
 



   

 

 

 El follet groguet celebra  

per sorpresa el seu aniversari 

i li agradaria que tots hi assistíssiu. 

A la seva festa podreu trobar  

 cançons i contes sobre els colors i les emocions. 

   

Per menjar ens prepararà  

una sopa sorprenent, 

creada a partir dels seus  

ingredients preferits.  

 

Amb el seu submarí groc  

viatjarem a les profunditats marines  

i per acabar desplegarà una festa amb el sol,  

la lluna i els estels  

mostrant el món a través  

d’aquest filtre de color. 

 



   

 

 

 

 

INTÈRPRETS:   MARIA ROSSELLÓ 

o PEPA RAMÓN 

 

ESPAI ESCÈNIC:   DOMINIC HULL 

 

VESTUARI:    LOURDES ERROZ 

 

TITELLES I UTILLATGE:  PEPA RAMÓN 

 

PRODUCCIÓ 

I DISTRIBUCIÓ:   ANTONIA BELTRAN 

 

DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ: PEPA  RAMÓN 

      PERE MESTRE 

 



   

 

ESTUDI ZERO TEATRE va encetar la trilogia dels follets 

dels colors amb la idea d’acostar el teatre als espectadors 

més petits i aprofitar la vessant lúdica i educativa del món 

dels colors bàsics.  

 

S’ha presentat les darreres temporades arreu dels 

municipis, escoles, biblioteques, patis i teatres de Mallorca 

EL FOLLET VERMELLET.  

 

Aquest ha estat el començament d’una trajectòria 

extraordinàriament interessant que ha comptat amb el 

suport de mestres i educadors i la simpatia i una molt bona 

acollida per part del nins espectadors.  

 

Això ens ha encoratjat per continuar amb el projecte amb 

el nou personatge EL FOLLET GROGUET que manté els 

paràmetres del primer personatge i obre noves perspectives 

de joc aprofitant l’experiència de les darreres temporades. 

 

Els objectes, les flors, els animals grocs es converteixen en 

titelles d’aquest muntatge especialment pensat per als més 

petits i que es pot fer a qualsevol espai, des d’una aula, una 

biblioteca o a l’aire lliure.  

 

 Menjarem i olorarem colors, jugarem amb els colors i 

cantarem amb ells. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

El FOLLET GROGUET és un personatge enamorat del sol, 

i dels reflexes d’aquest dins la mar. 

 

S’endinsa dins les profunditats amb el seu submarí groc i 

viatja amb el ritme de les músiques del Sol, Solet o el 

Yellow Submarine... Ens acosta als seus menjars preferits, 

truita de molts d’ous, plàtans, pomes o peres, gelat de 

llimona i blat de les índies... Volarà amb els canaris, correrà 

amb els pollets i nedarà amb aneguets de plàstic...  

 

Dins la seva caixa d’objectes grocs dur tota casta de 

sorpreses, jugarà a encistellar bosses grogues, posar-se 

ulleres grogues. Passejarà per un camp de flors: tulipes i 

gira-sols, i més endavant fulles de tardor.  

 

 

Amb aquest conte pretenem estimular als nins a escoltar 

amb atenció, a reconèixer el color groc i participar en 

l’activitat grupal, etc... 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

https://youtu.be/8DtRQDWO98E 

https://youtu.be/8DtRQDWO98E


   

 

 

Tipus d'espectacle: Teatre infantil 

Públic a qui s’adreça:  Infantil  

Edat recomanada: 0 a 6 anys. 

Característiques de l’espai: Interior i exterior. 

 Idoni per a centres culturals, biblioteques, claustres,... 

 

Preferència horària:   Qualsevol hora adequada 

  al públic infantil 

Necessitats de camerinos:  Si 

Durada:  40 min  

Temps de muntatge:   30 min 

Temps de desmuntatge:   30 min 

- 1 taula 

- 1 cadira 

- Una presa de corrent (en el cas d’espais exteriors  

a on sigui necessària la microfonia). 

 



   

 

 

Pere Mestre / Antònia Beltran 

ESTUDI ZERO TEATRE, S.C.L. 

F07276207 

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/

