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DADES DE CONTACTE 
de les companyies participants

norai	
PARAULES ROBADES	

Tel. 971 521 180 / 659 314 186	
E-mail: resdeblanc@yahoo.com

Estudi zero teatre
TEATRE DE LA FANTASIA	

Tel. 971 727 166	
E-mail: info@estudizeroteatre.com

La fornal/Espectacles de ferro
EL RETORN DE ROBIN HOOD
(de Vicent Vila Berenguer)	

Tel. 616 066739 / 971847353	
E-mail: lafornal@lafornal.cat

Produccions de ferro
JAUME I A LA RECERCA 
DE LES PARALES PERDUDES	

Tel. 647448499	
E-mail: antonigomila@deferro.org

Teresetes migjorn
GARSES PER PERDIUS	

Tel. 686 234 041	
E-mail: elasticnou9@telefonica.net

Assaji dansa
LA SIRENETA	

Tel. 637 966 507	
E-mail: adassaji@yahoo.es

Dansanto
EL MERAVELLÓS MÓN D'OZ	

Tel. 971 917 831 / 607 925 554	
E-mail: dansanto@ono.com

Iguana teatre
VIDA EXTRAORDINÀRIA D'ANGELETA BONNIN	

Tel. 971 246 200	
E-mail: comunicacio@iguanateatre.com

Endorfines
ENREDADES	

Tel. 645 390 816	
E-mail: mallorclown@gmail.com

Mariantònia Oliver
LA PARAULA I ELS PEUS NUS	

Tel. 659 952 033 - 971760 832	
E-mail: info@mariantoniaoliver.net

Euroclàssics
LES NOCES DE FIGARO DE W.A.MOZART	

Tel. 667 338 094	
E-mail: euroclassics@terra.es.



NORAI PRESENTA:  

PARAULES 
ROBADES
RIIING! RIIING! 
 “Sí? (...) Home, la veritat és que vaig una mica endarrerit. És que 
m'han donat l'avís tan just de temps que... (...) Sí, ja sé que ha estat 
un canvi d'agenda d'última hora, però a mi em deixa... no sé si ho 
podré tenir tot enllestit. (...)  QUÈEEEEE? Que arribaran fins i tot 
abans? Home!  Però... (...) Li agraesc la confiança, però jo no puc fer-
me'n càrrec (...) Jo no puc assegurar que...(...) D'acord, senyor. (...) 
Molt bé, senyor. (...) Estarà a punt, senyor (...) Molt bé, senyor. (..) 
Prrrr, senyor.(...) Mmmmm, senyor (...) Adéu, adéu, senyor. Adéu, 
adéu, adéu, adéu, adéu, senyor.”
CLICK!

Norai presenta un espectacle dinàmic, divertit i crític, sobre el poder 
del llenguatge. El nostre protagonista té molt poc temps per preparar 
l'espai on un alt càrrec ha d'anar en visita oficial. Comença el compte 
enrere.

FUNCIONS ESCOLARS:	del 22 al 24 , i del 28 al 31 d’octubre de 2008.  Preu 5 ¤ 
FUNCIONS GENERALS:	del 24 al 26 d’oct. de 2008, i el  31 d’octubre, i el 1 i 2 de 		

novembre de 2008 • 19.00 h.  	
Preu: adults 10 ¤ i infants fins a 12 anys 6 ¤.	
Descompte del 25% per a grups de 7 persones o més.

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

EDAT 
RECOMANADA:

a partir de 14 anys 1



ESTUDI ZERO TEATRE 
PRESENTA:  

TEATRE 
DE LA 

FANTASIA

FUNCIONS ESCOLARS:	del 12 al 14 i del 18 al 21 de novembre de 2008. Preu 5 ¤ 
FUNCIONS GENERALS:	del 14 al 16 i del 21 al 23 de novembre de 2008 • 19.00 h.  	

Preu: adults 10 ¤ i infants fins a 12 anys 6 ¤.	
Descompte del 25% per a grups de 7 persones o més.

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

EDAT 
RECOMANADA:
de 6 a 12 anys

La maga Genius Tric, amb la seva companya 
Fantasius Trec, guaiten per sorpresa obser-
vant la munió de gent reunida al voltant d'un 
espai buit.
Carregades amb els estris de la seva para-
deta desfilen animades amb la seva cançó 
de les magues Tric i Trec.
Mentre van muntant el seu Teatre de la 
Fantasia van mostrant al públic assistent la 
seva mercaderia:

• el tub de les emocions: tristor, alegria, 
por, nostàlgia...

• el sac de paraules màgiques: pim, pam, 
pum, pot de fum!

• el joc dels secrets 
• la capsa dels vestits
• el caramull de joguines
• el bolic de les titelles
• el sobre dels finals
• el pot de pols màgiques
• els números cabalístics
• les sabates per caminar amb les mans...

I un munt d'objectes increïbles.
Amb tots aquests recursos Tric i Trec co-
mencen a vendre les seves històries.

EDAT 
RECOMANADA:
de 6 a 12 anys2



Robert Dolç, un dibuixant de còmics està acabant una feina sobre en 

Robin Hood, mentre na Joana, la cap de secció, li dóna presses perquè 

l'acabi aviat. A causa del cansament, Robert fa malbé el dibuix

Per acabar de complicar les coses, Robin Hood i Little John, apareixen 

a l'oficina de Robert Dolç mentre fugen del xèrif de Nottingham. Els 

follets s'han encarregat de transportar-los a la nostra època actual. 

Però el sortilegi acaba i només dues persones poden tornar al passat...

LA FORNAL/ESPECTACLES DE FERRO 
PRESENTA:  

EL RETORN 
DE ROBIN HOOD

FUNCIONS ESCOLARS:	del 10 al 12 i del 16 al 19 de desembre de 2008. Preu 5 ¤ 
FUNCIONS GENERALS:	del 12 al 14 i del 19 al 21 de desembre de 2008.	

Divendres i dissabtes a les 19 h. i diumenges a les 12 h.  	
Preu: adults 10 ¤ i infants i joves fins a 21 anys 6 ¤. 	
Descompte del 25% per a grups de 7 persones o més.

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

EDAT RECOMANADA:
Funcions generals: a partir de 6 anys. 
Funcions escolars: a partir de 9 anys 3

de Vicent Vila Berenguer



PRODUCCIONS DE FERRO 
PRESENTA:  

JAUME I 
A LA RECERCA DE 

LES PARAULES 
PERDUDES

FUNCIONS ESCOLARS:	del 21 al 23 de gener de 2009.  	
Preu 5 ¤ 

FUNCIONS GENERALS:	del 24 al 25 de gener de 2009 • 19.00 h.  	
Preu 6 ¤. Grups de 7 persones o més: 4 ¤

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

EDAT 
RECOMANADA:
de 6 a 12 anys

Els personatges de l'obra són en Rafel 
Cardona, encarregat de la neteja del tea-
tre, i en Ramon Montcada, responsable 
del teatre. Quan entra el públic els dos 
estan acabant d'enllestir les coses perquè 
comenci la funció. Però el temps passa i 
l'obra no comença. Els actors els han jugat 
una mala passada i no han anat a treballar. 
Per evitar anul·lar la funció en Ramon i 
en Rafel decideixen explicar ells mateixos 
la història d'en Jaume I. 

No obstant això són dos inexperts i la cosa 
no rutlla. La cosa es va convertint en un 
desastre fins al punt que arriben a discutir 
si en Jaume I, que fa 800 anys que va 
néixer, és viu o mort. En aquest punt, i 
com per art de màgia, del cel cau una 
carta. La cosa és inexplicable, però més 
inexplicable serà quan comprovem que la 
carta és del mateix Jaume I en persona. 
A partir d'aquesta carta sabrem que en 
Jaume I encara és viu i que té una missió 
molt important per a la qual necessita 
l'ajuda tant del públic com d'en Ramon i 
d'en Rafel.

EDAT 
RECOMANADA:
de 5 a 12 anys
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“Donar (vendre, fer veure, etc.) garsa per perdiu, o 
garses per perdius (o per coloms): Enganyar donant 
una cosa per una altra, o fer veure allò que no és.”
Del diccionari Alcover-Moll.

“Garses per perdius” és un espectacle d'autor, dirigit 
especialment al públic infantil-familiar, per ser repre-
sentat als teatres i sales apropiades, i fusionarà terese-
tes, màgia i humor, amb el màxim respecte a cada un 
d'aquests gèneres. Teresetes protagonistes: Pinotxo, 
el peix i la rata, la puceta Jennifer, el mag Honorat i el 
seu ajudant en Belei, el conill més polissó i la tortuga 
més ràpida del món, les figures misterioses, i moltes 
més que en sortiran i que són sorpresa.

TERESETES MIGJORN PRESENTA:  

GARSES PER 
PERDIUS

FUNCIONS ESCOLARS:	del 28 al 30 de gener i del 3 al 6 de febrer de 2009. Preu 3 ¤ 
FUNCIONS GENERALS:	30 i 31 de gener i 1 de febrer de 2009 i del 6 al 8 de febrer de 2009.	

Divendres a les 19 h. i dissabte i diumenge a les 12 i 19 h. 	
Preu: adults 6 ¤ i infants fins a 12 anys 4 ¤. 	
Descompte del 25% per a grups de 7 persones o més.

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

EDAT 
RECOMANADA:

a partir de 4 anys
5



FUNCIONS ESCOLARS:	11, 12, 13 de febrer de 2009.  	
Preu 5 ¤ 

FUNCIONS GENERALS:	del 13 al 15 de febrer de 2009 • 19.00 h.  	
Preu: adults 10 ¤ i infants fins a 12 anys 6 ¤.	
Descompte del 25% per a grups de 7 persones o més.

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

EDAT 
RECOMANADA:
de 6 a 12 anys

EDAT 
RECOMANADA:
de 6 a 10 anys

“Al fons més fons de la mar, en la brillantor blava de l'aigua que 

és tan pura com el cristall, una sirena trista i pensativa només 

vol el món d'allà dalt”

Assaji Dansa escenifica La sireneta, un ésser fantàstic que viu 

envoltat d'un món màgic i encisador.

Amb La sireneta, Assaji Dansa ens convida a tots, grans i petits, a 

la lectura de les narracions originals d'Andersen, sovint molt allun-

yades de la seva obra, com és el cas de La sireneta, un dels relats 

més fascinants de l'escriptor,  i regala als nins un tríptic amb textos 

i dibuixos del conte.

ASSAJI DANSA PRESENTA:

6

Un conte de H. C. Andersen
LA SIRENETA



Espectacle de dansa clàssica amb tres actes, música de Walter Piston 
i Jacques Offenbach i coreografia d'Antonio Campins.  

Doreta, fent un passeig pel camp es veu arrossegada per un cap de 
fibló al món de Petitilàndia,  però en la seva caiguda esclafa la dolenta 
Bruixa de l'Est. Per aquest motiu la germana de la bruixa la seguirà 
tot el temps per venjar-se d'ella, però Doreta, amb l'ajuda de la Fada, 
arribarà al meravellós món de Oz, trobant-se pel camí daurat  l'home 
de palla, l'home llauna i el lleó.

Un cop a Oz el mag que governa la ciutat aconseguirà tornar-la a casa 
seva però abans haurà de derrotar la Bruixa de l'Oest.

DANSANTO PRESENTA:  

EL MERAVELLÓS 
MÓN D’OZ

FUNCIONS ESCOLARS: 19 i 20 de febrer de 2009.	
Preu 5 ¤ 

FUNCIONS GENERALS:	21 i 22 febrer de 2009 • 19.00 h. 	
Preu: adults 10 ¤ i infants fins a 12 anys 6 ¤.	
Descompte del 25% per a grups de 7 persones o més.

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

EDAT 
RECOMANADA:

a partir de 4 anys 7



IGUANA TEATRE PRESENTA:  

VIDA 
EXTRAORDINÀRIA 

D’ANGELETA 
BONNIN

FUNCIONS ESCOLARS:	del 25 al 27 de febrer de 2009 i del 4 al 6 de març de 2009.  	
Preu 5 ¤ 

FUNCIONS GENERALS:	28 de febrer i 1 , 7 i 8 de març de 2009 • 19.00 h.  	
Preu: adults 8 ¤ i infants fins a 12 anys 5 ¤, per a grups de 6 
persones o més, 7 ¤ per persona.

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

EDAT 
RECOMANADA:
de 6 a 12 anys

EDAT 
RECOMANADA:
de 5 a 9 anys

Tres actors representen utilitzant tècni-
ques molt diverses, des del teatre d'objec-
tes a la màscara, el musical i la rondalla 
tradicional, la vida d'Angeleta Bonnín. La 
història d'Angeleta comença quan tenia 
tres mesos i va caure de l'avioneta on viat-
java pel pol Sud amb els seus pares, dos 
científics aventurers. 
Allà, va ser adoptada per una família de 
pingüins. En complir deu anys Angeleta, 
assabentada de l'existència dels seus pares 
humans, surt a la seva recerca per dema-
nar-los que l'ajudin a donar a conèixer la 
situació extrema del pol Sud, que s'està 
desgelant per culpa de l'efecte hivernacle. 
Emparada per les seves amigues, les ga-
vines,vola cap al nord, a la gran ciutat, on 
descobreix que els seus pares han estat 
raptats per un multimilionari trastornat 
que projecta un gran complex hoteler a 
l'Àrtic. Gràcies a la seva intel·ligència i a 
la col·laboració d'un pingüí germà del seu 
pare adoptiu que fuig del zoològic, Angeleta 
aconsegueix, després de moltes vicissituds, 
rescatar els seus pares, i comença així la 
tasca d'intentar convèncer la gent de la 
necessitat de cuidar l'entorn per no dificul-
tar l'existència a les generacions futures.

8



FUNCIONS ESCOLARS:	11, 12, i 13 de març de 2009.	
Preu 5 ¤ 

FUNCIONS GENERALS:	de 13 al 15 de març de 2009 • 19.00 h. 	
Preu: adults 10 ¤ i infants fins a 12 anys 6 ¤.	
Descompte del 25% per a grups de 7 persones o més.

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

Endorfines, pallasses fines per als nins i les nines, 
per als padrins i les padrines. El primer grup de pa-
llasses de Mallorca, compost únicament i enexclusiva 
per al·lotes, amb els seus jocs tendres i bojos faran 
les delícies del públic més exigent.

Des de MallorClown ens ha interessat moltíssim la 
posada en funcionament d'un grup format exclusiva-
ment per PALLASSES, un tipus d'iniciativa que ha anat 
proliferant darrerament per tota la geografia estatal. 
Segurament que cada comunitat autònoma compta 
ja amb un nodrit nombre de grups clown formats 
únicament per dones. A la nostra comunitat estam 
certs que és una aventura pionera i sense precedents. 
Esperam que la tendresa, la força, la feminitat, la 
sensibilitat, l'alegria, l'humor, l'amor i la saviesa que 
només un grup de pallasses pot insuflar a una societat 
com la nostra, que tant ho necessita, tengui una con-
tinuïtat en el temps.

ENDORFINES PRESENTA:  

ENREDADES

EDAT 
RECOMANADA:

a partir de 4 anys
9



El projecte La paraula i els peus nus sorgeix de la col·laboració 
interdisciplinària d'un col·lectiu de creadors i professionals de l'àmbit 
de la cultura al voltant de la dansa i de la paraula literària com a fils 
conductors del diàleg.

El resultat d'aquest treball creatiu i experimental cristal·litza en un 
espectacle que conjuga la dansa amb una selecció de textos literaris 
i amb la intervenció d'altres llenguatges (imatge en moviment, música, 
interpretació...).

Proposta de Carme Castells i Mariantònia Oliver

Hi participen: 
• Joan Gelabert • Mariantònia Oliver • Joan Miquel •  Aina Pascual 
• Luca Bonadei…

MARIANTÒNIA OLIVER PRESENTA:  

LA PARAULA 
I ELS PEUS NUS

FUNCIONS ESCOLARS:	11, 12, i 13 de març de 2009.  	
Preu 5 ¤ 

FUNCIONS GENERALS:	del 13 al 15 de març de 2009 • 19.00 h.  	
Preu: adults 10 ¤ i infants fins a 12 anys 6 ¤.	
Descompte del 25% per a grups de 7 persones o més.

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

EDAT 
RECOMANADA:
de 6 a 12 anys

EDAT 
RECOMANADA:
a partir de 12 anys10



EUROCLÀSSICS PRESENTA: 

LES NOCES 
DE FÍGARO
DE W.A. MOZART
Després del gran èxit aconseguit el 2006 
amb La flauta màgica, i l'estrena el 2007 
d'El barber de Sevilla de Rossini, presentam 
ara la segona part d'aquesta darrera òpera 
amb una versió de 60 minuts de durada, 
cantada i parlada en català per facilitar la 
seva comprensió per part dels públic infantil 
i juvenil, en una reducció de l'òpera, que 
conserva set personatges, els fils argumen-
tals i les àries principals de Les noces de 
Fígaro i substitueix l'orquestra per una flauta  
i un piano. Hem substituït també els recita-
tius per parts xerrades per millorar-ne la 
comprensió.
Susanna i Fígaro preparen les seves noces, 
però hauran de superar alguns entrebancs: 
el comte d'Almaviva ja s'ha cansat de Rosina 
i vol exercir el seu dret de cuixa sobre Su-
sanna; Marcellina té un contracte que obliga 
Fígaro a casar-se amb ella; Bartolo es vol 
venjar de quan Fígaro li va robar la seva 
estimada Rosina i Cherubino està enamorat 
de totes les dones.
Les noces de Fígaro és un espectacle ideal 
tant per als qui l'any passat vàreu veure El 
barber de Sevilla com per als qui vulgueu 
escoltar una òpera cantada i xerrada en 
català per primera vegada.

FUNCIONS ESCOLARS:	25, 26 i 27 de març de 2009.	
Preu 5 ¤ 

FUNCIONS GENERALS:	28 i 29 de març de 2009 • 19.00 h. dissabte  i 12.00 h. diumenge 	
Preu: adults 10 ¤ i infants fins a 12 anys 6 ¤.	
Descompte del 25% per a grups de 7 persones o més.

D
AT

ES
 I 

H
OR

ES
:

EDAT 
RECOMANADA:

de 6 a 16 anys 11



Norai

Estudi Zero Teatre

La fornal/Espectacles
de ferro

Produccions 
de ferro

Teresetes migjorn

Assaji Dansa

Dansanto

Iguana Teatre

Endorfines

Mariantònia Oliver

Euroclàssics

Paraules robades

Teatre de la fantasia

El retorn de 
Robin Hood

Jaume i a la recerca 
de les parales 
perdudes

Garses per perdius

La sireneta

El meravellós 
món d'Oz

Vida 
extraordinària 
d'Angeleta Bonnin

Enredades

La paraula i els 
peus nus

Les noces de Fígaro 
de w.A.Mozart

a partir 
de 14 anys

de 6 a 
12 anys

de 5 a 12 anys

a partir 
de 4 anys

de 6 a 10 anys

a partir 
de 4 anys

de 5 a 9 anys

a partir 
de 4 anys

a partir 
de 12 anys

de 6 a 16 anys

(de Vicent Vila Berenguer)

Funcions generals:
a partir de 6 anys. 
Funcions escolars: 
a partir de 9 anys

teatre companyia títol edat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



22 a 24/10 i 28 
a 31/10

12 a 14/11 i 18 
a 21/11

10 a 12/12 i 16 
a 19/12

21 a 23/01 

28 a 30/01 
i 3 a 6/02

11,12 i 13/02

19 i 20/02

25 a 27/02 
i 4 a 6/03

11,12 i 13/03

11,12 i 13/03

25, 26 i 27/03

dates 
FUNCIONS 
ESCOLARS

24 a 26/10 
i 31/10, 1 i 2/11

14 a 16/11 
i 21 a 23/11

12 a 14/12 
i 19 a 21/12

24 a 25/01

30 i 31/01, 1/02 
i 6 a 8/02

13 a 15/02

21 i 22/02

28/02 i 1/03, 
i, 7 i 8/03

13 a 15/03

13 a 15/03

28 i 29/03

dates 
FUNCIONS
GENERALS

19 h.

19 h.

19 h.

19 h.

19 h.

19 h.

19 h.

19 h.

19 h. dissabte 
12 h. diumenge

horari 
FUNCIONS 
GENERALS

Divendres i dissabtes
a les 19 h. 
Diumenges 
a les 12 h.

Divendres 
a les 19 h. 
Dissabte i diumenge 
a les 12 i 19h.

5 ¤ *

5 ¤ *

5 ¤ *

5 ¤ *

3 ¤ *

5 ¤ *

5 ¤ *

5 ¤ *

5 ¤ *

5 ¤ *

5 ¤*

preu 
FUNCIONS 
ESCOLARS

*PREUS
per alumne

preu
FUNCIONS 
GENERALS

Adults 10 ¤ 
Infants fins a 12 anys 6 ¤ 
Descompte del 25% per a grups 
de 7 persones o més

Adults 10 ¤ 
Infants fins a 12 anys 6 ¤ 
Descompte del 25% per a grups 
de 7 persones o més

Adults 10 ¤ 
Infants fins a 12 anys 6 ¤ 
Descompte del 25% per a grups 
de 7 persones o més

Adults 10 ¤ 
Infants i joves fins a 21 anys 6 ¤
Descompte del 25% per a grups 
de 7 persones o més

6 ¤. Grups de 7 persones 
o més: 4 ¤

Adults 10 ¤ 
Infants fins a 12 anys 6 ¤ 
Descompte del 25% per a grups 
de 7 persones o més

Adults 10 ¤ 
Infants fins a 12 anys 6 ¤ 
Descompte del 25% per a grups 
de 7 persones o més

Adults 10 ¤ 
Infants fins a 12 anys 6 ¤ 
Descompte del 25% per a grups 
de 7 persones o més

Adults 8 ¤ 
Infants fins a 12 anys 5 ¤ 
Per a grups de 6 persones o més, 
7 ¤ per persona

Adults 10 ¤ 
Infants fins a 12 anys 6 ¤ 
Descompte del 25% per a grups 
de 7 persones o més

Adults 10 ¤ 
Infants fins a 12 anys 6 ¤ 
Descompte del 25% per a grups 
de 7 persones o més
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VENTA D'ENTRADES
Taquilla del Teatre Municipal una hora abans de l'espectacle
Telèfon Teatre Municipal Passeig de Mallorca 971 739 148
Telèfon Teatre Municipal Xesc Forteza 971 710 986

ORGANITZA: 
REGIDORIA DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
NEGOCIAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

COL·LABORA:
MÉS INFORMACIÓ:
• OFICINES DEL TEATRE

De dilluns a divendres de 9 a 14
Telèfon 971 710 986
teatrexforteza2@sf.a-palma.es

• NEGOCIAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
Can Oms. Carrer de l'Almudaina 7ª
De dilluns a divendres de 9 a 14
Telèfon 971 720 135

• 010- www.palma.es


