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Campanya de teatre SAT! 2021-22 
ESO i Batxillerat

ACTUEM. GAUDIM. CREIXEM.



    Espectacle Mes   Gènere       
 

   1r CICLE ESO 
   Transmissions novembre   Conferència ballada   

 The chocolate factory març  Anglès
   Concerto a tempo d’umore març   Música   

   
   2n CICLE ESO 
   Transmissions novembre   Conferència ballada   

 Winnipeg febrer  Teatre
   The chocolate factory març  Anglès
   9 març  Dansa 
   Terra Baixa març   Teatre i Literatura             

 Concerto a tempo d’umore març  Música
   El joven Hamlet abril  Teatre

   BATXILLERAT
   La Plaça del Diamant octubre  Teatre i Literatura   

 Transmissions novembre   Conferència ballada   
 Nada novembre/desembre  Teatre i Literatura

   Aigües encantades gener/febrer  Teatre i Literatura
   Winnipeg febrer  Teatre
   La Fundación  març  Teatre i Literatura
   9 març  Dansa 
   Concerto a tempo d’umore març  Música
   El joven Hamlet abril  Teatre

Calendari per cicles Clica als espectacles per obtenir més info!



Fem un repàs de l’obra centrant l’atenció en els aspectes més 
importants de la vida de la Colometa: l’amor, el valor de tirar 
endavant una família i uns fills, el futur i la necessitat de so-
breviure i mirar de trobar la felicitat. Ella conjuntament amb 
el Quimet i l’Antoni, l’adroguer, són els protagonistes de la 
nostra adaptació.

–> Es un reflexió introspectiva sobre l’amor en totes les seves 
variants.

Autora: Mercè Rodoreda
Direcció: Txell Roda
Intèrprets: Agustí Sanllehí i Laura 
Gubor
Il·luminació: Noel Jimenez
Durada: 65 minuts + col·loqui
Idioma: Català 
Preu: 8€

26, 27, 28 i 29 d’octubre; 9.30h i 12h  

LA PLAÇA DEL DIAMANT 
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

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/terra-baixa/


Conferència que combina música, vídeo, fotografia, paraula 
i moviment en viu per oferir un discurs dinàmic i accessible a 
tots els públics. Els ballarins Javier Casado i Guille Vidal-Ribas 
connecten passat i present per a poder comprendre les dan-
ses urbanes en totes les seves dimensions.

–> Transmissions mescla informació extreta d’una àmplia base 
documental i d’entrevistes a figures pioneres i referents nacio-
nals i internacionals en aquest àmbit.

Direcció i coreografia: Javier 
Casado i Guille Vidal-Ribas
Ballarins: Javier Casado 
i Guille Vidal-Ribas
Gestió: Associació Vulcana
Durada: 60 minuts
Idioma: Català i castellà
Preu: 8€

23 i 24 de novembre; 9.30h i 11.30h  

TRANSMISSIONS 
Cia. Guille Vidal-Ribas 
i Javier Casado

1r i 2n Cicle d’ESO
 i Batxillerat / Conferència ballada

conferència 
ballada

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/flow-my-hip-hop-story/


La protagonista, l’Andrea, arriba a Barcelona sense gairebé 
res i marxa després de passar una experiència vital plena de 
contrastos, llums i ombres. Aquesta proposta es basa en una 
dramaturgia esencialista que posa de manifest la relació entre 
l’Andrea i els personatges que l’envolten.

–> Una adaptació de la clàssica novel·la amb en la qual es 
retrata a la perfecció l’ambient fosc i opressiu de la postguerra 
espanyola a una gran ciutat. 

Autora: Carmen Laforet
Intèrprets: Gemma Pina i Laura 
Gubor
Direcció: Txell Roda
Il·luminació i espai sonor: Noel 
Jimenez i Marc Martín
Durada: 60 min + col·loqui
Idioma: Castellà
Preu: 8€

30 de novembre i 1, 2 i 3 de desembre; 9.30h i 12h  

NADA 
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

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/mirall-trencat/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/


A l’hora d’adaptar una obra de teatre tan coral i complexa com 
Aigües encantades, la companyia s’ha decantat per aquelles 
parts que reflecteixen els problemes d’un poble amb la vida 
dels personatges principals, sense oblidar els missatges de 
crítica socials que l’autor ens vol posar en evidència.

–> Aquesta obra mostrar la lluita entre l’impuls regenerador 
associat al coneixement racional i científic i les forces de la 
tradició i la ingenuïtat popular.

Autor: Joan Puig Ferreter
Direcció: Frederic Roda i Fàbregas
Intèrprets: Cinta Moreno, Miquel 
Noguera i Agustí Sanllehí
Il·luminació: Noel Jimenez
Durada: 60 minuts + col·loqui
Idioma: Català
Preu: 8€

31 de gener i 1, 2 i 3 de febrer; 9.30h i 12h  

AIGÜES ENCANTADES 
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

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/luces-de-bohemia/


L’obra és una història real basada en un còmic de Laura Martel 
protagonitzada pel poeta Pablo Neruda, qui amb el suport del 
govern xilè va fletar el vaixell Winnipeg per ajudar a escapar 
a més de dos mil republicans espanyols que malvivien exiliats 
a França.

La peça mostrarà a l’espectador les diferents fases d’aquest 
episodi: la guerra civil, el pas de la frontera i l’exili, els camps 
de refugiats a Argelès-sur-Mer i el Winnipeg i l’exili a Xile.

–> El viatge del Winnipeg forma part de la història silenciada 
del nostre país. El risc que aquest silenci es converteixi en oblit 
o en tergiversació és cosa de tots.  

Una coproducció de Puça 
Espectacles, La Jarra Azul  
i Grec 2020 Festival de Barcelona
Autora: Laura Martel
Direcció: Norbert Martínez
Intèrprets: Laia Alberch, Laura 
María González, Martí Salvat i 
Edu Tudela
Espai sonor: Nacho López
Escenografia: Anna Tant
Durada: 65 minuts
Idioma: Català i castellà
Preu: 8€

16 i 17 de febrer; 9.30h i 11.30h  

WINNIPEG 
Cia. La Puça Espectacles

2n Cicle d’ESO
 i Batxillerat / Teatre 

teatre

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/nada/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/


La Charlie és una noia molt espavilada que viu amb la seva 
àvia, una enèrgica activista pels drets de les dones. Vol estu-
diar arquitectura, però a casa no tenen prou diners i, a més, 
és una carrera “per a homes”... Un dia, la sort li fa guanyar una 
curiosa loteria on el premi és treballar a la fàbrica de xocolata 
del senyor Wonka.

–> The Chocolate Factory és un musical on reflexionarem sobre 
situacions de injustícia social, com la discriminació que patei-
xen les dones o l’explotació laboral.

Idea original, direcció i producció: 
Núria Sambola 
Guió: Marc Sambola
Intèrprets: Mirko Costa, Edna 
Patxot i Maria Codony
Música i direcció musical: Marc 
Sambola
So i llums: Carles Roca - Stage 
Llum i So S.L
Durada: 60 minuts
Idioma: Anglès
Preu: 6,75€

1 i 2 de març; 9.30h i 11.30h  

THE CHOCOLATE FACTORY 
Cia. Jumping Ducks

1r i 2n Cicle d’ESO
 / Teatre m

usical en anglès
anglès

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/ex-libris/


Aquesta adaptació de l’obra de plenitud de Buero Vallejo ens 
porta a una reflexió sobre la presó física i la presó mental. La 
línia principal acompanya el personatge protagonista al des-
cobriment de la realitat que l’envolta i que té subvertida per 
causa del que avui en diríem estrès posttraumàtic, que el su-
pera i el fa vorejar el deliri.

–> Aquesta obra ens mostra com de fràgil pot ser la línia entre 
la bogeria i el seny.

Direcció: Txell Roda
Intèrprets: Joaquin Maties Daniel, 
Oscar Jarque, Eloi Benet i Carlos 
Ernesto Conde
Il·luminació: Noel Jimenez
Durada: 60 min + col·loqui
Idioma: Castellà
Preu: 8€

14, 15, 16 i 17 de març; 9.30h i 12h  

LA FUNDACIÓN 
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

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/rapopzel/


La companyia canadenca Cas Public acull un artista atípic: Cai 
Glover, que va superar una disfunció auditiva per a conver-
tir-se en ballarí professional. Hélène Blackburn, coreògrafa de 
la peça, decideix usar aquesta discapacitat com a punt de par-
tida per a la seva nova creació. 

En col·laboració amb Kopergietery, i a través de la música de 
Beethoven, l’obra converteix l’absència de veu en una eina per 
a fer desaparèixer les diferències que ens separen, i el cos com 
el llenguatge que ens uneix. 

–> La companyia canadenca explora en aquesta peça la disca-
pacitat i la percepció sensorial.

Coproducció: Cas Public i 
Kopergietery
Coreògrafa i directora artística: 
Hélène Blackburn
Dramatúrgia: Johan De Smet
Música: Martin Tétreault
Dissenyadors d’il·luminació: Emilie 
B-Beaulieu i Hélène Blackburn
Amb la participació de: Seymanur 
Kizilca, Evgeni Miroslavov, Chaz 
Keith Salfamones, Ramzi Serrai i 
Burhan Zambu
Durada: 50 min
Idioma: Sense text
Preu: 8€

20 de març (diumenge); 12h  

9 
Cia. Cas Public (Quebec)

2n Cicle d’ESO
 i Batxillerat/ D

ansa
dansa

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/jekyll-and-hyde/


La dramatúrgia que ens proposa la companyia posa èmfasi en 
els conflictes entre els tres personatges principals de l’obra de 
Guimerà: en Manelic, en Sebastià i la Marta. En Manelic encar-
na a l’home simple que, casat amb la Marta, es rebel·la contra 
el poder d’en Sebastià, el terratinent, a qui acaba matant.

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

Autor: Àngel Guimerà
Dramatúrgia i direcció: Frederic 
Roda i Fàbregas
Intèrprets de la companyia: Cinta 
Moreno, Agustí Sanllehí i Oscar 
Intente
Durada: 60 minuts + col·loqui
Idioma: Català
Preu: 8€

29 de març; 9.30h i 12h  

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

2n Cicle d’ESO
 / Teatre i Literatura

teatre i 
literatura

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/desconcerto/


Tempo d’umore és un concert teatral. Un espectacle còmic 
i musical amb una banda sonora formada per les peces més 
conegudes dels autors més reconeguts de la música clàssica. 
És teatre de gest amb molt d’humor, amb dotze músics i un 
director d’orquestra que es trobaran amb les situacions més 
inesperades i que faran transcórrer la música clàssica per les 
situacions més inversemblants.

–> Premi a la millor direcció al festival Feten-Gijón el 2018.

Autor, director artístic i 
musical: Jordi Purtí
Arranjaments: Santi Escura i 
Orthemis Orquestra
Disseny d’il·luminació: Sergi 
Torns
Intèrprets: Els 12 músics de 
Orthemis NOCE i Jordi Purtí 
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 8€

30 i 31 de març; 9.45h i 11.15h  

CONCERTO A TEMPO D’UMORE 
Cia. Orthemis – Nova Orquestra 
de Cambra de l’Empordà

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

úsica
música

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/la-gallina-dels-ous-dor/


Un detectiu s’endinsa dins Hamlet, l’obra de Shakespeare, per 
desentranyar el llenguatge, la poètica, els personatges i les 
seves emocions des del punt de vista de la investigació dels 
diferents crims que van succeint.

Un pianista acompanya el detectiu durant el transcurs de 
l’obra, accentuant l’acció, transportant la música del segle XVII 
al món del jazz.

–> Aquest espectacle ens ajuda a comprendre’ns a nosaltres 
mateixos. Potser cal que ens endinsem per camins sense 
sortida per aprendre a mirar la llum que sempre hi ha al final 
del túnel.

Adaptació i direcció: Emilio 
Goyanes
Actor: Cándido de Castro
Tècnic de llums i so: Indalecio 
Álvarez
Música original: Chema Corvo
Disseny d’il·luminació: Inda Álvarez i 
Emilio Goyanes
Durada: 60 minuts
Idioma: Castellà
Preu: 8€

28 i 29 d’abril; 9.30h i 12h  

EL JOVEN HAMLET 
Cia. Cándido Producciones 
Teatrales

teatre en 
llengua 

castellana

2n Cicle d’ESO
 i Batxillerat / Teatre

https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/rapopzel/
https://www.sat-teatre.cat/escoles/programa/historia-dun-mitjo/


Segueix els passos detingudament per fer efectiva la contractació.

Teatre i Literatura
La contractació de tots els espectacles de Teatre i Liter-
atura s’ha de realitzar al telèfon 693 909 407 o per correu 
electrònic: teatreiliteratura@teatredeponent.com

Més informació a la nostra pàgina web: 
www.sat-teatre.cat/escoles

2n 
CONFIRMACIÓ
Quan el teatre us confirmi 
la data, caldrà emplenar 
i enviar 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

1r 
CONTACTE
Per sol·licitar l’espectacle:
A) Envieu un mail a:
montse@sat-teatre.cat 
B) Truqueu al telèfon 
650 259 082 / 93 345 79 30

3r 
RESERVA
Per fer efectiva la reserva
ingresseu 2 euros per cada 
alumne a l’IBAN:
ES06 0081 1972 1600 0113 
6816 (Banc Sabadell), fent 
constar l’escola i l’espectacle.

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

CONTRACTACIÓ



AUTOCARS CONTRACTATS PELS CENTRES
Recomanem que pugin per la Rambla de l’Onze de 
Setembre i parin a la cantonada amb c/Gran de Sant 
Andreu o bé Rambla de Fabra i Puig amb c/Neopàtria.

COM ARRIBAR

c/ Neopàtria 54, 08030 Barcelona
T. 933 457 930
www.sat-teatre.cat/escoles
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, V31

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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