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Temporada 2019-2020

Dansa familiar

Remenuts de 0 a 5 anys          (aforament reduït damunt l’escenari)

Espectacles familiars 

Dies Espectacle Gènere Pàg.
 SETEMBRE
13 Eh man hé Manipulació i dansa  8

15 La lluna en un pot (un 
espectacle incomprès) Remenuts  9

21, 22, 24 KL’AA, la teva cançó Remenuts 10

29 Un SAT! de cartró Espectacle interactiu 11

 OCTUBRE
5, 6, 12, 13 Jojó Multidisciplinar 12

19, 20 Quotidiafonismes Música 14

 NOVEMBRE
1, 2, 3 Quotidiafonismes Música 14

9 El peix irisat Remenuts 16

10 Musicals per als més 
menuts Remenuts 17

16, 17 L’Odissea Latung La La Remenuts 18

24 Zaquizamí Dansa familiar 21

30 La Jana i els 3 ossos Titelles 22

 DESEMBRE
1, 6, 7, 8, 14, 15 La Jana i els 3 ossos Titelles 22

22 Ex-libris Circ 24

27, 28, 29, 30 Sihir i la nit de reis Teatre musical 26
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->  Al vestíbul del teatre hi trobareu jocs i contes per fer l’espera més 
agradable.

->  Els actors us acomiadaran a la sortida de l'espectacle i us podreu fer 
fotos amb ells.

Dies Espectacle Gènere Pàg.
 GENER
2, 3, 4 Sihir i la nit de reis Teatre musical 26

11, 12, 18, 19 Baobab, un arbre, un bolet 
i un esquirol Teatre 28

26 Un dia Remenuts 31

 FEBRER
1, 2, 8, 9, 15, 16 Camí a l’escola Teatre i titelles 32

23 Marúnica Dansa familiar 34

29 El ratolí viatger Teatre i titelles 36

 MARÇ
1, 7, 8, 14, 15 El ratolí viatger Teatre i titelles 36

21, 22 Festival dansa. Quinzena 
Metropolitana Dansa familiar

28, 29 Klé Teatre visual 38

 ABRIL
4, 5, 19 Klé Teatre visual 38

25, 26  Cuida’l Remenuts 40

 MAIG
1, 2, 3  Cuida’l Remenuts 40

9, 10, 16, 17  Corre Trufa! Música i teatre 42

24 	Piccolo	circ	de	fil Multidisciplinar 44



Teatre musical
pàg. 26

Teatre 
pàg. 28/32

Titelles
pàg. 22/32/36

Música
pàg. 14/42

Espectacle interactiu
pàg.11

Multidisciplinari
pàg. 12/38/44
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Remenuts
Proximitat; seiem damunt l’escenari.

Interacció amb els actors.
Estimulem la imaginació dels més petits!

Per a nens i nenes de 0 a 5 anys

pàg. 9/10/16/17/18/31/40

Dansa i moviment 
T'agrada ballar?

A nosaltres també!
El moviment estimula 

als infants

pàg. 8/21/24/34

5
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5, 6, 12, 13, 19, 20 d’oc-
tubre i 1, 2 i 3 novembre. 
Construïm la imaginació 
amb Trígonos!

30 de novembre i 1, 6, 7, 
8, 14 i 15 de desembre. 
Dissenyem estructures amb 
Korbo 

29 de febrer i 1, 7, 8, 14 
i 15 de març. Tast de jocs 
amb HABA

9, 10, 16 i 17 de maig
Proposta de jocs de  
La Maquinària

Veniu una estona abans  
a jugar amb nosaltres!

Descobriu nous jocs al vestíbul des d’una hora abans de la 
funció gràcies al Dau Barcelona Festival del joc i la col·labo-

ració de Trígonos, Old Teddys i La Maquinària.
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La casa dels  
petits espectadors

Una experiència completa des que entreu per la porta fins  
que els personatges us acomiaden a la sortida!

 

Àrea de jocs al vestíbul. 
Tenim tauletes amb jocs 
de taula, folis i colors per 
amenitzar l’espera.

Una pissarra gegant 
Perquè els petits puguin 
expressar la seva creativitat 
sense límits.

 

Manualitats. Propostes 
plàstiques per abans d’en-
trar a veure l’espectacle.

Pàrquing de cotxets, bici-
cletes i patinets al vestíbul 
del teatre. 
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Premi Drac d’Or del Jurat Internacional i Jurat Juvenil i Drac 
d’Or a la millor interpretació a la Fira de Titelles de Lleida 2019

Ignorant la seva condició de titella, en Nolan es pregunta: Què 
em mou? Cinc actors, ballarins i titellaires són els esperits que li 
donen vida, emocions i imaginació, i ens demostren que l’ànima 
dels titelles no és tan diferent de la de les persones.

Direcció: José Antonio Puchades i Julieta Gascón / Assistent coordinació: 
David Maqueda / Intèrprets: Julieta Gascón, Jonathan Guisado, Elena Lalu-
cat, Pino Steiner i Putxa / Il·luminació: David Maqueda / Construcció titella: 
Mina Trapp.

Eh man hé, la mecánica del alma
Cia. Zero en Conducta

Setembre
13

A partir de 10 anys

Dv. 20.30h

Idioma: castellà
Durada: 60 minuts

Cal reserva prèvia.

Espectacle
inaugural.
Gratuït!
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Estrena! Música en directe, dansa, teatre i tecnologia

Delicada i intensa proposta dels creadors de Bítels per a nadons 
que transita pels racons emocionals d’una lluna a la recerca de la 
seva essència. Un cant a l’optimisme dirigit a la primera infància, 
que utilitza un llenguatge provocativament no infantilitzat.

Direcció artística: Eva Vilamitjana i Albert Vilà / Coreografia: E.Vilamitjana / 
Intèrprets: Eva Vilamitjana o Arianda Saltó (dansa), Albert Vilà o Marc Trias 
(percussions) i Berta Puigdemasa (arpa) / Composició musical: Jordi Bello. 

 Aforament limitat. Seiem damunt l’escenari. Tots els adults i infants neces-
siten comprar entrada.

La Lluna en un pot (un espectacle  
incomprès). La Petita Malumaluga 

Setembre
15

De 0 a 3 anys

Dg. 11h, 12.30h,  
17h i 18.30h

Idioma: sense text
Durada: 35 minuts
Preu: 9,50 euros

Cicle 
Remenuts
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Estrena! Una experiència visual i sonora a través de la veu.

Poc a poc surto del niu, on soc? Qui soc? Amb cada so i amb 
cada pas em faig més jo, em vaig construint i alhora puc mirar-te 
més a tu i als altres. Amb la brúixola de la curiositat m’allunyo de 
casa per descobrir nous indrets i fer el meu camí, la meva cançó.

Intèrprets: Laia Piró, Neus Umbert i Esther Westermeyer / Direcció veu i mu-
sical: Viv Manning / Direcció escènica: Clàudia Moreso / Escenografia: Martí 
Doy / Il·luminació: Guillem Bonfill.

 Aforament limitat. Seiem damunt l’escenari. Tots els adults i infants neces-
siten comprar entrada.

KL’AA, la teva cançó
Cia. Inspira Teatre

Setembre
21, 22, 
24

De 0 a 5 anys

Ds. 17h i 18h
Dg. i festius. 11h i 12h

Idioma: sense text
Durada: 40 minuts
Preu: 9,50 euros

Cicle 
Remenuts
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KL’AA, la teva cançó
Cia. Inspira Teatre

Estrena! Una proposta especialment creada per al SAT!
Amb cançons originals, centenars de caixes de cartró i sorpreses

El teatre dorm i l’hem de despertar. Ens ajudeu? Cantarem, ba-
llarem, jugarem i farem pessigolles a aquest espai màgic ple de 
butaques, cortines, escales, llums...on tot és possible i tot pot 
passar. Sigueu espectadors i protagonistes d’Un SAT! de cartró. 

Idea original, dramatúrgia i direcció: CreaMoviment / Intèrprets: Helena 
Cabo, Cristina Martí, Jordi Puigdefàbregas i Toni Viñals / Música: temes de 
"Cantem en família" / Moviment i disseny espai escènic: CreaMoviment.

 Aforament limitat. Es demana als espectadors que portin una llanterna o frontal. 

Un SAT! de cartró
Cia. CreaMoviment 

Setembre
29

De 3 a 8 anys

Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 75 minuts
Preu: 9,50 euros

Espectacle 
interactiu
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Jojó
Cia. Ytuquépintas

“Impressiona veure 
el seu art de fer i 

desfer imatges amb 
sorra, una tècnica de 
gran impacte”. Toni 
Rumbau, Titeresante
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Octubre
5, 6, 
12, 13

A partir de 5 anys

Ds. 17:30h
Dg. i festius 12h i 
17:30h

Idioma: sense text
Durada: 55 minuts
Preu: 9,50 euros

Espectacle basat en la tècnica d’art en sorra
Amb música en viu i titelles de gran format

Una preciosa proposta escènica de poesia visual que ens 
explica l’aventura d’en Jojó, un petit orangutan de la sel-
va de Borneo que, desprotegit i sol d’alt d’un arbre, veu 
com els humans destrueixen tot el seu hàbitat. Inspirada 
en fets reals, la història d’en Jojó convida als menuts a 
reflexionar sobre la fragilitat de l’ecosistema.

Guió i direcció: Borja González / Acompanyament artístic: Enrique 
Lanz i Yanisbel Martínez / Intèrprets: Borja González (art en sorra), 
Roberto Munilla (manipulador) i Roc Sala (teclats i hang) / Composició 
musical: Roc Sala / Il·luminació: Quim Aragó / So: Ton Mentruit. 

Multidisci-
plinar
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Quotidafionismes
Cia. Bufa&Sons

“A l'espectacle 
anterior no sabies si s’ho 
havien passat millor els 

peques o els adults. 
A l’arribar a casa tots 

volien fabricar-se el seu 
instrument”. Histéricas 

Grabaciones
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Octubre
19, 20
Novembre
1, 2, 3

Per a tots els públics

Ds. 17.30h
Dg. i festius 12h i 
17.30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 9,50 euros

Estrena! Un concert d’objectes quotidians que demos-
tren que la música és allà on decidim trobar-la

És possible fer música amb una regadora, una escala o 
una cadira? Quatre músics amb una dilatada carrera pro-
fessional s’uneixen per oferir un concert únic d’objectes 
quotidians que es converteixen en instruments musicals 
extraordinaris. Tocaran nous temes i versions de jazz i mú-
sica popular.

Músics: Xavi Lozano, Guillem Aguilar, Marc Vila i Andreu Hernàndez / 
Direcció artística: Xavi Lozano / Disseny de so: Andreu Hernàndez / 
Disseny de llums: Daniel Carreras / Producció: Obsidiana, acompa-
nyament d'artistes.

Música
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Inspirat en la col·lecció de contes il·lustrats de Marcus Pfister
Una història per descobrir el fons del mar i el valor de l’amistat

El Peix Irisat és l’animal més bonic de tot l’oceà, però es troba 
molt sol. Per què els altres peixos no volen jugar amb ell? Així co-
mencen les aventures submarines d’aquest peix i els seus amics.

Text: Ariadna Matas i Elsa Lluch / Intèrprets: Ariadna Matas o Elsa Lluch / 
Titelles i vestuari: Tanaka Teatre / Fotografies: Laura Escobedo 

 Aforament limitat. Seiem damunt l’escenari. Tots els adults i 
infants a partir d'un any necessiten comprar entrada.

El peix irisat
Cia. Tanaka Teatre

Novembre
9

A partir de 2 anys

Ds. 17h i 18h

Idioma: sense text
Durada: 40 minuts
Preu: 9,50 euros

Remenuts
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El peix irisat
Cia. Tanaka Teatre

Un concert per a nadons...que no és només música!
Deixem que els nadons explorin el que els envolta

Musicals per als més menuts és un viatge en l’imaginari del món 
dels musicals (teatrals i de cinema). Un concert amb experiències 
sensorials compartides entre els infants, la família i els músics. 

Direcció musical i arranjaments: Adrià Bauzó / Dramatúrgia i direcció artística: 
Faló Garcia / Músics: Karol Green, Xavi Molina, Pau Sánchez i Andreu Vilar.

 Aforament limitat. Seiem damunt l’escenari. Tots els adults i 
infants necessiten comprar entrada.

Musicals per als més menuts
Companyia pels més menuts

Novembre
10

De 0 a 3 anys

Dg. 11h, 12h i 17h

Idioma: sense text
Durada: 40 minuts
Preu: 9,50 euros (Preu únic. 
No inclòs en l’abonament)

Remenuts
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“Tot sembla extret 
d’un conte, un joc 

d’infants o un somni 
estimulant” Núria 

Cañamares, crítica teatral

L’Odissea de Latung La La
David Ymbernon
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L’artista David Ymbernon ens convida a endinsar-nos en 
el seu món de color taronja.

Una obra escènica i parateatral, amb una gran càrrega 
de poesia visual. “Anava amb el vaixell a la recerca del 
tresor, però no vaig poder endur-me'l perquè el tresor 
era l'illa.”
 
David Ymbernon és un artista polifacètic posseït pel color 
taronja. Tot el seu món gira al voltant d’aquest color, i 
la seva feina és una línia contínua que comença des del 
principi, des de la seva infància.
 
Creació i direcció: David Ymbernon / Amb: Xavi Lloses i David Ym-
bernon / Una producció de LaSala / El més petit de tots i Cia David 
Ymbernon

 Aforament limitat. Seiem damunt l’escenari. 
 Tots els adults i infants necessiten comprar entrada.
 Recomanat pel FLIC Festival

Novembre
16, 17

De 0 a 5 anys

Ds. 16.30h i 18h
Dg. 12h i 17h

Idioma: Sense text
Durada: 35 minuts
Preu: 9,50 euros  
(Preu únic. No inclòs 
en l’abonament)

Remenuts
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Música per als més 
menuts
Cia. Concerts pels 
més menuts
Dj. 15 de novembre
17.15h i 18.15h 
Edat: De 0 a 3 anys
Durada: 30 minuts
Preu: 5 euros
Lloc: Fabra i Coats

Música per als més menuts 
vol ser una experiència  
d’intercanvi i complicitat on 
la música en viu, el moviment 
i el silenci creïn moments 
intensos i sorprenents.

Aforament limitat. 
Cal reservar a: 
montse@sat-teatre.cat

Aprèn una cançó 
en llengua de 
signes
ICB Productions 
(Noruega)
Dj. 21 de novembre 
17.15h
Edat: De 4 a 5 anys
Durada: 45 minuts
Preu: 5 euros
Lloc: Fabra i Coats

Els artistes de l’espectacle 
Tumble in the jungle con-
viden a infants i adults a 
aprendre la cançó Et lite lys 
(La petita llum) que apreix 
a la peça i que s’interpreta 
en llengua de signes. La 
música i el moviment cons-
titueixen el pal de paller 
d’aquesta activitat.

Aforament limitat. 
Cal reservar a: 
montse@sat-teatre.cat

Tallers per a famílies
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Endinsem-nos en un món de joguines oblidades ple de màgia 
i fantasia

Un zaquizamí és aquell racó ple d’andròmines on van a parar els 
trastos vells. Cada cop que s’apaga el llum s’hi fa una festa i els 
seus habitants, que no es veuen però hi són, comencen a viure, 
a jugar, a somniar quan es pensen que no els senten... Psss...

Autoria, direcció i coreografia: Roberto G. Alonso / Intèrprets: Borja Fernán-
dez, Laura Marsal i Laia Vancells / Escenografia: Roberto G. Alonso i Tony 
Murchland / Il·luminació: Tony Murchland / Atrezzo i vestuari: Roberto G. 
Alonso i Victor Peralta / Espai sonor: Carles Cors.

 Celebrem 100 funcions!

Zaquizamí
Cia. Roberto G. Alonso

Novembre
24

Per a tots els públics

Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 60 minuts
Preu: 9,50 euros

Dansa 
familiar
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La Jana i els 3 ossos
Cia. Centre de Titelles 

de Lleida

“Una proposta tendra 
i blanquíssima per a 

nens i nenes ben petits  
i els acompanyants 

(…).” Núria 
Cañamares, crítica  

de teatre
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Novembre
30
Desembre
1, 6, 7, 8,
14,15

A partir d’1 any

Ds. 17.30h
Dg i festius. 
12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 45 minuts
Preu: 9,50 euros

Versió del conte popular La Rínxols d’or
Una història tendra i màgica per a infants d’arreu

La Jana i els 3 ossos és un muntatge adreçat als més me-
nuts. La treballada escenografia – marca del Centre de 
Titelles de Lleida – ens evoca una botigueta on es des-
patxen contes. Els titelles de fusta esdevenen joguines a 
mans dels seus manipuladors, que teixeixen la narració 
amb cançons participatives i ombres.

Autoria i direcció: Joan-Andreu Vallvé / Disseny dels titelles i de l’es-
cenografia: J. A. Vallvé / Construcció de l’escenografia: Xavier Ba-
dia-La Gàrgola / Construcció dels titelles: J. A. Vallvé i Bernat Vallvé  
/ Música: Poire Vallvé i J. A. Vallvé / Nova versió de les músiques: 
B. Vallvé 

 Funció accessible en llengua de signes catalana i subtitulació:
14 de desembre a les 17.30h. 

Titelles
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Un espectacle de circ ple de poesia
Amb l’espectacular tècnica del quadrant rus i música en directe

Ex-libris és una història delicada, on els llibres són els protago-
nistes a més del quadrant rus, l'equilibri mans a mans, la bola 
d'equilibri i la música en directe. Ens parla de la falta de comu-
nicació en una societat tecnològica i dels petits detalls del dia a 
dia, font de felicitat que passa inadvertida.

Idea original: Cia. Voël / Codirecció: Anna Pascual – Cia. Voël / Intèrprets: 
Deborah Cobos (Debi), Jordi Serra, Marc Sastre / Música original: Marc 
Sastre / Coreografia: Spela Vodeb / Il·luminació: Ignasi Solé / Vestuari: Rosa 
Lugo / Escenografia: Cia. Voël 

Ex-libris
Cia. Voël

Desembre
22

A partir de 6 anys 

Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 50 minuts
Preu: 9,50 euros

Circ



Ex-libris
Cia. Voël

Abonaments familiars
Vine quan vulguis 

per només 7 euros!

Preu: 35 euros
Cada espectacle et surt 
per 7 euros

– Disponibles on-line www.sat-teatre.cat/abonament-familiar/ 
i a taquilla.

– Cada abonament disposa d’un codi localitzador únic i 
imprescindible per bescanviar les teves entrades.

– Cada abonament només és vàlid durant la temporada 
vigent.

Abonament SAT3 
3 espectacles

Abonament SAT5
5 espectacles

Preu: 22,5 euros
Cada espectacle et surt 
per 7,5 euros

25
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Sihir i la nit de reis
Cia. Lazzigags

“La companyia  
sap muntar espectacles  

que impliquen  
descobriment per als 

més petits”  
Jordi Bordes, crític  
de Recomana.cat
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Desembre
27, 28, 
29, 30
Gener
2, 3, 4

Per a tots els públics

Tots els dies  
a les 17.30h
(Diumenge 29 funció 
també a les 12h)

Idioma: català
Durada: 60 minuts
Preu: 9,50 euros

Un espectacle ideal per viure el Nadal en família
Viatjarem fins allà on viuen els Reis Mags 

La nit de Reis és un dels moments més especials de l’any 
per als infants. La Laia i l’Aran, però, l’hauran de passar 
a casa la seva tieta perquè els seus pares han hagut de 
marxar precipitadament. La Laia s’enfada, l’Aran està pre-
ocupat perquè creu que els reis passaran de llarg. Per 
calmar-los la tieta Marta els llegeix un conte d’on en surt 
en Sihir, un personatge màgic, ajudant dels Reis Mags, 
amb qui viuran una gran aventura. 

Autoria i direcció: Lídia Linuesa / Música i direcció: Marc Sambola / 
Lletres cançons: Lídia Linuesa i Marc Sambola / Intèrprets: Aran 
Bartomeus o Arnau Mendoza, Maria Fontana, Mireia Llorente, Jordi 
Vicente i Karen Gutierrez / Escenografia: Eloi Linuesa / Coreografia: 
Ester Bartomeu / Ajudant de direcció: Paquale Bavaro.

 Porta la teva carta als Reis i entrega-la al patge reial del 
SAT! els dies 2, 3 i 4 de gener

Teatre  
musical
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Baobab. Un arbre,
un bolet i un esquirol.
Cia. La Pera Llimonera

“Un espectacle 
francament seductor 
i molt ben acabat, 

que fa riure i fa 
pensar, també, a parts 
iguals” Marc Sabater, 

periodista



29

Gener
11, 12, 
18, 19

A partir de 4 anys

Ds. 17.30h
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 55 minuts
Preu: 9,50 euros

Premi del Públic al Millor Espectacle de la Mostra 
d’Igualada 2019
Premi Xarxa Alcover pel tractament que es fa de la 
temàtica de la guerra i la immigració

Dos venedors ambulants s’han de refugiar d’una gran 
tempesta. Mentrestant, ens expliquen la història d’un bo-
let i un esquirol que, degut a la guerra, emprenen una 
gran aventura per trobar un nou arbre on poder viure. Ba-
obab és un homenatge a totes aquelles persones, grans 
i menudes a qui la violència dels conflictes armats les ha 
obligat a deixar la seva terra. I, tot i la temàtica, és un 
espectacle ple d’humor i diversió.

Autors: Sergi Casanovas, Toni Albà i Pere Romagosa / Intèrprets: Ser-
gi Casanovas i Pere Romagosa / Direcció: Toni Albà / Escenografia 
i vestuari: Alfred Casas / Música: Tonio Santoyo / Il·luminació: Miki 
Arbizu / Tècnic de llums i so: Roger Ferraz / Veu en off: Clara Segura.

 Funció accessible en llengua de signes catalana i subtitulació:
11 de gener 17.30h.

Teatre
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Xec regal familiar

Vols regalar emocions?
Regala entrades a la teva 
família o a una família amiga 
per veure l’espectacle que 
vulguin, el dia que vulguin. 

Regala teatre!
Xec regal familiar del SAT! 
Amb packs per a 1, 2, 3 o 4 
persones. 

A la venda en línia i a 
taquilles!



31

Un espectacle de dansa dolç i tendre
Veurem aparèixer objectes, sons i aventures

En un racó del bosc, entre bolets i fulles, dorm el nostre per-
sonatge acariciat per una dolça melodia. Al despertar, la seva 
curiositat el perseguirà i anirà descobrint com és “Un dia” per 
als més petits en una gran ciutat.

Direcció artística: Marta Almirall / Direcció coreogràfica: Anna Planas / 
Intèrprets: Amanda Rubio / Escenografia: Jose Menchero i Raquel Bonillo / 
Vestuari: Raquel Bonillo / Música original: Xavi Oro.

 Aforament limitat. Seiem damunt l’escenari. Tots els adults i infants  
necessiten comprar entrada.  

Un dia
Cia. Roseland Musical 

Gener
26

D’1 a 5 anys

Dg. 11h,12h i 17h

Idioma: sense text
Durada: 30 minuts
Preu: 9,50 euros

Remenuts
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Camí a l’escola
Cia. Campi Qui Pugui

“Un projecte emo-
cionant i una directora 
Premi Nacional d’Arts 

Escèniques prometen un 
espectacle que ens tocarà 
el cor.” Oscar Rodríguez, 

director del SAT!
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Febrer
1, 2, 
8, 9, 
15, 16

A partir de 4 anys

Ds. 17:30h
Dg. 12h i 17:30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 9,50 euros

Estrena! Inspirat en el documental “Sur le chemin de 
l’école” de Pascal Plisson
Una història de superació i esforç

Tres germanes s’han d’enfrontar diàriament amb multitud 
d’adversitats i perills per arribar a l’escola. Un camí diari 
que sempre és diferent i que, avui, ho canviarà tot. Una 
realitat per molts infants d’arreu del món que són cons-
cients que només l’educació els obrirà portes a un futur 
millor. Part dels beneficis de l’espectacle es destinaran 
a l’associació “Sur le chemin de l’école” per assegurar 
l’escolarització en zones rurals i problemàtiques d’arreu 
del món. 

Direcció: Rosa Díaz de “La Rous” / Assessor de creació: Jordi Farrés / 
Intèrprets: Aitana Giralt, Cristina Garcia, Alícia Buil / Tècnic a vista: 
Jordi Pedrós / Escenografia: Joan Pena / Il·luminació: Miki Arbizu. 

Teatre i 
 titelles
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Inspirat en l’obra i la vida de la pintora Maruja Mallo

Prenent com a punt de partida l'obra i la vida de la pintora Ma-
ruja Mallo, Marúnica vol ser un viatge iniciàtic, divertit i lúdic 
per endinsar a petits i grans al fascinant món surrealista de la 
creadora gallega.  

Direcció i coreografia: Roberto G. Alonso / Intèrprets: Borja Fernández, Laura 
Marsal, Laia Vancells (repartiment en curs) / Música orginal: Jordi Cornude-
lla / Escenografia: Roberto G. Alonso i Tony Murchland / Il·luminació: Toni 
Murchland.

Marúnica
Cia. Roberto G. Alonso

Febrer
23

A partir de 5 anys

Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 60 minuts
Preu: 9,50 euros

Dansa 
familiar
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Marúnica
Cia. Roberto G. Alonso

Busques un lloc diferent on celebrar l’aniversari de la teva 
filla o el teu fill? Veniu a bufar les espelmes al SAT!

Més informació sobre preus i reserves: 
www.sat-teatre.cat i a info@sat-teatre.cat

Celebra l’aniversari 
al SAT!
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El ratolí viatger
Cia. L'Estaquirot Teatre

“Artesanal, senzill, 
elaboradíssim, divertit, 

trepidant, màgic. (...) una 
petita perla que combina 
la manipulació amb tota 

mena de ninots i recursos 
fantàstics i cançons”. 

Francesc Foguet,  
professor
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Febrer
29
Març
1, 7, 8,  
14, 15

A partir de 3 anys

Ds. 17:30h
Dg. 12h i 17:30h

Idioma: català
Durada: 55 minuts
Preu: 9,50 euros

Una de les companyies històriques de teatre i titelles de 
Catalunya
Gaudim del seu imaginari, enginy i artesania

Una vegada hi havia un ratolí que vivia a les clavegueres, 
però no era com els altres perquè li agradava tenir-ho 
tot molt net i endreçat. Cansat de la brutícia, va decidir 
sortir per descobrir què hi havia fora del seu cau. A partir 
d’aquí comença una odissea sensacional que el porta a 
conèixer noves amistats i racons extraordinaris. 

Autoria: L’Estaquirot Teatre / Intèrprets: Olga Jiménez, Núria Bene-
dicto, Albert Albà / Disseny: Alfred Casas / Construcció: Alfred Ca-
sas i Pedro Jiménez / Música original: Ferran Martínez. 

Teatre i 
 titelles
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Klé
Cia. Addaura Teatre Visual

“La companyia ha 
aconseguit unir en 

els seus espectacles 
espectacularitat i 

virtuosisme en graus 
superlatius” 

Toni Rumbau, director 
Putxinel·li



39

Març
28, 29
Abril
4, 5, 19

A partir de 3 anys

Dg. 12h i 17:30h

Idioma: sense text
Durada: 50 minuts
Preu: 9,50 euros

Endinsem-nos en el món de l’artista Paul Klee
Descobrim el Klee pintor, escultor, músic, titellaire i 
filòsof

Segons el pintor suís Paul Klee, “un dibuix és una línia 
que surt a passejar”. A partir d’aquesta frase la com-
panyia Addaura Teatre Visual explora l’obra i figura de 
Klee. Ho fa a través de la dansa, la màgia, la manipulació 
d’objectes, els titelles, la tecnologia i el teatre amb llum 
negre.

Direcció artística: Teia Moner / Ajudant de direcció: Miquel Espino-
sa / Intèrprets: Cristina Beltran, Helena Rodríguez, Gerard Sommier 
i Mireia Plana / Música: Vassil Lambrinov / Coreografia: Olga Lladó, 
Helena Rodríguez i Addaura Teatre Visual / Il·luminació: Eugenia 
Morales.

Teatre 
visual
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Cuida’l
Cia. Fes-t’ho com vulguis

"Un muntatge  
que ens ha commogut 
a tota la família i que 

expressa la creativitat a 
través dels llenguatges 

universals” Sílvia, 
espectadora
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Abril
25, 26
Maig
1, 2, 3

A partir de 2 anys

Ds. 17h i 18h
Dg. i festius 11h, 12h i 17h

Idioma: sense text
Durada: 40 minuts
Preu: 9,50 euros

Basat en l’imaginari de l’artista Friedensreich Hunder-
twasser
Un espectacle de primera infància per a tota la família

Aquest espectacle visual submergeix als infants en un 
món d’estímuls que els incitarà a descobrir, jugar i experi-
mentar. La neu, la llar, el vaixell a tota vela, el fons marí, 
la natura o la tendresa d’una abraçada són alguns dels 
elements i sensacions que hi apareixen.

Creació i interpretació: Nona Umbert i Xavier Basté / Direcció: Xavi-
er Basté / Creació i manipulació de projeccions: Nona Umbert / 
Música: Ivan Nálvaiz i Marc Nálvaiz / Mirada externa: Jaume Berna-
det i Jin-Hua Kuan.

 Aforament limitat. Seiem damunt l’escenari. Tots els adults i in-
fants a partir d'un any necessiten comprar entrada.

Remenuts
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Corre Trufa!
Cia. Pentina el gat

“Quatre músics  
i actors ens han explicat 
una aventura fantàstica 

amb cançons i estils molt 
variats” María López, 

espectadora.
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Maig
9, 10, 
16, 17

A partir de 2 anys

Ds. 17:30h
Dg. 12h i 17:30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 9,50 euros

Aprenem a vèncer les pors
Cançons melòdiques, ritmes i estils molt diversos

La Trufa és un cadell de gos que no coneix més amor 
del que li donen els seus amos. Durant unes vacances 
d’estiu a la muntanya, la Trufa es perd. A llarg d’aquest vi-
atge, descobrirà tot un món exterior que ni s’imaginava. 
L’aventura la portarà a vèncer les pors i a descobrir l’amis-
tat d’altres personatges que l’ajuden a arribar a casa.

Direcció: Sam Atencia / Intèrprets i músics: Sílvia Dotti, Xavier Vila, 
Pol Soler i Sam Atencia. Escenografia: Escenografies Castells i Pla-
nas / Disseny de so i llums: Joan Carles Ros / Assessorament pedagògic: 
Lluïsa Garcia.

Música
i teatre
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Piccolo	circ	de	fil
Cia. Antonella d’Ascenzi

“Un espectacle que 
toca un tema d’alt 
voltatge poètic.” 

Toni Rumbau, 
Putxinelli.Cat
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Maig
24

A partir de 3 anys

Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 45 minuts
Preu: 9,50 euros

Recordem com es juga amb la fantasia per transformar 
el món que ens envolta
Dansa, vídeo, titelles, teatre gestual i d’objectes

Aquesta història comença pel final, quan el Piccolo Circ 
tanca i l’única ballarina-titella que ha quedat – o que ha 
estat oblidada – dedica el seu temps a netejar i endreçar 
caixes. Amb una mica de fantasia transformarà les ocupa-
cions més avorrides en meravellosos jocs, danses i histò-
ries fins a aconseguir el seu somni de ser funàmbula.

Coreografia i interpretació: Antonella d’Ascenzi / Direcció: Pasquale 
Marino / Assessorament manipulació: Jordi Bertran i Cristina Roble-
dillo / Escenografia: Oscar Merino / Vestuari: Cristina Robledillo / 
Música: Adrian Berenguer i Pino Ciccarelli. 

Multidisci-
plinar
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Per respecte als artistes i al públic 
no es podrà entrar a la sala un cop 
començat l’espectacle.

Taquilles del SAT!
c/ Neopàtria 54 (Barcelona)
Venda d’entrades des d’una 
hora abans de l’inici de les 
representacions. 
Es poden comprar entrades per 
altres dies.
Venda subjecta a disponibilitat.
No s’admetran canvis, anul·laci-
ons ni devolucions de les entra-
des adquirides.

Abonaments
Abonament SAT3! 22,5 €
3 espectacles a escollir
(7’5 € / espectacle)
Disponible en format individual 
o pack familiar.

Abonament SAT5! 35 € 
5 espectacles a escollir
(7 € / espectacle)
Disponible en format individual 
o pack familiar.

Descomptes 
- 20% per a grups (mínim 10 
persones).

- Menors de 2 anys entrada gra-
tuïta (excepte pels espectacles 
del Cicle Remenuts).
- Entrades a 8’5€ (només dispo-
nible a taquilla): carnet família 
nombrosa i monoparental, 
carnet Consorci Biblioteques 
de Barcelona, carnet socis del 
RACC, socis Abacus.
- Entrades a 8’5€ (en línia i a ta-
quilla): carnet TR3SC i Club de 
Subscriptors de La Vanguardia.
- Altres descomptes especials 
per a entitats concertades que 
només s’aplicaran a taquilla.
- Als espectacles inclosos dins 
del Cicle Remenuts no s’hi 
apliquen descomptes. 

Apropa Cultura
El SAT! està adherit al progra-
ma d’inclusió social Apropa 
Cultura, que ofereix avantatges 
especials per a col·lectius en 
risc d’exclusió social. 

Lloguer
Consulta condicions i preus a 
montse@sat-teatre.cat i al tel. 
933 457 930.

Web del SAT!
www.sat-teatre.cat
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Com arribar-hi
SAT!
c/ Neopàtria 54, 
08030 Barcelona
www.sat-teatre.cat
info@sat-teatre.cat
T. 933 457 930 / 933 457 929

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

Bus: 11, 26, 33, 34, 36, 40, 62, 
96, 97, 104, 126, H6, H8, V31

RENFE
Sant Andreu Arenal
Sant Andreu Comtal

Bicing 
Rbla. Onze de setembre amb 
c/Gran de Sant Andreu
Rbla. Fabra i Puig amb 
c/ Concepció Arenal

Pàrquing
- B:SM Sant Andreu Teatre 
(c/ de les Monges, 2) 
- B:SM Concepció Arenal 
(c/ de Concepció Arenal,156)
Et regalem 30 minuts de pàrquing 
gratuït. Demana-ho a taquilla! 

Accessibilitat 

Sant Andreu Arenal

Fabra i Puig Sant Andreu

Sant Andreu
Comtal

M
er

id
ia

na

Neo
pàtr

ia

Gran de S
ant A

ndreu

Sant Adrià

Rambla Fabra i Puig

Rbla Onze de 

Setembre

Onze de Setembre



www.sat-teatre.cat 
@sat–teatre
Neopàtria, 54
08030 Barcelona
T. 933 457 930

Amb el suport Amb la col·laboració 


