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Temporada 2021-2022

Dansa familiarEspectacles familiars 

.

SETEMBRE

19 Marabunta Clown i música   8

25, 26 El Peix Irisat Remenuts 10

OCTUBRE

2, 3, 9, 10,
12,16,17 La motxilla de l'Ada Teatre 12

30, 31  Klé Teatre visual 14
 
NOVEMBRE

1, 6, 7 Klé Teatre visual 14

13 Nius Remenuts / elPetit 16

14 mOts premiers Remenuts / elPetit 18

27, 28   ... I les idees volen Remenuts / elPetit 20
 
DESEMBRE

4, 5, 6, 8, 
11, 12 La Llàntia Meravellosa Teatre i titelles 22

19 Avua Circ i dansa 24

23, 24 Nadales per als més 
menuts Remenuts 26

27, 28, 29, 30 Pep Bou Experiències 
 

Teatre visual 28

 

GENER

2, 3, 4 Pep Bou Experiències Teatre visual 28

8, 9, 15, 16, 
22, 23 En Patufet (i els seus pares) Teatre 30

30 Terra Dansa 32
 
FEBRER

5, 6, 12, 13 Hansel i Gretel, el musical Teatre musical 34

19, 20 Italino Grand Hotel Teatre i clown 36

26, 27 Nius Remenuts 16
 
MARÇ

5, 6, 12, 13 Els tres óssos Teatre i titelles 38

 ABRIL

2, 3, 9, 10 Lumiere Màgia i clown 40

24, 30 L'arc de Sant Martí i 
la Lluna Teatre i titelles 42

 MAIG

1 L'arc de Sant Martí i la 
Lluna Teatre i titelles 42

7, 8, 14, 15  On vas, Moby Dick? Teatre i titelles 44

Remenuts de 0 a 5 anys          

Dies Espectacle Gènere Pàg. Dies Espectacle Gènere Pàg.



MESURES PER CUIDAR-NOS

El SAT! es compromet a complir 
absolutament les mesures ade-
quades a la normativa vigent en 
cada moment. Per això:

- Tindrem cura de la higiene i 
desinfecció dels espais.

- A l'entrada del teatre hi haurà  
dispensadors de gel hidroalcohòlic.

- Facilitarem la consulta dels espec-
tacles a la web i la descàrrega dels 
programes a través de codis QR 
per tal d’evitar el paper.

- Controlarem els aforaments, la 
disposició de seients i els accessos 

per mantenir la distància de  
seguretat requerida.

Però també necessitem la teva 
col·laboració:

- Si us plau, segueix en tot moment 
els protocols d'higiene i seguretat 
vigents. Consulta'ls a la nostra web.

- Compra les entrades per inter-
net i descarregar-les al mòbil per 
evitar l’intercanvi de papers.

- Assisteix als espais de repre-
sentació amb un mínim de 30 
minuts d’antelació per garantir 
l’entrada esglaonada.

Gràcies!

54
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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

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

6

* Activitats no disponibles temporalment per la COVID-19. Es 
reactivaran quan les mesures d'higiene i seguretat ho permetin.
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"Guillem Albà & Marabunta" és bogeria. És descontrol 
amb classe. No voler despentinar-se, i acabar perdent 
els pantalons. Però amb un somriure a la cara

Un show de clown, enèrgic i energètic, catapultat per 
la millor música en directe. Sketch a tempo matemàtic. 
Cançons pròpies. Gags absurds. Cabaret. Res no té sentit 
i tot és possible. Cap ordre establert. És el caos del pa-
llasso. Improvisació: sortir i jugar. Divertir-se passi el que 
passi, i qui sap què passarà avui. I demà. I demà passat. 
Això és la selva. Voleu riure? Esteu convidats.
 
Idea original, guió, i composició musical: Guillem Albà & Marabun-
ta / Intèrprets: Guillem Albà, Edgar Gómez, Àlvar Monfort, Albert 
Comaleras, Martí Soler, Luisma Villegas i Irene Garcès / Disseny il·lu-
minació i tècnics de llums: Ignasi Solé i Oriol Ibáñez

Setembre 
19

A partir de 10 anys

Dg. 18:30h

Idioma: català
Durada: 75 minuts
Preu: entrada gratuïta 
amb invitació

Clown i 
música

Marabunta
Cia. Guillem Albà

Guillem Albà & La 
Marabunta és un dels 

espectacles més divertits 
en què he estat.

Norman Marsà, crític 
d'arts escèniques

INAUGUREM LA 
TEMPORADA!
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Basat en la col·lecció de contes il·lustrats de Marcus 
Pfister
Teatre i titelles 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 comencen les aventures submarines prota-
gonitzades per aquest peix d’escates brillants i els seus 
amics. Junts descobriran la importància de ser valent i 
ajudar als altres.
 
Text: Ariadna Matas i Elsa Lluch / Interpretació: Ariadna Matas o Elsa 
Lluch / Titelles i vestuari: Tanaka Teatre / Fotografies: Laura 
Escobedo 

 Aforament limitat segons protocols COVID. Seiem damunt l’esce-
nari. Tots els adults i infants necessiten comprar entrada.

Setembre 
25, 26 

A partir de 2 anys

Ds. 17h 
Dg. 11h i 12.15h

Idioma: català
Durada: 40 minuts
Preu: 9,5 euros

Remenuts
El Peix Irisat

Cia. Tanaka Teatre

Una proposta 
bonica, dolça i solidària 
adreçada als més petits. 

Ens va agradar molt 
submergir-nos al mar 

del peix irisat! 
Montse Ciuró, 
espectadora.
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La història d’una nena trans que lluita per desprendre’s 
d’un nom que no es correspon amb la seva identitat.
Últim espectacle de la trilogia que Teatre al Detall  
dedica a les nenes valentes

L’Ada és una nena que quan va néixer es deia Adam. Des 
de ben petit sentia que la motxilla invisible que duia li 
pesava massa. Així que un dia va decidir desprendre's de 
la motxilla i amb ella va perdre l'"m" del seu nom... i es 
va convertir en l'Ada.
 
Autoria: Jordi Palet / Direcció i coreografia: Joan M. Segura Ber-
nadas / Composició i interpretació musical: La Tresca i la Verdesca 
(Jordi i Toni López i Claudi Llobet) / Interpretació: Xavi Idàñez i Txell 
Botey / Disseny de llums: Yuri Plana

Octubre 
2, 3,
9, 10, 12, 
16, 17

A partir de 5 anys

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

Idioma: català
Durada: 70 minuts
Preu: 9,5 euros

Teatre
La motxilla de l’Ada
Cia. Teatre al Detall

És una peça d'orfebreria 
casolana, una delícia 

pels sentits i una carícia 
per l'ànima. Oriol Osan, 

crític a Núvol
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Introdueix als infants a l’univers artístic de Paul Klee 
Descobrim al Klee pintor, escultor, músic, titellaire i 
filòsof

Endinsem-nos en el món de l’artista suís Paul Klee. Se-
gons ell, “un dibuix és una línia que surt a passejar”. A 
partir d’aquesta frase la companyia Addaura Teatre Visual 
explora l’obra i figura de Klee i ho fa a través de la dansa, 
la màgia, els titelles, la tecnologia i el teatre amb llum 
negre. Amb l’actuació en directe del violinista Vassil Lam-
brinov, component de Blaumut.
 
Guió i direcció artística: Teia Moner / Interpretació: Cristina Bertran, 
Helena Rodríguez, Gerald Sommier i Mireia Plana / Coreografia: 
Olga Lladó i Addaura Teatre Visual / Disseny de llums: E. Morales / 
Música original: Vassil Lambrinov

Octubre
30, 31
Novembre
1, 6, 7 

A partir de 3 anys

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

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

Teatre 
visual

Klé
Cia. Addaura Teatre Visual

“La companyia ha 
aconseguit unir en 
el seus espectacles 
espectacularitat i 

virtuosisme en graus 
superlatius” 

Toni Rumbau, 
director Putxinel.li
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Nius que ens fan créixer en la intimitat familiar… per 
després volar a conèixer món
Creativitat, vincle, respecte i moviment

Nius celebra, en un espai tranquil i segur, ple de bellesa, 
música, olors, colors i textures, l’arribada de la vida en 
forma de panxa i batec. Des de la tendresa i el joc, els 
nadons gaudeixen del descobriment del cos, els sons i 
de tot allò que ens envolta. Els artistes canten, ballen i 
juguen, convidant petits i grans a ser els protagonistes 
de l’espectacle.
 
Idea original i direcció: Helena Cabo / Interpretació, veus i instru-
ments: Helena Cabo i Pablo Arias / Moviment escènic: Helena 
Cabo, Pablo Arias i Anna Català / So i il·luminació: Dani Sánchez

 Aforament limitat segons protocols COVID. Seiem damunt l’esce-
nari. Tots els adults i infants necessiten comprar entrada.

Novembre 
13
Febrer
26, 27 

De 0 a 18 mesos

Ds. 16.30h i 18h
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 40 minuts
Preu: 9,5 euros

Remenuts
Nius

Cia. Crea Moviment

'Nius' és una 
invitació per a tota 

la família a viure 
l'art amb els cinc 

sentits.
Jordi Bordes, crític 
de Recomana.cat
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Explorem la màgia del llenguatge amb els més petits
Oralitat, cos i moviment per trobar l'origen de la paraula

El cos diu, el cos parla, el cos ens narra. La paraula balla, 
la paraula escolta, la paraula ens toca. Sigui quin sigui el 
primer llenguatge de l’infant, el llenguatge de la paraula 
o el del gest, el més important és la manera de dir-nos, 
de dir al món JO SÓC.
 
Idea original i direcció artística: Laurance Henry / Interpretació: 
Jordan Malfoy i Harrison Mpaya / Mirada externa i diàleg filosòfic: 
Dominique Paquet / Composició musical: Sylvain Robine

 Estrena!
 Aforament limitat segons protocols COVID. Seiem damunt l’esce-

nari. Tots els adults i infants necessiten comprar entrada.

Novembre
14

A partir de 2 anys

Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 35 minuts
Preu: 9,5 euros

Remenuts
mOts premiers (primers 

mOts)
Cia. AK Entrepôt (França)

Estrena a Barcelona 
d'aquesta companyia 

internacional de 
teatre per a tots els 

públics.
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Animal Religion treballa per innovar el circ i buscar-hi 
nous mitjans d’expressió.

…I les idees volen és un espectacle fresc on pocs objec-
tes tenen molt de protagonisme i petites troballes crei-
xen fins a esdevenir escenes divertides i plenes de com-
plicitat. Un espectacle de circ on el joc, la col·laboració 
amb el públic, la llum i la música s’enllacen perquè cada 
funció esdevingui una experiència diferent.
 
Creació i interpretació: Quim Girón, Joana Serra i Joan Cot Ros / 
Producció administrativa: ElClimamola / Coproducció: elPetit i Mer-
cat de les Flors

 Aforament limitat segons protocols COVID. Seiem damunt l’esce-
nari. Tots els adults i infants necessiten comprar entrada.

Novembre
27, 28

A partir de 2 anys

Ds. 17.30h
Dg. 12h i 17.30h

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

Remenuts

...I les idees volen
Cia. Animal Religion

Animal religion és una 
benedicció pel sector 
del circ i de la dansa a 

Catalunya. Jordi Bordes, 
crític teatral
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Teatre i titelles per descobrir l’amor incondicional
Un espectacle que ens parla dels desitjos, de l’accepta-
ció i de l’amor que és capaç de sobrepassar les dificul-
tats de la vida

Alguna vegada heu somiat en trobar una llàntia merave-
llosa amb un geni a dins capaç de concedir-vos tres de-
sitjos? Aquesta història està protagonitzada per una nena 
i la voluntat de complir el seu únic desig: que la mare es 
curi de la malaltia que pateix. El geni és capaç de conce-
dir riquesa, bellesa, poder o fama. No obstant, es troba a 
una nena que no anhela cap d’aquestes coses.
 
Direcció: Pere Pàmpols / Interpretació: Ingrid Teixidó i Pere Pàmpols / 
Llum i So: Jordi Torras / Música: Frank Moreno / Col·laboració musi-
cal: Joan Dausà / Text: Ingrid Teixidó

Desembre
4, 5, 6, 8, 
11, 12

A partir de 3 anys

Ds. 17:30h
Dg i festius 12h i 
17.30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 9,5 euros

Teatre i 
titelles

La Llàntia Meravellosa
Cia. Festuc teatre

Després del premiat 
"Adéu Peter Pan" (Premi 

Feten 2019), Festuc 
Teatre torna al SAT! per 
presentar la seva última 

creació.
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AVUA és poesia en moviment, física i delicada, acompa-
nyada de música en directe
És una peça inspirada en l'univers de les papallones, en 
el seu vol i la seva bellesa

Aquest espectacle ens submergeix en un somni... Un 
somni tan real, que no sabem del cert si érem papallones 
somiant ser persones o persones somiant ser papallones, 
on el millor regal que oferim al món és el de la nostra
pròpia transformació.
 
Creació i interpretació: Boris Ribas i Olga Lladó / Composició mu-
sical, viola i hang en directe : Pepi Izquierdo / Assessorament de 
direcció: Martí Torras Mayneris i Fàtima Campos 

Desembre 
19

A partir de 2 anys

Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 45 minuts
Preu: 9,5 euros

Circ, 
dansa 

i poesia 
visual

AVUA
Cia. Bool

Preciós espectacle de 
poesia visual en el que 
realment tot està molt 

cuidat, res és brusc i tot 
flueix. Oscar Rodríguez, 

director
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Famílies i criatures gaudiran d’una intensa, immersiva i 
màgica experiència musical
Un repertori de nadales d’aquí i d’arreu del món

Un concert pels més petits de la casa amb un repertori de 
nadales tradicionals catalanes i d’arreu del món adaptat a 
les necessitats i sobretot, a l’exigència dels més menuts. 
Un espectacle per gaudir amb tota la família i amb un 
muntatge de proximitat en el qual els músics i el públic 
comparteixen escenari.
 
Direcció artística, guitarra i veu: Faló Garcia / Direcció musical i saxo 
baríton: A.Bauzo / Veu i moviment: K.Green / Clarinet i saxo tenor: 
X. Molina / Acordió, flauta i saxo alt: P. Sánchez / Vibràfon i per-
cussió: A. Vilar / Ballarina: J.Garcia / Disseny de llums: X. Feliu

 Aforament limitat segons protocols COVID. Seiem damunt l’esce-
nari. Tots els adults i infants necessiten comprar entrada.

Desembre
23, 24 

De 0 a 5 anys

Dj. 16.30h, 17.30h i 
18.30h
Dv. 10.30h, 11.30h i 
12.30h

Idioma: català
Durada: 45 minuts
Preu: 9,5 euros

Remenuts

Nadales per als més menuts
Cia. Pels més menuts

"Una experiència dolça 
i propera per compartir 
l'esperit del Nadal en 
família. Els petits han 
quedat meravellats!" 

Júlia, espectadora
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Un espectacle únic, creat per un artista singular amb un 
llenguatge escènic inèdit
Les bombolles de sabó faran volar la nostra imaginació

Pep Bou Experiències proposa a l’espectador un viatge 
cap a mons poètics i onírics partint de tres elements sen-
zills però essencials: el sabó, l’aigua i la música en directe. 
Es tracta d’una síntesi inèdita d’un llenguatge audiovisual 
i teatral que ha fascinat a públics de tots els continents. 
 
Creació i direcció: Pep Bou / Interpretació: Pep Bou / Piano: Leonar-
do Brizzi / Llums i so: Mon Feijóo

Desembre
27, 28, 
29, 30
Gener
2, 3, 4

Per a tots els públics

Tots els dies 
a les 17.30h

Idioma: català
Durada: 70 minuts
Preu: 9,5 euros

Teatre 
visual

 Pep Bou Experiències
Cia. Pep Bou

 “Poques ocasions tindrà 
un país tan petit com 
Catalunya de disposar 
d’un èxit internacional 

tan curiós com sostingut 
en el temps com és el de 
Pep Bou” Lau Delgado, 

diari ARA
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Un espectacle que connecta amb humor la història tradi-
cional amb les obsessions d’avui
L’espectacle compta amb la música i les composicions 
originals d’en Pep López

Un dia una parella molt feliç va decidir entrar en el món 
de la maternitat i la paternitat, i ho va fer amb alegria i 
il·lusió, però un fet inesperat els va omplir de patiment: 
l’infant naixeria molt i molt petit. 
Un text escrit en un vers fàcil i quotidià amb tocs d’hu-
mor i tendresa. Inspirat en la tradició catalana que ha fet 
néixer aquest personatge, però amb una mirada actua-
litzada.
 
Autoria i direcció: Víctor Borràs / Interpretació: Víctor Borràs, Montse 
Pelfort, Maria Berenguer / Il·luminació: Paula Crespo / Escenografia: 
Plancton – Joan Pena / Música: Pep López / Coreografia: Montse 
Colomé i Jordi Vidal

Gener 
8, 9, 
15, 16, 
22, 23 

A partir de 3 anys

Ds. 17.30h 
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 9,5 euros

Teatre
En Patufet (i els seus pares)

Cia. Teatre Nu

"Connecta orgànicament 
amb els espectadors 

que segueixen el relat 
embadalits, sorprenent-se 
i participant activament" 

Núria Cañamares, 
crítica teatral

teatral
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Un estimulant experiment visual sobre el moviment en 
relació a la terra
A través de la dansa, ofereix gans dosis de bellesa als 
infants

Terra és una mirada profunda i sincera sobre la terra i 
sobre com aquest element ens permet viure, tant a nivell 
real com a nivell simbòlic. Treballant a partir de la base, 
de les arrels, de la tradició i de la vida, ens endinsarem 
en escenaris i situacions que estimulen la imaginació dels 
espectadors.
 
Coreografia: Anna Macau / Ballarines: Georgina Avilés, Aina Gar-
gallo i Blanca Tolsà / Ballarines cover: Naya Monzon i Anna Macau / 
Il·luminació i escenografia: Ivan Rubio i Silver Drops Dansa / Música 
original: Alex Casteleiro i Silver Drops Dansa

Gener
30

A partir de 3 anys

Dg. 12h i 17.30h

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

Dansa 

Terra
Cia. Silver Drops

“És una peça, acabada 
d’estrenar, de la que 
en sentirem a parlar, 
i que es mereix una 
àmplia gira arreu”  

Jordi Bordes, crític de 
Recomana.cat
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Una versió molt divertida i original del conte dels ger-
mans Grimm
Amb fragments de l’òpera de Engelbert Humperdink

Perduts enmig d’un bosc fosc i tenebrós, amb només 
dues motxilles, els petits Hansel i Gretel iniciaran un fas-
cinant i perillós viatge amb l’objectiu de trobar el camí 
que els guiï cap a casa. Immersos en aquesta aventura, 
una llum els conduirà fins a una casa feta de llaminadures 
i xocolata però... compte! El que no saben és que hi viu 
una bruixa dolenta que els farà la vida impossible. 
 
Text i direcció: Dani Cherta / Interpretació: Anna Cartoixà, Guillem 
Martí, Ariadna Suñé, Jordi González i Abril Morera / Música original: 
Ram Moraleda / Il·luminació: Fran Agramunt

Febrer
5, 6, 
12, 13

Per a tots els públics

Ds. 17.30h
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 60 minuts
Preu: 9,5 euros

Teatre 
musical

Hansel i Gretel, el musical
Cia. La Roda Produccions  

“Excel·lent. Van 
aconseguir enganxar 

tan a petits com a grans 
des del primer moment! 
Ja és la segona vegada 
que l’hem vist” Ester, 

espectadora
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La cia. La Tal ha evolucionat del pallasso clàssic fins a un 
univers propi fruit d'una profunda revisió sobre el món 
del clown

Qui renta els milers de llençols dels hotels? A l’últim so-
terrani de l’Italino Grand Hotel hi ha la bugaderia. Allà, 
un personatge solitari renta, planxa i perfuma els llençols. 
Viu i somia entre ells i amaga la seva solitud conversant 
amb les màquines i jugant amb la seva ombra. La seva 
connexió amb el món és a través dels altaveus de les mà-
quines, per on dues veus, d'altres treballadors de l'hotel, 
el salven de la indiferència, i li fan intuir el món i la vida… 
 
Autoria: Cia. La Tal / Direcció: Tolo Ferrà i Jordi Magdaleno / Creació 
i interpretació: Jordi Magdaleno / Disseny i construcció d’esce-
nografia: Txema Rico / Il·luminació: Aleix Ramisa / Veu off: Fiona 
Rycroft

Febrer
19, 20

Per a tots els públics

Ds. 17.30h
Dg.12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 9,5 euros

Teatre 
i clown

Italino Grand Hotel
Cia. La Tal

Un espectacle original, 
divertit i encantador. 

Tornar a ser nena. 
M'ha encantat! Beatriz, 

espectadora
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Una reflexió sobre l’amistat i la cooperació basada en el 
conte de La Rínxols d’or
Gaudim de l’artesania i l’ofici d’una de les millors com-
panyies de titelles d’Europa

Els tres óssos viuen tranquil·lament al bosc, fent melme-
lada amb les fruites que recullen. Un dia, l’ós petit, em-
prèn un llarg viatge per anar a buscar mel. Amb l’ajuda 
dels animals que es trobarà pel camí, aconseguirà tornar 
a casa. El que la família d’óssos no s’espera és l’arribada 
d’una nena trapella i tafanera que acabarà alterant l’har-
monia familiar.
 
Autoria: L’Estaquirot Teatre / Interpretació: Núria Benedicto, Olga 
Jiménez i Albert Albà / Disseny: Alfred Casas / Construcció: L’Es-
taquirot Teatre, Alfred Casas i Pedro Jiménez / Música original: Fer-
ran Martínez

Març 
5, 6, 
12, 13

A partir de 3 anys

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

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 9,5 euros

Teatre i 
titelles

Els tres óssos
Cia. L’Estaquirot Teatre

Un espectacle 
que interactua 

fenomenalment amb 
el públic, sigui de 

l’edat que sigui, i ens 
va deixar un record 

agradabilíssim.”
Josep M. Viaplana, crític 

de Recomana.cat
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Lumiere és un espectacle d'humor màgicament familiar

Mai havia estat tan divertit haver d'esperar el tren. Com 
si fos una pel·lícula de cinema mut, el Txema Muñoz de-
sitja que arribi i mentre no arriba, la seva imaginació anirà 
molt més enllà de l'estació on es troba… Una bombeta, 
una jaqueta i la seva motxilla el transportaran a un lloc 
màgic. Puges al tren?
 
Idea original i interpretació: Txema Muñoz / Banda sonora original: 
Tomás Peire / Escenografia: Sergi Torrelles / Disseny de vestuari: Piti 
Demore / Disseny de llum: Mario Andrés Gomez

 Estrena!

Abril
2, 3, 
9, 10

A partir de 4 anys

Ds. 17.30h
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 55 minuts
Preu: 9,5 euros

Màgia i 
clown

Lumiere
Cia. Txema 

Estrenem al SAT! la 
nova creació del Txema 

Muñoz, qui combina 
l’humor i  la màgia a 

la perfecció, com ja va 
demostrar a 
The Postman 
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Una faula sobre la importància de valorar la pròpia 
identitat
Titelles de mitjà i gran format i música en directe

La Cargol, el Gall, la Mosca i el Peix volen canviar, ser di-
ferents, deixar de ser com són i qui són. Una nit, la Lluna 
els explica que si volen acomplir un desig només cal que 
passin per sota l’arc de Sant Martí i el diguin en veu alta. 
Però també els demana que s’ho pensin molt i molt bé…
 
Autoria: La mà de l’artista / Direcció, dramatúrgia i interpretació: Raquel 
Loscos  / Músic: a confirmar / Disseny escenografia: Martí Doy / Disseny, 
construcció titelles i escenografia: Glòria Arrufat / Música original: 
Xavi Lozano

Abril
24, 30
Maig
1

A partir de 3 anys

Ds. 17.30h
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 45 minuts
Preu: 9,5 euros

Teatre i 
titelles

L’arc de Sant Martí i la Lluna
Cia. La mà de l’artista

Un espectacle preciós 
que ens ha ajudat 

a fer-nos preguntes 
sobre nosaltres 
mateixos. Mar, 
espectadora
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Un espectacle ple d’emocions, de música i de viatges 
d’allò més sorprenents
Adaptació lliure del clàssic d’Herman Melville, escenifi-
cat per a públic familiar

A en Tim li agrada molt veure el mar. Per això, sempre 
que pot, visita la seva àvia al seu poble de pescadors. Allí 
coneixerà la Kalin, una nena de la seva edat, que li expli-
carà la història de la Moby Dick. Tot jugant i fent volar la 
imaginació, en Tim i la Kalin reviuran les aventures de la 
gran balena blanca per lliurar-se dels arpons del capità 
Ahab i seguir nedant lliure pels 7 mars.
 
Autoria-adaptació de la novel.la: Joan-Andreu Vallvé / Direcció: 
Joan-Andreu Vallvé / Interpretació: Clara Olmo i Albert Garcia / 
Música: Bernat Vallvé / Construcció dels titelles i escenografia: Cen-
tre de Titelles, Joan-Andreu Vallvé, Xavier Badia, Òscar Ribes i Toni 
Crespo 

Maig 
7, 8, 
14, 15

A partir de 3 anys

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

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 9,5 euros

Teatre i 
titelles

On vas, Moby Dick?
Cia. Centre de Titelles 

de Lleida

“Tots els espectacles 
del Centre de Titelles 
de Lleida ofereixen 

una impecable posada 
en escena, tant en els 
aspectes dramatúrgics 
com en els musicals”. 

Ferran Baile, 
crític de teatre



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!

4746

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!
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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 
gratuïta (excepte pels especta-
cles del Cicle Remenuts i els de 
elPetit).
- Entrades a 8’5€ (només dispo-
nible a taquilla): carnet Consor-
ci Biblioteques de Barcelona, 
carnet socis del RACC, socis 
Abacus.
- Entrades a 8’5€ (en línia i a ta-
quilla): carnet família nombrosa 
i monoparental, 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 i elPetit 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

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
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Rambla Fabra i Puig
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Setembre

Onze de Setembre



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