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Moció sobre la Programació del Teatre Principal 

 
A la Junta de Patrons del Teatre Principal que es va celebrar el passat 17 d’agost del 2012 es va 
presentar la programació prevista fins al setembre del 2013 així com també un avanç del 
pressupost pel 2013. El document econòmic preveu destinar uns 270.000 € a les arts 
escèniques i 570.000 € a l’opera i la sarsuela. 
 
Malgrat que es faci una aposta per la producció pròpia els esforços pressupostaris destinats a 
arts escèniques es dirigeixen, sobre tot, a la producció d’una obra que ni es d’un autor 
mallorquí ni té cap lligam amb la cultura pròpia com és el “Juan Tenorio”. 
 
Trobam a faltar un suport decidit de la Fundació Teatre Principal cap a les companyies 
professionals de Mallorca i l’imprescindible col·laboració amb els teatres públics dels municipis 
de la resta de l’illa. 
 
El Teatre Principal hauria de ser el referent públic de les arts escèniques de Mallorca i, a parer 
nostre, la programació presentada ens du cap a la conversió del TP és un teatre més; amb una 
programació plana, de qualitat discutible i amb una predilecció desmesurada cap a l’opera i la 
sarsuela. 
 
Deixant d’utilitzar un recurs important com es la sala petita del Teatre Principal també s’oblida 
completament el teatre de petit format, experimental i alternatiu. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca 
proposa al Ple que adopti els següents: 

 
Acords 

 
1.-  El ple del Consell de Mallorca insta a la gerent del Teatre Principal a refer la programació 

per tal que pugui ser el referent de les arts escèniques de Mallorca, apostant per les 
produccions d’autors mallorquins de renom, pel suport a les companyies professionals i 
per la col·laboració amb la resta de teatres públics de Mallorca. 

 
2.-  El ple del Consell de Mallorca insta igualment a reconsiderar la producció i exhibició a la 

sala petita d’espectacles de petit format, experimentals i alternatius. 
 
3.- El ple del Consell de Mallorca es compromet a aprovar la proposta de pressupost total 

per programació que es presentà a la Junta de patrons del TP del passat 17 d’agost de 
2012. 
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