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

+5 
anys

+6 
anys

MINYONIA 
D’UN INFANT ORAT

La Impaciencia Teatre
TEATRE CLOWN

Durada: 50 minuts 
Idioma: català

Dos humans molt semblants a persones tenen 
l’ambició de presentar i representar l’obra de Llorenç 
Riber. Un espectacle per a viure, veure i tornar-se a 
sentir com un minyó. Homenatge divertit, dinàmic i 

plé de tendresa del llibre de memòries d’infantesa de 
Llorenç Riber La minyonia d’un infant orat.

REFUGI 
Cia. Clownidoscopio

CLOWN
Durada: 50 minuts
Idioma: sense text

Dos personatges, dues realitats. La d’aquell que 
cuida del seu món i de les seves tradicions perquè 

necessita un lloc on sentir-se segur (refugi) i la 
d’aquell que, havent-ho perdut tot, fuig a la recerca 

d’un nou lloc al món (refugiat).
Com poden conviure aquestes dues realitats al 

mateix espai?

26 i 27 d’octubre 18 h
Teatre Municipal Catalina Valls



14 de desembre 18 h
15 de desembre 12 h

Teatre Municipal Catalina Valls

18 de gener 18 h
19 de gener 12 h

Teatre Municipal Catalina Valls
+5 

anys
+9

anys

SIRENA FISSURA 
Cia. TIL Teatre

TEATRE DE TITELLES
Durada: 50 minuts

Idioma: Català

Què succeeix quan no trobes cap sabata de la teva 
talla? O quan els teus gusts no encaixen amb els de 

la resta? I quan no s’és suficientment femenina o s’és 
massa efeminat?

Daniela intenta encaixar, s’esforça a ser com la resta, 
però no ho aconsegueix. Roc s’adona que si es 

mostra tal com és, és rebutjat pels seus companys.

BALONS ROSES 
I BARBIES FUSTERES  

Cia. Campi qui pugui - Transeduca (Catalunya)
TEATRE DE TEXT
Durada: 50 minuts

Idioma: català

La història d’un grup d’adolescents que, enmig 
d’una excursió amb el col·legi, es veuen obligats 

a refugiar-se d’una tempesta. Tots quatre hauran 
d’aprendre a organitzar-se i a distribuir les tasques 
en una cabana. Compartir classe és una cosa, però 

compartir un espai tan petit no serà tan fàcil... 



+3 
anys

25 de gener 17* i 18.30** h
26 de gener 11* i 12.30** h

Teatre Municipal Mar i Terra

MOIXONIES PER CRÉIXER
Cia. Moixonies per Créixer

MÚSICA I JOCS
Durada: 50 minuts 

Idioma: català
Edat recomanada: * de 0 a 36 messos / ** de 3 a 6 anys

Les moixonies són carícies, moltes vegades acom-
panyades de cantarelles i jocs. Són petites experièn-
cies plaents que tenen unes grans conseqüències; 

estimar i sentir-se estimat és el més gran. Moixonies 
per créixer és una proposta pedagògica i artística 
dirigida a la primera infància i les seves famílies.

EL MONSTRE DE COLORS 
Cia. Tutatis - Transeduca (Catalunya)

TEATRE DE TITELLES
Durada: 45 minuts

Idioma: català

El color groc vol dir que estàs content. El blau és la 
tristesa, el vermell és la ràbia, el negre és la por... 

el verd... Quin embolic! Cada color representa una 
emoció, però cal saber-les entendre per a posar-les 
en ordre. Adaptació teatral del llibre d’Anna Llenas 
El monstre de colors, amb més de 300.000 còpies 

venudes i traduït a 16 idiomes

22 de febrer 18 h
23 de febrer 12 h

Teatre Municipal Catalina Valls
+0

anys



+12
anys

+3
anys

BESA’M 2.0 
Cia. Pepa Cases (País Valencià)

DANSA-TEATRE
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.

VOLEN VOLEN  
Cia. Mariantonia Oliver

TEATRE D’OBJECTES
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.

28 de març 18 h
29 de març 12 h

Teatre Municipal Catalina Valls

4 d’abril 18 h
5 d’abril 12 h

Teatre Municipal Catalina Valls



20
19

+0
anys

16 de maig 18.30 h
Teatre Municipal Catalina Valls 

Festival de Teresetes RESUM D’ACTIVITATS

HAI, LA PESCADORA 
DE SOMNIS

Cia. Giramàgic (Catalunya)
TEATRE D’OBJECTES I MÀGIA

Durada: 55 minuts
Idioma: sense text

En un vaixell de cartó, un caragol de mar emet la 
música de l’oceà. Hai, la pescadora de somnis, inicia 
la seva aventura poètica per l’oceà de la imaginació 
i convida el públic a submergir-se en aquest viatge 
oníric com un cor, de vegades en forma de gests i 

d’altres en forma de cant. 
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Clownidoscopio
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TM Catalina Valls

TM Catalina Valls

TM Catalina Valls

TM Catalina Valls

TM Mar i Terra

TM Catalina Valls

TM Catalina Valls

TM Catalina Valls

TM Catalina Valls

TEATRE 

del 23 al 25 d’octubre

del 13 al 15 de novembree

de l’11 al 13 de desembre

del 15 al 17 de gener

del 22 al 24 de gener

del 19 al 21 de febrer

del 25 al 27 de març

de l’1 al 3 d’abril

del 13 al 15 de maig

DATES FUNCIONS 
ESCOLARS 

26/10 a les 18 h
27/10 a les 18 h

16/11 a les 18 h 
17/11 a les 12 h

14/12 a les 18 h
15/12 a les 12 h

18/01 a les 18 h
19/01 a les 12 h

25/01 a les 17 i 18:30 h 
26/01 a les 11 i 12:30 h

22/02 a les18 h
23/02 a les 12 h

28/03 a les 18 h
29/03 a les 12 h

4/04 a les 18 h
5/04 a les 12 h

17/05 a les 18.30 h

4 €

4 €

4 €

4 €

4 €

4 €

4 €

4 €

4 €

PREU 
ESCOLARS

De 0 a 24 mesos: 1€

De 2 a 16 anys: 
Anticipada 6€ 
Taquilla 8€

Adults:
Anticipada 8€
Taquilla 10€

PREU 
GENERAL

DATES FUNCIONS 
GENERALS 



ESCENA+ 
PROPOSTES TEATRALS PER A +14 ANYS 

+14
anys

Losers
Cultural-ment
20 i 21 de setembre 20 h i 22 de setembre 19 h
Teatre Municipal Mar i Terra
Idioma: Català
Durada: 1hora 25 minuts
Una comèdia romàntica sol acabar amb el primer 
petó dels protagonistes, però Losers no. Losers va 
més enllà. 
Què passa després?
Els nostres protagonistes tenen unes peculiaritats 
ben peculiars.

Senyoreta Júlia
El Somni produccions
Dies 18, 19 d ‘octubre 20 h i 20 d’octubre 19 h
Teatre Municipal Mar i Terra
Idioma: Català
Durada: 1hora 30 minuts
Júlia és una obra tràgica amb la que  l’autor suec 
arriba als llocs més obscurs del feminisme, de la 
lluita de gènere i dels sentiments de culpa generats 
per ser home o dona, de les diferències i lluites de 
classes i de l’elecció de la llibertat.  



Transbord
Malvasia Produccions
Dies 22 i 23 de nov. 20 h i  24 de nov. 19 h
Teatre Municipal Mar i Terra
Idioma: Català
Durada: 70’
Transbord és un ample recorregut per la identitat 
de gènere, una qüestió que passa de ser  individual 
per a convertir-se en un dels grans reptes de les 
societats  occidentals. La transició de gènere d’un 
jove es converteix en un gran laberint personal i 
també burocràtic. Aquesta obra, amb el text de 
Sebastià Portell, fou finalista del IV Torneig de 
Dramatúrgia de les Illes Balears.

Quincas
El Somni produccions
Dies 20 i 21 de des. 20 h i  22 de des. 19 h
Teatre Municipal Mar i Terra
Idioma: Català
Durada: 70’
“M’agrada aquest projecte pel que suposa el fet 
de retornar a l’origen teatral. La correcció o la 
espontaneïtat, la normativa o l’anarquia, la terra o 
l’aigua, la família o els amics, la vida o la mort, o la 
mort i la mort.” Òscar Muñoz. 
L’important és intentar, fins i tot l’impossible.

Re-cor
Disset Teatre
Dies 31 de gener i 1 de febrer 20 h i 2 de febrer 19 h
Teatre Municipal  Xesc  Forteza
Idioma: Català  
Durada: 75 ’
Una obra visual i poètica que aposta per tractar 
temes actuals i universals a partir d’un viatge a múlti-
ples llenguatges teatrals: el text nu i punyent, l’ener-
gia de la dansa i el moviment, la potència de l’objecte, 
el magnetisme de l’audiovisual, la preciositat i varietat 
de la música, sense oblidar una aposta acurada per 
la il·luminació, vestuari i art.

Amarg
Órbita Editorial
Dies 14, 15 de febrer 20 h i 16 de febrer 19 h
Teatre Municipal  Mar i Terra
Idioma: Català  
Durada: 65 ’
Amarg és la darrera nit de Federico García Lorca 
abans de ser afusellat per les seves idees “moder-
nes”; l’abans i el durant d’aquella nit, l’aproximació 
al mite, al poeta, al viatger, al dramaturg, a l’amic, a 
l’enamorat, i a tots els que escriuen, viuen i estimen 
amb passió. I també un homenatge a tots aquells 
que decidiren viure lliures i ho pagaren car.



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

ACTIVITATS 
INFANTILS I JUVENILS 
A CAN BALAGUER 



+6
anys

VISITES ESCOLARS 

Can Balaguer, de casa noble a museu per a 
la ciutat: Visita guiada per conèixer l’exposició 
permanent ‘La casa possible’ de Can Balaguer. 

Dia de rebuda: Visita teatralitzada de caràcter 
historicocòmica ambientada a principis del s. XX i 

contextualitzada a Can Balaguer.

Una altra història: Canamunts i Canavalls: Visita 
guiada pel centre històric de Palma per conèixer la 
història de les dues famílies nobiliàries: Canamunt 
i Canavall, amb una posterior representació teatral 

participativa a Can Balaguer. 

Una altra història: Les dones a l’ombra: Visita 
guiada pel centre històric de Palma per conèixer 

l’evolució dels rols socials, econòmics i culturals de 
les dones al llarg de la història, amb una posterior 

representació teatral a Can Balaguer.

CONCERTS FAMILIARS 
Saps com un funciona un orgue? 

L’orgue Walcker és un instrument increïble i fascinant! 
Vine a descobrir tots els seus secrets amb aquest 
concert didàctic on un narrador ens explicarà el 

funcionament de l’instrument, acompanyat de la música 
en directe de l’orgue i divertides projeccions! El concert 
inclou un petit taller de creació d’un ‘tub sonor’ casolà. 

A càrrec de Cas músic.

Durada: 55 minuts
Idioma: català

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

CONCERT ESCOLAR
Saps com funciona un orgue? 

Més informació i reserves a www.palmaeduca.cat 

Activitats adreçades a 
centres educatius. Més 
informació i reserves a 

www.palmaeduca.cat 



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 de 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 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.
ESCENA+: Joves a partir de 14 anys i estudiants: anticipada 8 € / taquilla 10 €;
Adults: anticipada 10 € / taquilla 12 €.
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

Títol de la publicació: Tot i molt 2019-2020. 
Espectacles infantils i juvenils. DL PM 1104-2019


