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SINOPSI 

 

 

De la mà de dues simpàtiques i juganeres bruixes d’avui en dia, 

assistim a un insòlit recorregut pel món imaginari de les llegendes de les 

Illes. 

Un viatge extraordinari en una increïble missió a la recerca dels 

set elements màgics que es troben a racons amagats de les zones 

mítiques de la nostra terra. 

Amb les seves graneres sobrevolen les muntanyes i les valls, 

travessen barrancs i grutes, s’endinsen dins pous i coves, naveguen dins 

la mar tempestuosa o ballen amb un vent rabiós… amb la complicitat 

de la seva poderosa imaginació. 

Des de la seva cuina, amb els seus llibrots de receptes úniques, 

desfilen des del gegant als dimonis boiets, dones d’aigua i sirenes, 

pirates i els seus tresors, bruixes bones i xereques, bubotes i 

ratapinyades, corbs i òlibes, el moix negre o la cabra alegre i fins i tot, 

el rei en Jaume o el drac de na Coca. 

Un joc escènic senzill basat en les tècniques de narració oral 

amb una poderosa capacitat de suggestió i transformació que 

engrescarà  tant a nins com a grans, acostant-los i motivant-los al 

descobriment de la part més màgica de les nostres tradicions. 
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FITXA ARTÍSTICA I TÈCNICA 

 

 

 

 

INTÈRPRETS:     

BRUIXA XERGA   PEPA RAMÓN o MÒNICA FIOL 

BRUIXA XUMA  LOURDES ERROZ o MARIA ROSSELLÓ 

 

ESPAI ESCÈNIC:   DOMINIC HULL 

 

VESTUARI I UTILLATGE:  LOURDES ERROZ 

 

IL·LUMINACIÓ I SO:   DAVID SUAU 

 

PRODUCCIÓ I 

AJUDANT DE DIRECCIÓ:  PEPA RAMON 

 

ADMINISTRACIÓ:   AINA GARÍ 

 

DISTRIBUCIÓ:    ANTONIA BELTRAN 

 

FOTOGRAFIA:    RUBEN BALLESTER 

 

COL·LABORACIONS  ESPECIALS:     

       JOANA MARIA MAIRATA 

JAUME SASTRE 

BEL CIREROL 

 

 DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ: PERE M. MESTRE 
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PLANTEJAMENT ARTÍSTIC 

 

 

 

Construir una dramatúrgia a partir de les llegendes i mites de les 

Illes Balears és el punt de partida de Llegendària.  

 

L’objectiu de l’espectacle és aconseguir una immersió del públic 

dins el món de les llegendes i donar a conèixer les històries i els 

personatges més populars de la nostra cultura als petits espectadors. 

 

Amb un llenguatge impregnat de mallorquinitat, ple de dites i 

refranys, l’espectacle es presenta farcit de tècniques de dramatització, 

treball amb màscares i objectes, representació amb titelles de petit  

format, treball coreogràfic, lluita escènica, antigues tècniques de 

narració oral, cançons populars cantades en directe ... 

 

La utilització de diferents elements de caracterització i vestuari 

així com la manipulació dels objectes permeten crear diferents 

ambients i recórrer els llocs fantàstics a on transcorren les accions. 
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LA PREMSA HA DIT... 

 

 

Ultima Hora 

 

“... viaje extraordinario de fantasía...” “… Mònica Fiol y Maria Rosselló 

se meterán en la piel de dos simpáticas brujas, quienes con sus escobas 

sobrevolarán montañas y valles, atravesarán barrancos y se meterán en 

pozos y cuevas, y también navegaran dentro de un mar tempestuoso. 

Todo ello únicamente con su imaginación…” 
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 Diario de Mallorca 

 

“… el nuevo montaje de 

esta compañía con una 

amplia experiencia en 

ganarse la atención de los 

jóvenes y no tan jóvenes, 

permitirá al público viajar 

con dos simpáticas y 

juguetonas bruixes de hoy 

en día en busca de 

elementos mágicos que se 

encuentran en lugares 

escondidos de las zonas 

míticas de nuestra tierra…” 

 

“… que gustará tanto a 

niños como a grandes …” 
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FOTOGRAFIES DE L’ESPECTACLE 

 

  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4pezVV8PZns  

http://www.youtube.com/watch?v=4pezVV8PZns
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FITXA DE L’ESPECTACLE 

 

DADES DE L’ESPECTACLE 

 

TIPUS D'ESPECTACLE I PÚBLIC:  Infantil de 6 a 12 anys. 

 TEMPS DE MUNTATGE:    6 hores 

 TEMPS DE DESMUNTATGE:   1 hora 

 DURADA DE L'ESPECTACLE:   60 minuts  

 DESCANS:      No 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES EXIGIDES PER LA COMPANYIA 

 

 ESCENARI:    5m d'amplària x 6m de fondària x 4m d'alçària 

     (preferentment amb tramoia) 

 IL·LUMINACIÓ:   12 PC (1.000 W), 8 Pars de 64 (1.000 W), 8 

     Retalls, filtres blau, vermell, àmbar, 

     Taula programable. 

     24 Canals 

     Potència necessària: 40 KW 

 SO:     Equip complet de so: 200 W 

     1 lector CD, 2 mini discs, taula mescla 12 canals 

 ALTRES:    Personal de càrrega i descàrrega: 2 persones 

     Ciclorama 

Durant el muntatge 1 tècnic d'electricitat i una escala de treball 

     Responsable de tramoia 

     Vestuaris amb aigua corrent. 
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DADES DE LA COMPANYIA I PERSONA DE CONTACTE 

Antònia Beltran 

ESTUDI ZERO TEATRE, S.C.L. 

C/ Ca’n Sanç, 5 (07001) Palma de Mallorca (Balears) 

Telèfons: 971 72 71 66 Fax: 971 72 35 97 

info@estudizeroteatre.com  

www.estudizeroteatre.com 

 

 

 

 

http://www.estudizeroteatre.com/

