre l’obra Images de Debussy, una de les obres més paradigmàtiques de l’impressionisme.
10 de febrer de 2023. Ravel: el rellotger suís, la guerra i el neobarroc.
10 de març de 2023. L’integral per a piano de Lili Boulanger: una compositora en temps de
compositors.
24 de març de 2023. El segle XX a Rússia, part I: el misticisme, l’herència chopiniana i la connexió
Rússia-París (obres d’Scriabin i Chopin).
21 d’abril de 2023. El segle XX a Rússia, part II: Prokofiev, sarcasme, futurisme i cinema.
5 de maig de 2023. El segle XX a Espanya: inicis, exili i influència francesa (obres de Granados,
Albéniz i Mompou).
19 de maig de 2023. Els Estats units: l’avantguarda com a bandera o com crear una tradició des
de zero (obres de John Cage).
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Viure l’òpera!
Una aproximació diferent per poder
gaudir-ne més.
Professor: Francesc Bonnin Socias
Duració: del 27 de gener de 2023 al 9 de juny de 2023
Horari: divendres de 18.00 h a 19.00 h
Objectius
• Descobrir i créixer en el gaudi i el plaer de l’òpera a partir de l’enteniment i la passió.
• Incentivar a assistir a la representació d’òperes. Valorar cada espectacle d’òpera com a únic i
irrepetible. Apreciar l’espectacle en viu.
• Preparar l’assistència en grup a diferents espectacles operístics.
• Descobrir òperes de repertori menys habitual.
• Conèixer de manera simple els diferents aspectes i els elements tècnics de l’òpera.
Metodología
A partir d’una òpera, o un aspecte d’aquesta, es donen informacions i continguts per gaudir-ne
millor.
Les sessions es fan amb la paraula, les il·lustracions amb piano o cantades i audicions. La vivència
professional del ponent en el món de l’òpera és l’element substancial en el contingut de les xerradess.
Programa:
27 de gener de 2023
* Ens preparem per anar a... La bohème. G.Puccini (I)
Teatre Principal de Palma. Febrer de 2023
10 de febrer de 2023
* Ens preparem per anar a... La bohème. G.Puccini (II)
Teatre Principal de Palma
24 de febrer de 2023
Descobrim títols infreqüents:
Òpera francesa: L’Heure Spagnole M.Ravel
10 de març de 2023
Les cançons i temes populars a l’òpera
24 de març de 2023
es veus de baix a l’òpera. Els diferents tipus. Exemples i adequació al personatge

Viure l’òpera!
Una aproximació diferent per poder
gaudir-ne més.

21 d’abril de 2023
Descobrim títols infreqüents:
Òperes de joventut. Le Villi G.Puccini
28 d’abril de 2023
* Ens preparem per anar a... La Traviatta G.Verdi (I)
Teatre Principal de Palma. Juny de 2023
19 de maig de 2023
* Ens preparem per anar a... La Traviatta G.Verdi (II)
Teatre Principal de Palma
26 de maig de 2023
* Ens preparem per anar a... Turandot G. Puccini (I)
Teatro Real de Madrid. Juliol de 2023
9 de juny de 2023
* Ens preparem per anar a... Turandot G.Puccini (II)
Teatro Real de Madrid
*Totes les informacions i coneixements per a una completa aproximació a aquest títol i preparació
per a la possible assistència a l’espectacle.
Si les condicions sanitàries ho permeten, es preveu organitzar l’assistència i/o viatge a una representació.
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Per a la temporada 2022 – 2023 s’ha arribat a un acord amb el Teatre Principal perquè els alumnes d’aquest curs puguin gaudir, en grups de més de
20 persones i per a funcions de temporada de lírica, d’un descompte del
25 %. Aquest descompte s’aplicarà a entrades superiors a 12 €, les quals es
podran retirar a les taquilles del Teatre Principal. Per a poder gaudir d’aquest
descompte, la Fundació ha de facilitar el llistat d’alumnes al Teatre Principal.
També tenim la possibilitat d’assistir a un assaig obert d’alguna de les produccions, després d’haver adquirit prèviament les entrades o abonaments.

El món a les
teves mans.
Professor: Joan I. Roig Barceló
Duració: 4 sessions de 1,5 h cada una
L’objectiu de la nova edició del curs-taller “El món a les teves mans” és dotar els seus alumnes dels
coneixements mínims necessaris i de les habilitats necessàries per desenvolupar-se en el fascinant
nou món de les tecnologies de la informació. Per això coneixerà:
• Què és Internet?
• Com puc connectar-me a Internet?
• Conceptes bàsics previs (usuari, contrasenya, compte, aplicació, PIN, etc.)
• Ús bàsic de dispositius smartphones i tauletes.
• Principals aplicacions.
• Comprar i pagar de forma segura.
• Ús d’aplicacions financeres.
• Sistema Cl@ve PIN per a accedir a l’administració i principals Apps de l’administració.
Grup 1: dimarts d’11.30 h a 13.00 h (del 18 d’octubre al 15 de novembre)
Grup 2: dijous d’11.30 a 13.00 h (del 20 d’octubre al 10 de novembre)
Grup 3: dimecres de 17.30 h a 19.00 h (del 26 d’octubre al 16 de novembre)
Grup 4: dimecres de 17.30 h a 19.00 h (del 23 de novembre al 21 de desembre)
PREU: 65 € Clients de CaixaBank I 100 € No clients

Taller de creativitat literària
i per a la redacció i formació
d’un llibre.
PRIMER CURS
Duració: del 19 d’octubre de 2022 al 31 de maig de 2023 (quinzenalment)
Horari: de 17.00 h a 18.15 h
Objectius
• Aprendre a descriure els nostres sentiments, pensaments i records, per tractar de crear després
els nostres propis contes, relats breus, poemes, etc.
PREU: 155 € Clients de CaixaBank I 175 € No clients
SEGON CURS
Duració: del 26 d’octubre de 2022 al 7 de juny de 2023 (quinzenalment)
Horari: de 17.30 h a 19.00 h
Objectius
• Aprendre a posar en ordre un escrit amb vistes a la composició d’una biografia pròpia, familiar,
o un llibre de cuina, etc. Al final del curs hi haurà la possibilitat de la impressió-publicació d’un
llibre amb els millors relats creatius del curs.
TERCER CURS
Duració: del 19 d’octubre de 2022 al 31 de maig de 2023 (quinzenalment)
Horari: de 18.30 h a 19.30 h
Objectius
• Intentar escriure relats més llargs i fins i tot, amb l’ajuda del professor, crear el seu propi llibre
de relats, novel·la o poesia, etc.
• Al final de curs es plantejarà la possibilitat d’imprimir o editar un llibre conjunt. Per a poder
realitzar aquest curs és imprescindible haver realitzat el curs d’iniciació, tret que el professor,
després d’haver parlat amb l’alumne, decideixi el contrari..
PREU: 185 € Clients de CaixaBank I 205 € No clients

Taller
Neuroactiva’t.
Professores: Macarena Sánchez i María Teresa Tello
Aquest curs va adreçat a persones majors que apostin per millorar la seva qualitat de vida, mantenint en forma i en condicions saludables les seves neurones. Per això, realitzarem activitats amenes i pràctiques d’estimulació cognitiva en un espai distès i propici per a compartir experiències i
aprenentatges. Aposta per neuroactivar-te!
S’ofereix en grup amb un màxim de 15 persones i s’ofereix també la modalitat en línia (on line).
Grup 1: dilluns de 17.30 h a 19.00 h (del 17 d’octubre de 2022 al 22 de maig de 2023)
Grup 2: dimarts de 17.30 h a 19.00 h (del 18 d’octubre de 2022 al 23 de maig de 2023)
Grup 3: dijous de 16.45h a 18.15 h (del 20 d’octubre de 2022 al 18 de maig de 2023)
Grup 4: dijous de 18.30 h a 20.00 h (del 20 d’octubre de 2022 al 18 de maig de 2023)
PREU: 140 € Clients de CaixaBank I 180 € No clients

Matriculació
Termini de matriculació:
Del 3 al 7 d’octubre
Modalitats:
Presencial: instal·lacions Fundació SA NOSTRA
Al c/ Concepció, 12 de Palma de 10.30 h a 13.30 h
Correu electrònic: sol·licitant inscripció al correu:
fundacio@fundaciosanostra.es
És necessari presentar el full d’inscripció emplenat en el moment
de la matrícula. El pagament ha de realitzar-se amb la seva
targeta bancària
Les places són limitades. Els cursos s’impartiran sempre que hi
hagi el nombre mínim d’alumnes previst
Inici dels cursos: setmana del 17 d’octubre
Telèfon d’informació: 971 595 980
(de dilluns a divendres d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h)
www.fundaciosanostra.es

CURSOS
2022/2023

Fundació

