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SAFRÀ i SERAFí
Txo Titelles (Catalunya)

TITELLES
Durada: 50 minuts 

Idioma: català

Vet aquí un parell de ratolins: en Safrà alt i marró 
a qui li agrada cosir, i en Serafí, gris i baixet que es 
passa el dia llegint. Aquest dos ratolins són veïns 

però no s’entenen ni mica ni gens... Tot canvia quan 
apareix un ratot dolentot que els vol ensarronar.

Un espectacle molt divertit, carregat de rodolins per 
a totes les nines i nins.

27 i 28 d’octubre 18 h
Teatre Municipal Mar i Terra

27 i 28 d’octubre 12 h
Teatre Municipal Catalina Valls

17 de novembre 18 h
18 de novembre 12 h
Teatre Municipal Catalina Valls

24 de novembre 18 h
25 de novembre 12 h
Teatre Municipal Catalina Valls

ROMEO & JULIET 
Mishmash Theatre (Dinamarca) 

TEATRE DE TEXT / TEATRE GESTUAL
Durada: 40 minuts 

Idioma: anglès

Dos adolescents es coneixen en una festa i 
s’enamoren, però les seves famílies, els Montesco 

i els Capuleto, no els ho posaran gens fàcil. 
Interpretació del clàssic de Shakespeare que conjuga 

mímica, acrobàcia, text i moltes coses més. Per a 
adolescents que gaudeixen d’una bona tragèdia. 

I per als pares i les mares que ho saben.

EL COL·LECCIONISTA 
CELESTE 

Cia. Colorín Coloradas
TEATRE D’OMBRES / TITELLES 

Durada: 40 minuts 
Idioma: sense text

Espectacle d’imatges, projeccions, llums i ombres, 
titelles i dansa. Un conte poètic sobre la igualtat de 
gènere, el respecte i l’amor. Per a nins i nines a qui 

agrada la pintura, la música i la dansa.

L’ETERN MECANOSCRIT  
Cia. La Impaciència 

TEATRE DE TEXT
Durada: 55 minuts

Idioma: català

N’Alba i en Dídac són els únics supervivents de la 
Terra després que uns extraterrestres eliminin 
tota la humanitat. I aquí comença l’aventura… 

plena de llibres. Una brillant adaptació teatral de la 
novel·la Mecanoscrit del segon origen de Manuel 

de Pedrolo. Per a tota la família, tant si heu llegit el 
llibre com si no.

+12 
anys

+3 
anys

+4 
anys

+6
anys



4 CLÀSSICS 
Circ Bover 

CIRC
Durada: 60 minuts 

Idioma: català

El xou de circ més típic i alhora atípic, protagonitzat 
per dos germans i dues germanes que han nascut 

i s’han criat al circ familiar que ha passat de 
generació en generació des de fa 227 anys.

Un clàssic per a totes les generacions.

AÑOS LUZ
Cia. Luz, micro y punto

TEATRE D’OMBRES
Durada: 50 minuts 
Idioma: sense text

Años Luz ens revela els secrets del teatres d’ombres i 
ens mostra què passa davant i darrere el teló quan es 
formen les imatges màgiques. Un espectacle de llum, 

ombra i música en directe. Premi FETEN 2017 a la 
millor proposta plàstica. Per a criatures exploradores, 
científiques, curioses, creatives i somiadores, i per a 

pares i mares que creuen en la màgia.

EN MARTÍ I 
EL SIURELL MÀGIC  

Disset Teatre
TITELLES

Durada: 45 minuts 
Idioma: català

En Martí és un nin que, tot i venir de família de 
pescadors, té por de l’aigua. Si vol vèncer la Fam 

Fatal, però, haurà d’enfrontar-se a les seves pors i 
sortir a pescar.

Per a bons escoltadors de contes.

UNA HISTÒRIA 
VERTADERA 

Iguana Teatre 
TEATRE DE TEXT
Durada: 55 minuts

Idioma: català

La història d’en Pau és alhora un conte d’aventures 
i una maleta plena d’eines per a reconèixer i evitar 

els abusos i maltractaments de qualsevol tipus i per 
a entendre i ajudar qui els pateix.

Un espectacle actual i sempre necessari.

+4
anys

28 i 29 de desembre 18 h
30 de desembre 12 h
Teatre Municipal Xesc Forteza

15 de desembre 18 h
16 de desembre 12 h
Teatre Municipal Xesc Forteza

26 de gener 18 h
27 de gener 12 h
Teatre Municipal Catalina Valls

+3
anys

+3
anys

+6
anys

22 i 23 de febrer 18 h
24 de febrer 12 h
Teatre Municipal Catalina Valls



MIRA MIRÓ 
Cia. Baal 
DANSA

Durada: 45 minuts 
Idioma: sense text

Espectacle de dansa i videoanimació per als més 
petits que neix de l’univers de Joan Miró. De manera 
màgica, les pintures tornen vives i ens transporten a 

un univers imaginari.
Per a criatures inquietes i amb ganes de ballar.

BERTA LA CAPUTXETA, 
3a GENERACIÓ 

Cia. T. Gràcia
TEATRE MUSICAL
Durada: 55 minuts 

Idioma: català

Berta pertany a la generació més jove d’una nissaga 
de dones que han estat enganades pel llop ferotge. 

Escoltarà d’una vegada els consells de la mare 
Caputxeta i la padrina Caputxeta?

Per a sentir i cantar les històries de sempre.

GNOMA
Pea Green Boat (Catalunya)

TITELLES
Durada: 45 minuts 

Idioma: català

La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda l’ocell 
han construït una casa per a viure-hi juntes. Estan 
molt il·lusionades però a poc a poc s’adonen que 
la convivència no és tan senzilla. A na Gwendolyn 

li agrada fer les coses d’una manera i a na Matilda, 
d’una altra. Gnoma és un espectacle de titelles 
sobre el repte de la convivència i l’amistat, les 

diferències i l’acceptació dels altres.

EL MUNDO DE DONDO
Cia. Julia Sigliani (Argentina)

TITELLES
Durada: 55 minuts

Idioma: castellà

L’obra és un recorregut profund, sensible i sincer per les 
preguntes que els nins es fan sobre què significa néixer 
i créixer. Dondo és el protagonista, a qui coneixem des 

de la gestació i el naixement fins als primers anys de 
la seva vida. Desplegant diversos recursos artístics, el 

públic podrà sorprendre’s amb aquest espectacle que 
conté titelles de taula, titella de boca amb vareta, teatre, 

màscara i dibuixos en viu.

+3
anys

+3
anys

+5
anys

+2
anys

13 d’abril 18 h
14 d’abril 12 h 
Teatre Municipal Xesc Forteza

15 i 16 de març 18 h
17 de març 12 h
Teatre Municipal Xesc Forteza

18 de maig a les 18 h 
Teatre Municipal Catalina Valls

19 de maig a les 12 i a les 18 h 
Teatre Municipal Xesc Forteza



EL MÚSIC JOSEP BALAGUER I EL 
SEU ORGUE WALCKER 

CONFERÈNCIA AMB 
IL·LUSTRACIONS MUSICALS

27 d’octubre 18 h
Durada: 55 minuts

Idioma: català
Entrada lliure fins a completar cabuda. 

Reserves a produccio@casmusic.eu

Conferència en què es fa un recorregut pel context 
sociocultural i musical de Palma al tombant dels segles 
XIX i XX, seguint la biografia del músic i fomentador de 
les arts Josep Balaguer i la història de l’orgue Walcker, 

amb audicions musicals a manera d’il·lustració.

Direcció: Eugènia Gallego, doctora en Música i Societat i 
docent de Musicologia del Conservatori Superior de les 

Illes Balears.

AMB VOSALTRES, L’INCREÏBLE 
ORGUE WALKER! 

CONCERTS FAMILIARS
 

Del circ romà fins al cinema 
29 de setembre 18 h
30 de setembre 12 h

6 d’octubre 18 h
7 d’octubre 12 h

Saps com funciona un orgue? 
28 d’octubre 12 h

10 de novembre 18 h
11 de novembre 12 h

Durada: 55 minuts
Idioma: català

Entrada lliure fins a completar cabuda. 
Reserves a produccio@casmusic.eu

Dos espectacles familiars amb un narrador, música en 
directe de l’orgue Walcker i divertides projeccions.

ACTIVITATS 
INFANTILS I JUVENILS 
A CAN BALAGUER 

+6
anys

+14
anys

Carrer de la Unió 3.  Palma  
Tel. 971225900 - Extensió 1727



LLUM TRENCADA 
Iguana Teatre 
21 i 22 de desembre 20.30 h i 23 de desembre 19 h
LLOC: Teatre Municipal Mar i Terra
IDIOMA: català
DURADA: 70 minuts
Testimonis colpidors de dones que durant la Guerra Civil 
espanyola i els anys de postguerra varen veure esvaïts els seus 
somnis d’igualtat i de llibertat. 

CROTCH 
Cia. Baal 
25 i 26 de gener 20.30 h i 27 de gener 19 h
LLOC: Teatre Municipal Xesc Forteza
IDIOMA: català i castellà
DURADA:  55 minuts
Qui ha dit por, vergonya, amaga’t? Doncs NO. Som cossos 
visibles i dissidents.
CROTCH utilitza la dansa teatre per a indagar en la 
construcció de la identitat de gènere.

BOMBERS
Mise en Lumière / Barnabé
15 i 16 de febrer 20.30 h i 17 de febrer 19 h
LLOC: Teatre Municipal Mar i Terra 
IDIOMA: català
DURADA: 60 minuts 
La dificultat de dir “no”, de decidir sobre el propi cos. Una obra 
que parla de manera crua sobre l’abús sexual.

LA CLASSE
El Somni Produccions 
19 i 20 d’octubre 20.30 h · 21 d’octubre 19 h 
LLOC: Teatre Municipal Mar i Terra
IDIOMA: català
DURADA: 80 minuts
Les decisions que es prenen a l’adolescència i que marquen 
tota una vida. Les relacions que es fan a l’adolescència i que 
ens acompanyen tota la vida.

LORCA QUE TE QUIERO LORCA
Teatre Visceral i Teatritx 
23 i 24 de novembre 20.30 h · 25 de novembre 19 h 
LLOC: Teatre municipal Mar i Terra
IDIOMA: castellà
DURADA: 55 minuts
Un activista detingut injustament per participar en una mani-
festació. La poesia de Lorca s’entremescla amb la seva situació, 
els seus somnis i les seves pors.

DONES A ESCENA
Òrbita Produccions
15 de desembre 20.30 h · 16 de desembre 19 h
LLOC: Teatre Municipal Mar i Terra
IDIOMA: català
DURADA: 90 minuts
Tres obres curtes que parlen del paper de la dona a la nostra 
societat, de la desigualtat i de la injustícia. 

Informació i venda d’entrades: 
www.palmacultura.cat 

ESCENA+ 
PROPOSTES TEATRALS PER A +14 ANYS 



ON ES FAN ELS ESPECTACLES? 
Als tres teatres municipals de Palma: el Catalina Valls (Passeig de 
Mallorca, 9. Tel. 971 739 148), el Xesc Forteza (Plaça Miquel Maura, s/n.
Tel 971 710 986) i el Mar i Terra (Carrer de Sant Magí, 89. Tel. 971 452 358). 

ON ES PODEN COMPRAR LES ENTRADES ANTICIPADES? 
Per Internet a www.palmacultura.cat o en persona de dimarts a divendres de 16.30 a 
21.30 h al Teatre Mar i Terra (c. de Sant Magí, 89; tel. 971 452 358).

I SI NO US DECIDIU FINS AL DARRER MINUT, podeu comprar entrades, si en queden, 
a la taquilla del teatre on es fa l’espectacle a partir d’una hora abans de la funció.

QUIN PREU TENEN LES ENTRADES? 
TOT I MOLT: Segons l’edat: de 0 a 24 mesos, 1 €; fins a 16 anys, anticipada 6 € / 
taquilla 8 €; adults: anticipada 8 € / taquilla 10 €. No s’hi apliquen altres descomptes. 
ESCENA+: Infants, joves i estudiants: anticipada 8 € / taquilla 10 €; 
adults: anticipada 10 € / taquilla 12 €. 
Consulteu preus i condicions al web www.palmacultura.cat

VOLEU MÉS INFORMACIÓ?
Entrau a www.palmacultura.cat, enviau un correu electrònic a 
musicaiescena@palma.cat o telefonau-nos al 010 (de 7 a 23 h) 
o al 971 720 135 (de 9 a 14 h).

Aquest programa és susceptible de canvis. 
Tots els espectacles teatrals s’ofereixen en sessions matinals 
per a centres escolars. Per a més informació: www.palmaeduca.cat

ORGANITZACIÓ: Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i 
Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma

Títol de la publicació: TOTIMOLT 2018-2019. Espectacles infantils i juvenils
DL PM 1193-2018


