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Dissabte 31 d’octubre a les 18h
Diumenge 1 de novembre a les 12h
+3
anys

1
VOLEN VOLEN
Mariantònia Oliver
Teatre Municipal Catalina Valls
Durada: 35 minuts
Idioma: sense text
Volen Volen fa ús de la dansa i d’un circ honest
per a desenvolupar un llenguatge sense
paraules, basat en la manipulació d’objectes
i moviment. Un joc coreogràfic càlid i pròxim
als més petits, un joc que es fon com un
conte melòdic, un esclat d’imatges poètiques
amb un únic objectiu: l’estímul de l’emoció
dels infants.

2020

Dissabte 28 de novembre a les 18h
Diumenge 29 de novembre a les 18h
+12
anys

2
BESAM 2.0
Pepa Cases
Teatre Municipal Catalina Valls
Durada: 50 minuts
Idioma: castellà / català
Besa’m 2.0 és el resultat d’una proposta de
dansa i teatre participativa que treballa el tema
de la violència de gènere d’una manera íntima
i pròxima, i amb caràcter de taller didàctic de
prevenció gràcies al seu original format creat
per l’actriu i ballarina Pepa Cases,
que finalitza la funció amb una tertúlia amb el
públic assistent.

2020

Dissabte 19 de desembre a les 18h
Diumenge 20 de desembre a les 12h
+3
anys

3
TINA LA BRUIXA FINA
La Fornal
Teatre Municipal Catalina Valls
Durada: 58 minuts
Idioma: català

Na Tina és una aprenent de bruixa molt espavilada. Als set
anys, dos mesos, tres setmanes, quatre dies i dues hores vol
créixer massa ràpid i així dominar els secrets del seu futur
ofici. Per a aconseguir-ho compta amb els ensenyaments
del seu oncle, el bruixot Tomassot, que viu de fer bàlsams
per a curar animals malalts. Tomassot explica que cada ofici
necessita un aprenentatge llarg i un gran esforç. Malgrat
aquest esforç, na Tina vol fer realitat el somni de volar en
una granera sense tenir els coneixements adequats

2020

Dissabte 30 de gener a les 18h
Diumenge 31 de gener a les 12h

de 5 a
12 anys

4
L’ODISSEA D’ULISSES CENTELLES
Iguana Teatre
Teatre Municipal Catalina Valls
Durada: 47 minuts
Idioma: català
Una divertida aventura marítima en què Ulisses Centelles,
un descendent del protagonista de l’Odissea, ajudat per
dues intrèpides actrius-ballarines, recupera els paisatges
i els personatges mítics d’aquest relat apassionant i els
situa, en clau de comèdia per a tots els públics, en una
Mediterrània actual col·lapsada per la saturació turística,
la contaminació, els greus problemes migratoris i la
sobreexplotació econòmica.

2021

Dissabte 20 de febrer a les 18h
Diumenge 21 de febrer a les 18h
+12
anys

5
RISSAGA
Elixir teatre
Teatre Municipal Catalina Valls
Durada: 50 minuts
Idioma: català
Rissaga parla dels trastorns mentals,
de la seva força imparable, de la lluita
contra ells.
Però si genèticament tots estam
predisposats a conviure amb el
trastorn, per què oposar-nos a
percebre la vida d’una manera diferent?

2021

Dissabte 13 de març a les 18h
Diumenge 14 de març a les 12h
Tots els
públics

6
UTOPIA
Clownomadas
Teatre Municipal Catalina Valls
Durada: 50 minuts · Idioma: sense text
Utopia és un espectacle que transportarà el públic a
un món paral·lel creant un ambient de fantasia des del
moment que entrin al teatre i convidant els espectadors
a somiar desperts i tornar a emocionar-se com quan
eren nens. Tot això, és clar, condimentat amb el
millor humor d’un pallasso. Un espectacle de clown,
multidisciplinari, en el qual gaudirem de música en
directe, màgia, malabars, il·lusionisme i, com a plat fort i
innovador, la manipulació de fum.

2021

Dissabte 27 de març a les 18h
Diumenge 28 de març a les 12h
Tots els
públics

7
ON ÉS QUAN JA NO HI ÉS?
Tolo Ferrà
Teatre Municipal Catalina Valls
Durada: 50 minuts
Idioma: català

Entrar en el traster de la padrina de na Nina és com
obrir una maleta vella plena de pols. Aquesta maleta és
el seu cofre del tresor. Un cofre ple de records. Pujant
les escales, creu sentir una veu llunyana: –Sa padrineta
se n’ha anat de viatge... molt lluny... –recorda que li va dir
sa mare quan ella era molt petita.
Al traster, entre caixes i pols, reviurà aquell viatge que
va fer quan era una nina... i entendrà el significat de
l’absència i el valor dels records.

2021

Dissabte 24 d’abril a les 18h
Diumenge 25 d’abril a les 12h
+6
anys

8
EL LLADRE D’OMBRES
Tomeu Gomila
Teatre Municipal Xesc Forteza
Durada: 52 minuts
Idioma: sense text
Aquest espectacle de dansa i teatre visual ens convida a viatjar
per l’imaginari col·lectiu, bussejar en l’obscuritat i la llum de
l’ésser humà. Com et sentiries si un dia la teva ombra s’escapàs
i començas a explorar els seus propis desitjos? Serien suficients
l’amistat i la confiança en tu mateix per a derrotar a l’obscur
senyor Malasombra? El lladre d’ombres és un conte ballat
on l’ombra s’assimila a l’ànima o al doble de si mateix com a
quelcom molt valuós i estimat.

2021

Dissabte 8 de maig a les 18h
Diumenge 9 de maig a les 12h
+6
anys

9
ELLA BALLA

Moskitas i Griot
Teatre Municipal Catalina Valls
Durada: 50 minuts
Idioma: català
A Bea, Tea, Sea, Lea no li agrada estar quieta
i asseguda tot el dia. No pot seguir el ritme
d’aquest món si està aturada. Ni metges ni
professors particulars podran ajudar- la... Serà
la música la que li oferirà la llibertat de poder
expressar-se amb el moviment del seu cos i
trobar, a la fi, el seu propi ritme.

2021

ON ES FAN ELS ESPECTACLES?
Als dos teatres municipals de Palma: el Catalina Valls (passeig de Mallorca, 9. Tel.
971 739 148) i el Xesc Forteza (plaça de Miquel Maura, s/n. Tel. 971 710 986)
ON ES PODEN COMPRAR LES ENTRADES ANTICIPADES?
Per Internet a www.palmacultura.cat o en persona de dimecres a divendres de
16.30 a 21.30 al Teatre Mar i Terra
(carrer 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.
Consultau preus i condicions al web www.palmacultura.cat
SESSIONS ESCOLARS: Tots els espectacles teatrals s’ofereixen en sessions
matinals per a centres escolars. Per a més informació: www.palmaeduca.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 971 710 986 (de 9 a 14 h).
Aquest programa és susceptible de canvis.
ORGANITZACIÓ
Regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma

