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Espectacle Mes Gènere Pàg        

1r CICLE ESO
Mon pare és un ogre febrer Teatre p. 7
Concerto a tempo d’umore febrer Música p. 8
Rojo estándar març Circ i dansa p. 9
Who’s who març Anglès p. 10
La dernière danse de Brigitte març Dansa i teatre p. 12

2n CICLE ESO
Concerto a tempo d’umore febrer Música p.8
Rojo estándar març Circ i dansa p. 9
Who’s who març Anglès p. 10 
La dernière danse de Brigitte març Dansa i teatre p. 12
Tune in abril Anglès p. 13
Fuenteovejuna abril Teatre p. 14

BATXILLERAT
Terra Baixa novembre Teatre i Literatura p. 4
El circo de las palabras desembre Teatre i Literatura p. 5
Mirall trencat gener Teatre i Literatura p. 6
Concerto a tempo d’umore febrer Música p. 8 
Rojo estándar març Circ i dansa p. 9
Los niños tontos març Teatre i Literatura p. 11
La dernière danse de Brigitte març Dansa i teatre p. 12
Tune in abril Anglès p. 13
Fuenteovejuna abril Teatre p. 14

Hi ha llavors que dormen sota terra fins que un dia, a una d’elles, se li ocorre la fantasia de despertar.
Són les llavors de la il·lusió, dels somnis. Els somnis de ser, de fer, de viure.
Són aquelles llavors que es reguen amb l’emoció, els aprenentatges, les sensacions, la imaginació, el 
riure, la sorpresa... Són aquelles llavors que creixen quan veuen que no hi ha una única manera de fer les 
coses, sinó moltes; quan veuen que els somnis, es poden fer realitat.
Nosaltres fa 15 anys que reguem aquestes llavors. 15 anys que treballem amb les arts escèniques com 
a eina cultural per ajudar a créixer a les persones petites i grans, i a les seves il·lusions. I per això les 
reguem amb teatre, amb dansa, amb música, amb màgia, amb circ...

I ho seguirem fent uns quants anys més. Ens acompanyeu?
Moltíssimes gràcies.

Il·lusions per sembrar i regar 15 anys 
fent créixer 
il·lusions 
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    Espectacle Mes  Gènere Pàg        

   1r CICLE ESO 
   Mon pare és un ogre febrer Teatre p. 7
   Concerto a tempo d’umore febrer Música  p. 8
   Rojo estándar març Circ i dansa p. 9
   Who’s who març Anglès p. 10
   La dernière danse de Brigitte març Dansa i teatre p. 12

   2n CICLE ESO 
   Concerto a tempo d’umore febrer Música  p.8
   Rojo estándar març Circ i dansa p. 9
   Who’s who març Anglès p. 10 
   La dernière danse de Brigitte març Dansa i teatre p. 12
   Tune in abril Anglès p. 13
   Fuenteovejuna abril Teatre p. 14

   BATXILLERAT 
   Terra Baixa novembre Teatre i Literatura p. 4
   El circo de las palabras desembre Teatre i Literatura p. 5
   Mirall trencat gener Teatre i Literatura p. 6
   Concerto a tempo d’umore febrer Música  p. 8 
   Rojo estándar març Circ i dansa p. 9
   Los niños tontos març Teatre i Literatura p. 11
   La dernière danse de Brigitte març Dansa i teatre p. 12
   Tune in abril Anglès  p. 13
   Fuenteovejuna abril Teatre p. 14
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–> És imprescindible arribar amb 10 minuts 
d’antelació per mantenir l’horari fixat.
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Batxillerat / Teatre i Literatura

Terra Baixa 
Cia. Teatre de Ponent
La contractació i guia pedagògica d’aquest espectacle
s’ha de gestionar al tel. 693 90 94 07
o bé a teatreiliteratura@teatredeponent.com

teatre i
literatura

La dramatúrgia que ens proposa la companyia posa èmfasi en els 
conflictes entre els tres personatges principals de l’obra de Guime-
rà: en Manelic, en Sebastià i la Marta. Manelic encarna a l’home 
simple que, casat amb la Marta, es rebel·la contra el poder de Sebas-
tià, el terratinent, per acabar matant-lo i retornar a la muntanya.

–> Dos dels personatges s’adrecen directament als espectadors 
per explicar-los les il·lusions i decepcions, sempre utilitzant el 
text de Guimerà.

Autor: Àngel Guimerà
Direcció: Frederic Roda
Intèrprets de la companyia Teatre 
de Ponent
Durada: 60 minuts + col·loqui
Idioma: Català
Preu: 7,50 euros

5, 6, 7, 8 novembre; 9.30h i 12h 
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Un pallasso i una trapezista han estat seleccionats per fer una 
prova en un nou espectacle: “El circo de las palabras”. Se’ls 
demana que facin malabars amb les paraules i ho fan utilitzant la 
poesia. L’espectacle va més enllà d’un simple recital.

–> Hi apareixen poemes de  Rubén Darío, Antonio Machado, Juan 
Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, 
Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, 
Rafael Alberti, Luis Cernuda, Blas de Otero, Miguel Hernández, 
Ángel González i José Ángel Valente. 

Direcció: Frederic Roda
Dramatúrgia: Joany R. Férez
Intèrprets de la companyia Teatre 
de Ponent
Durada: 65 minuts + col·loqui
Idioma: Castellà
Preu: 7,50 euros

17, 18, 19, 20 desembre; 9.30h i 12h

El circo de las palabras
Cia. Teatre de Ponent
La contractació i guia pedagògica d’aquest espectacle
s’ha de gestionar al tel. 693 90 94 07
o bé a teatreiliteratura@teatredeponent.com

Batxillerat / Teatre i Literatura
teatre i

literatura
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Una dama, una família, una casa i un mirall. Aquests són els 
elements a partir dels quals es teixeix la novel·la de “Mirall 
trencat”. Escrita en la maduresa de Mercè Rodoreda, la història 
recull la vida de tres generacions de la família imaginària dels 
Valldaura. 

–> Una proposta de Teatre i Literatura que vol estimular la 
lectura de les obres del currículum escolar a partir de la seva 
escenificació. 

Autora: Mercè Rodoreda
Direcció: Txell Roda
Intèrprets de la companyia Teatre  
de Ponent
Durada: 60 minuts + col·loqui
Idioma: Català
Preu: 7,50 euros

Batxillerat / Teatre i Literatura

28, 29, 30, 31 gener; 9.30h i 12h

Mirall trencat  
Cia. Teatre de Ponent 

teatre i
literatura
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1r Cicle d’ESO / Teatre

Mon pare és un ogre
Cia. La Baldufa

11, 12 febrer; 9.45h i 11.15h

Un home adult, en Miquel, ha crescut sense el seu pare, que 
s’ha passat gairebé tota la vida tancat a la presó. Qui és en reali-
tat aquest ésser monstruós que tothom anomena “l’Ogre”? Ho 
descobrirà el dia que un antic company de cel·la el vingui a visitar 
amb una carta del seu pare. I és que aquest “ogre” terrible té una 
cara tendra...

–>  El bé i el mal, el càstig, la culpa, la solidaritat i la justícia de les 
presons són els temes d’un muntatge d’absoluta actualitat que 
entendreix a través del gest i el clown. 

Autoria: Jokin Oregi i La Baldufa 
Direcció: Jokin Oregi
Interpretació: Enric Blasi, Carles Pijuan
Tècnic a escena: Miki Arbizu
Composició musical: Oscar Roig 
Durada: 55 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

teatre 
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Gaudim de la música clàssica d’una altra manera! Una orquestra 
de corda de dotze músics interpreta peces clàssiques amb molt 
d’humor i divertits gags. Aquest concert teatralitzat estrenat el 
2014 ja porta més de 200 funcions per Espanya, França, Alema-
nya i Gran Bretanya, i ha rebut el Premi FETEN 2018 a la Millor 
Direcció Artística per Jordi Purtí.  

–> Un concert hilarant en el que escoltarem peces de Vivaldi,   
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Strauss, Brahms, 
Holst i Blanch. 

1r i 2n Cicle d’ESO i Batxillerat / M
úsica

13, 14 febrer; 9.45h i 11:15h

Concerto a tempo d’umore
Orquestra de Cambra de l’Empordà

música

Autoria i direcció artística: Jordi Purtí 
Direcció musical: Carles Coll 
Interpretació: N. Kim, N. Klymyshyn 
(concertinos); N. Lezcano, C. Bruguera, 
T. Caño, S. Ruiz, D. Sanmartí (violins); Q. 
Garcia, C. Coll (violoncels); T. Yeritsyan,  
M. Cruzata (violes); J. Pablo Serna (contra-
baix); S. Serratosa (percussió corporal)
Il·luminació i tècnic: Jordi Surroca 
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 8 euros
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4, 5 març; 9.45h i 11.30h

Rojo estándar
Cia. Lanördika circo&danza

1r i 2n Cicle d’ESO i Batxillerat / Circ i dansa

Ja ho deia Bécquer, que l’amor és un misteri: “Tot en ell són fenò-
mens, a quin més inexplicable, tot en ell és il·lògic, tot en ell és 
vaguetat i absurd”. L’amor, guiat pel circ i la dansa és la peça clau 
d’aquest espectacle. Dos éssers oposats es troben en una escena 
singular on el que es presenta com a estàndard deixa de ser-ho. 
Els colors marquen el ritme, la forma d’allò viu, i a través del 
moviment, el circ i la dansa viatjarem per les emocions, trobades 
i desencontres de l’amor.  

–> Premi FETEN 2018 i Premi Lorca 2018. 

Direcció: Rosa Díaz
Dramatúrgia: Alba Sarraute
Creació i interpretació: Darío 
Dumont i Greta Garcia
Assistència actoral: Noelia Rosa
Durada: 60 minuts
Idioma: Sense text 
Preu: 7,50 euros

circ i
dansa
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1r i 2n Cicle d’ESO / Anglès

Kerry Dingleberry té 16 anys i és una adolescent normal i corrent. 
La seva mare, però, no ho és gaire de “normal”, i la nostra prota-
gonista té una por terrible a que l’avergonyeixi davant d’en Paul, 
“l’amor de la seva vida”. Per acabar-ho d’adobar, la senyora 
Dingleberry resulta ser també la professora d’anglès de la Kerry. 
Podrien les coses anar pitjor?

–> Una visió humorística dels problemes que preocupen els 
adolescents d’avui en dia, com la rutina d’anar a l’escola, el 
primer amor i les relacions entre pares i fills. 

Creació i direcció: Emma Reynolds
Música: Emma Reynolds
Producció i vestuari: Blue Mango  
Theatre
Durada: 60
Idioma: Anglès
Preu: 6,75 euros

6, 7 març; 9.45h i 11.15h

Who’s who
Cia. Blue Mango Theatre

en
anglès!
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11, 12, 13, 14 març; 9.30h i 12h

Los niños tontos
Cia. Teatre i Literatura
La contractació i guia pedagògica d’aquest espectacle
s’ha de gestionar al tel. 693909407
o bé a teatreiliteratura@teatredeponent.com

Batxillerat / Teatre i Literatura

Com deia la mateixa Ana Maria Matute, els contes d’aquesta reco-
pilació són contes sobre nens, però no vol dir que siguin contes per 
a nens. I el qualificatiu de ‘tontos’ fa referència a la seva condició de 
marginats del món tan adult com jove.     

–> Mantenint la poètica i el ric imaginari de la infantesa amb tota 
la seva crueltat i sinceritat, es presenta un muntatge d’alguns 
dels relats de l’autora, des del punt de vista dels nens i els adults 
que els tutelen. 

Autora: Ana Maria Matute
Direcció: Frederic Roda
Intèrprets de la companyia Teatre 
de Ponent
Durada: 55 minuts + col·loqui
Idioma: Castellà
Preu: 7,50 euros

teatre i
literatura
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La dernière danse de Brigitte
Cia. Zero en conducta

25, 26 març; 9.45h i 11.30h1r i 2n Cicle d’ESO i Batxillerat / Dansa i teatre

Confinada en una cadira de rodes, una vella ballarina, la Brigitte, 
posa a ballar els seus records i els va atresorant en una petita 
capsa  abans d’emprendre el seu últim viatge. La Brigitte és un 
titella gegant i els seus records estan vius en els ballarins que li 
donen vida a través de diverses tècniques: dansa, mim, titelles, 
teatre d’objectes...

–> Premi Drac d’Or 2017 a la Millor Interpretació a la Fira de 
Lleida 2017, Premi del Públic al Millor Espectacle al Festival 
Mimos de Perigeux 2017, Premi del Públic i Gran Premi del 
Jurat al Festival Puppet is a Human too 2017 de Polònia.   

Autors: Zero en conducta
Direcció, interpretació, producció i  
escenografia: Julieta Gascón Roque i  
Jose Antonio Puchades
Assistent de direcció i il·luminació:  
David Maqueda
Disseny de música i so: Red Vox Studio
Durada: 60 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 7,50 euros

dansa i
teatre



13

3, 4 abril; 9.45h i 11.15h

Tune in
Cia. Blue Mango Theatre

2n Cicle d’ESO i Batxillerat / Anglès
en

anglès!

Benvinguts a “Tune In”, un magazine anglès de televisió. En 
aquest episodi, un xef expert ens cuinarà un plat tradicional; la 
nostra experta en moda, la Linda Lovitt, realitzarà un “makeo-
ver” a algú del públic. I per a finalitzar el magazine, el “Cupid’s 
Corner”, un concurs per trobar parella i tenir una cita romántica.  
Però, com acabarà el programa si els presentadors es discuteixen 
rere les càmeres constantment? 

–> Blue Mango Theatre és una companyia formada per actors, 
anglòfons nadius, amb experiència teatral davant de públics no 
nadius.

Creació i direcció: Emma Reynolds
Música: Emma Reynolds
Producció i vestuari: Blue Mango  
Theatre
Durada: 60 minuts
Idioma: Anglès
Preu: 6,75 euros
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Fuenteovejuna (Breve tratado 
sobre las ovejas domésticas)
Cia. Obskené

29, 30 abril; 9.45h i 11.30h2n Cicle d’ESO i Batxillerat / Teatre

La jove companyia presenta la seva versió actual del clàssic de Lope 
de Vega. Un espectacle trepidant que ens explica la història del famós 
poble que, cansat de les atrocitats d’un governador corrupte i violador, 
decideix unir-se per combatre’l i matar-lo. Mentre succeeix l’acció els 
set actors comenten  sobre aquest fet a través de les xarxes socials. 
–> Premi MAX 2015 Millor Adaptació Teatral, Premi Millor 
Espectacle del Festival Almagro OFF 2013, Premi OFF de 
Calle de Zaragoza 2013, Premi Millor Espectacle del Festival 
Noctivagos 2013 i Premi Millor Espectacle del Festival Inter-
nacional de Teatre Clàssic de Mèxic .

Direcció: Ricard Soler i Mallol
Dramatúrgia: Anna Maria Ricart
Escenografia: Adrià Pinar Marcó
Assessorament de moviment: Marta Hervás
Intèrprets: A. Madrid, Q. Casasayas, D. 
Menéndez, G. Gefaell, M. Naya, M. Salvat, M. 
Pujol, R. Serra, Ilona Muñoz, M. Illamola, S. 
Torrecilla, X. Torra, G. Oms, M. Rius i T. Mas. 
Durada: 60 minuts
Idioma: Castellà
Preu: 7,50 euros

teatre
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Segueix els passos detingudament per fer efectiva la contractació.

Teatre i literatura
– La contractació de tots els espectacles de la Cia. Teatre i Literatura s’ha de realitzar 
al telèfon 693909407 o per correu electrònic: teatreiliteratura@teatredeponent.com
– Preu: 7,50 euros

PREU: A consultar  
a cada espectacle

2n 
CONFIRMACIÓ
Quan el teatre us confirmi 
la data, caldrà emplenar 
i retornar la butlleta de 
sol·licitud:
A) Per correu electrònic:
montse@sat-teatre.cat
B) Per correu postal:
SAT! Sant Andreu Teatre 
Neopàtria 54 
Barcelona 08030
C) Per fax: 93 345 79 29

1r 
CONTACTE
Per sol·licitar l’espectacle:
A) Truqueu al telèfon 
93 345 79 30 / 93 345 79 29
B) Envieu un mail a:
montse@sat-teatre.cat

Contractació

3r 
RESERVA

Per fer efectiva la reserva
ingresseu 2 euros per cada 
alumne a l’IBAN ES91 2100 
3009 2222 0029 8037 (La 
Caixa), fent constar l’escola i 
l’espectacle.

La quantitat restant s’abonarà:
– Per transferència bancària
posterior al dia de la funció
– En metàl·lic o en taló al 
teatre 



c/ Neopàtria 54, 08030 Barcelona
T. 933 457 930
www.satescoles.cat

Metro
Línia 1 Fabra i Puig, Línia 9 i Línia 10, 
Onze de Setembre.

Autobusos
11, 26, 34, 36, 40, 62, 96, 97, 104, 126, 
H6, H8.

Tren
Sant Andreu Arenal i Sant Andreu Comtal 
(Barcelona).

Informació útil
Àrea de pícnic: Parc de la Pegaso  
(a 5 minuts del teatre). 
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