


Sinopsi 
Tonina és una nina desordenada, descuidada i una 
mica... caparruda. Ha d’anar al bosc a buscar unes 
herbes medicinals que necessita la seva padrina. 
En el bosc es troba amb una criatura estranya que 
no havia vist mai. Ell és un drac petit. Es fan amics 
i el petit Drac li explica que li han robat ca seva. Na 
Tonina li confesa que ella tampoc pot trobar les flors 
curatives per la seva padrina. Ambdos decideixen 
ajudar-se un a l’ altre. El petit Drac cercarà les flors 
i Na Tonina també cercarà el bosc que ha perdut el 
petit Drac.

Durant la recerca es trobaran a diferents 
personatges, un llop, uns follets, un cérvol, una 
gossa, etc. que li van explicant que hi ha uns éssers 
malignes que destrueixen i embruten el bosc. Ella 
creu que és només un home, però descobrirà que 
són molts, ella inclosa, que han embrutat tant el 
bosc que el petit Drac és incapaç de reconèixer-lo.

Finalment la nina reclutarà a voluntaris per netejar 
el bosc i retornar la casa a tots els animals del bosc. 

Valors de l’obra
–Una obra didàctica i ecològica

–Espectacle familiar, dirigit als més petits, de 3 a 9 
anys.

–Una obra on es barregen titelles, “muppets” 
i actors. Combinem les titelles amb el teatre 
musical.

–Text i música originals.

–Obra amb missatge educatiu, positiu, familiar i 
divertit.

–L’obra uneix paraula, música i humor.

–Posada en escena dinàmica i divertida.

–Tres actors multidisciplinaris donen vida a més 
de 9 personatges.



Equip Tècnic
—Producció i distribució: Unnanima
— Producció executiva: Mallorca So
—Autoria i Direcció Rafel Brunet
—Direcció Musical: Tomás Pérez
—Escenografia i Titeres: Mallorca So
—Vestuari: Liliana Mejía
—Perruqueria i maquillatge: Francisca Gelabert
—Dissenyo de so: Juan Biel Serra
—Dissenyo d’il·luminació: Juan Biel Serra

Ficha Escénica
Duració: 50 minuts

Espai escènic: 6m x 3m de fons
Caixa Negra 

Electricitat: 12.000w, 220v o 300v
Temps de muntatge: 3 horas

Temps de Desmuntatge: 1 hora



Rafel Brunet és un actor, cantant i ballarí 
nascut a Artà (Mallorca), sobrada-
ment preparat amb estudis superiors 
de cant, ball i dansa tant a Espanya 
(Madrid i Barcelona) com a Londres, 
Nova York i La Havana. Dramaturg i 
director de musicals i espectacles, 
afiançat en una llarga experiència 
com a actor de Teatre Musical. Entre 
altres:(2008) Aladdín, el musical 
(2006-07)Dr. Cristina Fargas “Peter 
Pan” el musical amb el qual ha girat 
per tot Espanya i West End de Londres 
(2005-06) Drc. Cristina Fargas Theatre 
Properties. “Tarzan” el musical dirigit 
per el mateix (Premi de la Associació 
de Teatres Públics de Mallorca) (2005) 
“El hombre de la Mancha” dirigit per 
Tambascio. (2003-04) “7 novias para 7 
hermanos” i “Assassins” de S. Somhein 
dirigit per Ricard Reguant (2002) 
“Annie” el musical amb el director 
Luis Ramírez (2001) “Jeckykk y Hide” 
director Luís Ramirez amb Raphael. 
A més d’altres obres com “Gospell”, 
“Snoopy, el Musical” “La volta al mòn de 
Willy Fog”, “Les aventures de Pinotxo”, 
“Supertot”, “Les flors Musties”, “El llibre 
de la selva”, “ Hansel y Gretel”, “Les 
aventures del Yellow Submarin”, etc... 
Com també podem destacar la seva 

trajectòria com actor dramàtic:(2001) 
“Cyrano de Berferac” amb el director 
Albert Pueyo (2005) “Rei Pepet” de 
Pere Capellà amb direcció de Pere 
Noguera. Ha escrit i dirigit; “Des de 
Broadway” (1998), “Tarzan, el musical” 
(2005), “Circo Imagine” (Bilbao 2006) 
i desde la seva colaboració amb 
Mallorca So com a productora: “El llac 
dels Cignes, el musical”, “La Princesa 
Cigne” (2008), “Pèlpunxa i el misteri del 
bosc encantat” (2009), “La Bella i la 
Bèstia, un conte cantat” (2009), “Els 3 
Porquets” (2010) i “Alícia en el País de 
les Meravelles” (2010), “Zorro” (2012), “El 
Petit Ànec Lleig” (2012), “Blancaneus 
i els 7 Nans” (2012), “Xuetes ...vides 
marcades per un llinatge” (2012), 
“Cenicienta. Un musical de conte” 
(2013), “Bambi” (2013) i actualment 
esta preparant un musical de gran 
format basat en el personatge de 
Peter Pan.

Rafel Brunet
Autor i Director

Repartiment
Actor: Emmanuel Danet
(resta de repartiment a determinar)




