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Estimades i estimats,

Encetam el mes d’agost amb moltes ganes 
de gaudir del bon temps i de les activitats a 
l’aire lliure, conscients que vivim temps de 
canvis molt ràpids. 

Com podreu veure, Marratxí s’omplirà de 
música i teatre fins dia 11 de setembre, amb 
diferents espectacles als diversos nuclis del 
nostre municipi. Vosaltres sou els protago-
nistes d’aquesta edició de Cultura a la 
Fresca, i tot ha estat pensat per a que 
gaudiu d’aquests dies tan especials. 

Hem volgut dissenyar unes activitats 
atractives i segures, per disfrutar de la 
cultura amb la mirada posada sempre en les 
mesures sanitàries. Recordau que 
cuidar-vos és cuidar-nos a tots. 

Salut!

Miquel Cabot
Batle de Marratxí



Jove Orquestra Simfònica
de Marratxí

Plaça del Mercat, Sa Cabana. 20h.

Concert de l’orquestra marratxinera sorgida a 
l’empara de l’escola Obrador de Músics, des 
Pont d’Inca. Una actuació eclèctica per a 
gaudir de músiques de tots els temps.

7 D’AGOST



Suasi i els Electrodomèstics
Pista exterior Pavelló. Es Pla de na Tesa

20h

15 D’AGOST

Pep Suasi, l’excantant de Fora des Sembrat, un 
vell rocker que mai ha marxat, torna amb Els 
Electrodomèstics, una banda experimentada. 
Asseguren una estona de bones cançons de 
factura impecable.



Waterfalls. La Mecànica
Parc de la Mediterrània. 
Sa Nova Cabana, 20h

19 D’AGOST

Teatre de carrer i teatre físic es reuneixen en un 
espectacle on el somni d’un artista orgullós es 
converteix en un malson a mesura que els 
elements i el públic s’involucren, portant-lo de 
dalt a baix en 35 minuts.



Sense paga, ningú paga. 
Estudi Zero Teatre
Pati de l'AAVV, Pòrtol

20.30h

21 D’AGOST

Set actors donen vida als diferents personat-
ges amb jocs d’equívocs que recorden un 
vodevil contemporani amb moments de partici-
pació i proximitat, i jocs inspirats en el clown o 
la farsa. Magistral obra de Darío Fo.



Andreu Valor
Jardí del Museu del Fang. 

Sa Cabaneta, 21h

28 D’AGOST

El cantautor de Cocentaina torna al nostre 
municipi per presentar el seu darrer disc, 
Insurrecte, que ha estat guardonat com a Millor 
disc de cançó d’autor i Millor gira als Premis 
Carles Santos que atorga la Generalitat 
Valenciana.



Saskia Griffiths-Moore
Jardí del Museu del Fang. 

Sa Cabaneta, 21h

3 DE SETEMBRE

Actua per primera vegada a Mallorca la cantant 
londinenca Saskia Griffiths-Moore, una de les 
estrelles emergents en el panorama folk anglès i 
que ha gravat el seu darrer disc als mítics Abbey 
Road Studios.



Guaret. Colectivo Banana Ros,
We Never Sleep

Plaça de Can Barceló.
Es Pla de na Tesa, 20h

9 DE SETEMBRE

Una obra de teatre coproduïda pel Colectivo 
Banana Ros i We Never Sleep i ideada i interpre-
tada per l’actor Pedro Mas, on la poesia d’en 
Damià Huguet serveix per omplir el buit d’una 
pèrdua.



Santa Aina Latin Jazz
Plaça de l'associació de Veinats. 

Es Figueral, 20h

11 DE SETEMBRE

Concert de la mà de tot un veterà de l’escena 
jazzística mallorquina, Miquel Àngel Pericàs, 
que ens porta de la mà d’aquest gènere les 
obres més populars d’un mestre de la guitarra 
com Carlos Santana. 



RESERVA
LA TEVA

ENTRADA A:

Tots els esdeveniments es 
realitzaran seguint les normes 

sanitàries vigents
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