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En celebrem 20. I han estat:

240 mesos
d’arts escèniques

(i encara en necessitem més)

7.300 dies 
amb vosaltres

(i ens en falteu tants per conèixer…)

175.200 hores
d’educació i cultura

(i diríem que en són poques)

10.512.000 minuts
d’aplaudiments i creixement 

(el xarop necessari pels artistes)

I tot aquest temps, que és poc, però 
que sembla molt, ens ha donat vida: 

moments, llàgrimes, somriures, 
alegries, tristeses, èxits, fracassos, 
sorpreses, complicitats, amistats.

Resumint, hem compartit inoblidables 
emocions, sensacions i sentiments, 
però tingueu per ben segur que el 

que ens fa més feliços és que plegats 
encara tenim 

Incomptables experiències per viure
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Temporada 2022-2023
Dies Espectacle Gènere Pàg

GENER

2, 3, 4 Artaban, la llegenda  
del quart Rei Mag Teatre musical 30

7, 8 Sotabosc Remenuts 18
14, 15, 21, 22 Un vestit nou per a l’emperador Teatre 32
28, 29 Sr. W Dansa 34

FEBRER

4, 5, 11, 12 Miranius. L’aventura d’habitar 
el món Titelles 36

18, 19 Potser no hi ha final Circ 38
25, 26 La pastissera i els follets Titelles 42

MARÇ
4, 5 L’aventura d’avorrir-se Titelles 44
11, 12 En Jan Totlifan Titelles 46

ABRIL
1, 2, 15, 16 L’odissea del riure perdut Teatre 48

29, 30 Núvol Núvol Teatre i titelles 50

MAIG
1, 6, 7 Núvol Núvol Teatre i titelles 50
13, 14 Maquinaigües Música 52
21 Alma Remenuts 54

Dansa familiarEspectacles familiars Remenuts de 0 a 5 anys

Dies Espectacle Gènere Pàg

SETEMBRE

16 20 anys després. La màgia  
amb el Mag Lari Màgia i humor   8

17, 18, 24, 25 M.A.R.E. Remenuts 10

OCTUBRE
1, 2, 8, 9, 12, 
15, 16 Galetes de formatge Titelles 12

29, 30 En Joan sense por i… Teatre musical 14

NOVEMBRE
1, 5, 6, 12 En Joan sense por i… Teatre musical 14

13 Hvad er det? (Què és això?) Remenuts / 
elPetit 16

19 Sotabosc Remenuts / 
elPetit 18

20 Univers Remenuts / 
elPetit 20

27 Spiralis Circ i moviment 22

DESEMBRE

3, 4, 6, 8, 10, 11 Les aventures del Lleó  
vergonyós

Música 
i titelles 24

18 Blink Màgic Remenuts 26

22, 23 Nadales per als més menuts Remenuts 28

27, 28, 29, 30 Artaban, la llegenda  
del quart Rei Mag Teatre musical 30



Preu: 37,5 euros
Cada espectacle et surt 
per 7,5 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: 24 euros
Cada espectacle et surt 
per 8 euros

7

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. 
Coordinat per La Maquinà-
ria, gaudirem de 5 propos-
tes al llarg de la temporada 

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 7,5 euros!

6
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El mes de setembre de 2003 el nou SAT! aixecava el teló 
per primera vegada. A l’escenari, el Mag Lari estrenava 
teatre. Ara, només 20 anys després i com si res hagués 
passat, l’il·lusionista torna al SAT! per celebrar l’inici de 
la 20ª temporada.

El Mag Lari comparteix de nou un vespre amb el públic 
del SAT! Un Mag Lari per a qui 20 anys no han estat res. El 
Mag Lari de sempre, amb la sorpresa, l'humor i sobretot, 
la il·lusió de sempre.

Guió i direcció: Josep Maria Lari / Interpretació: Mag Lari i Pep 
Aizpitarte / Il·luminació i so: Oriol Rufach / Escenografia: Castells-
erà Màgic / Fotografia: David Ruano i Jordi Garcia
 

Setembre 
16

Per a tots els públics

Dv. 20h 

Idioma: català
Durada: 80 minuts 
Preu: entrada gratuïta 
amb invitació

Màgia i 
humor

20 anys després. 
La màgia amb el Mag Lari

Cia. Mag Lari

INAUGUREM LA 
TEMPORADA!
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M.A.R.E. és Mirada. Acompanyament. Respostes. Escolta.
Cant, música, teatre i bellesa plàstica per connectar amb 
la primera infància des de la visió d’una mare gestant

La mare prepara amb il·lusió l’habitació del nadó que es-
pera. Així comença un viatge d’aprenentatges, d’emoci-
ons, de descobertes i… de cançons. Imaginant com serà 
la seva criatura, ella mateixa també es redescobrirà. La 
música de La Flauta Màgica de W.A. Mozart ens acompa-
nyarà en aquest trajecte tan íntim, en aquest cant a la vida.

Idea original i interpretació: Maria Santallusia – La Romancera Teatre / 
Dramatúrgia i lletres: M. Santallusia i Toni Sans / Direcció escènica 
i coreografia: T. Sans / Música: W. A. Mozart / Arranjaments: Bruno 
Franquet / Tècnica: Ivan Rubio / Escenografia: M. Santallusia i Joan 
Pena / Titelles: Joan Pena / Instruments enregistrats: Maria Negrié 
(cello) i Alba Atcher (flauta travessera)

 Aforament reduït. Seiem damunt l’escenari. Tots els adults i infants 
a partir d’un any necessiten comprar entrada.
 Després de la funció, la companyia ofereix un atelier creatiu, un 

espai amb diversos racons d’experimentació. Durada: 20 minuts.

Setembre 
17, 18, 
24, 25  

A partir d’1 any

Ds.17: 17.30h 
i Dg.18: 12h i 17.30h 
Ds.24 i Dg.25: 12h 

Idioma: català
Durada: 40 minuts + 
atelier creatiu post-funció
Preu: 10 euros

Remenuts
M.A.R.E.

Cia. La Romancera Teatre

Un espectacle tendre 
i juganer, responent a 
dues característiques 
personals de l'artista.
Jordi Bordes, El Punt 

Avui
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Una mirada dolça i tendra sobre la soledat i la vellesa
Un titella de mida humana ens farà reflexionar sobre 
l'empatia i l'amistat

El vell Ignasi viu sol. El seu dia a dia està farcit de petits 
rituals que el mantenen actiu i ben eixerit. El que més 
li agrada és el berenar: assaborir delicioses galetes de 
formatge amb una tassa de te, és el plaer diari que més 
anhela quan es lleva. Avui, però, tot es capgira. La capsa 
de galetes està buida i foradada…
 
Autoria: Creació col·lectiva / Direcció: Esther Cabacés / Manipu-
lació: Rut Girona, Ignacio Azkargorta i Núria Adan / Música: Xabi 
Labaien / Il·luminació: Iñigo Basauri / Titelles, atrezzo, escenografia 
i mecanismes: Nartxi / Producció: Tirori, SL

Octubre 
1, 2, 8, 9, 
12, 15, 16

A partir de 3 anys

Ds. 17.30h 
Dg. i festiu 12h i 
17.30h

Idioma: sense text
Durada: 50 minuts
Preu: 10€

Titelles
Galetes de formatge

Cia. Txo Titelles

Conquereix els 
sentiments del públic 

gràcies a un humor subtil 
i delicat, una banda 

sonora senzilla i creïble i 
una mestria titellaire...
Toni Rumbau, Revista 

Putxinel·li
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Fantasmes, monstres, malediccions, música, balls i molta 
diversió!
La nova, divertida i terrorífica aventura de La Roda

De què teníeu por quan éreu petits? Dels monstres que 
s’amaguen a sota el llit? De la foscor? Doncs no us ho 
creureu, però en Joan no té por de res! La seva família 
està molt preocupada, per això han decidit contractar 
una agència d’aventures que els organitzarà un fantàstic 
cap de setmana en una casa encantada. Acabarà en Joan 
coneixent la por?
 
Autoria i direcció: Dani Cherta / Interpretació: Joan Olivé, Christian 
Lujan, Aina Ros, Ariadna Suñé, Jordi González, Guillem Martí, Clàudia 
Bargalló i Marta Espinosa / Música original: Keco Pujol / Direcció mu-
sical: Manel Garcia / Escenografia: Guillem Martí / Vestuari: Antonio 
Harillo / Coreografia: Meri Bonet / Il·luminació: Fran Agramunt

 5 de novembre, 17.30h: Funció accessible en llengua de signes 
catalana i subtitulació. Servei d’audiodescripció disponible sol·lici-
tant-ho al teatre fins al dia 26 d’octubre.

Octubre 
29, 30 
Novembre 
1, 5, 6, 12

A partir de 6 anys

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

Idioma: català
Durada: 60 minuts
Preu: 10€

Teatre 
musical

En Joan sense por 
i la casa encantada

Cia. La Roda Produccions

Una de les companyies 
més premiades de casa 
nostra amb produccions 
que recorden als grans 
formats de Broadway 

dedicats a tota la família.
TeatreMusical.cat

ESPECIAL 
HALLOWEEN
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A través del moviment i la dansa, els intèrprets exploren 
el cos i l’espai
Un espectacle sobre el motor de la curiositat en el 
desenvolupament dels més menuts

La curiositat és l'impuls més fort quan un infant desco-
breix el món. Una empenta que pot durar tota la vida. 
L’última creació dels reconeguts coreògrafs i directors 
danesos Thomas Eisenhardt i Kamilla Wargo Brekling ex-
plora el cos i l'espai a través del moviment i la dansa.

Concepte, coreografia i posada en escena: Thomas Eisenhardt i Ka-
milla Wargo Brekling / Interpretació: Ole Birger Hansen i Antoinette 
Helbing o Nanna Hanfgarn Jensen / Escenografia i vestuari: KASPER-
SOPHIE / Composició musical: Fredrik Lundin / Tècnica i producció: 
Elke Laleman / Producció: Madeleine Lind Hoppe / Gràfics: Line 
Thornberg / Sastreria: Cynthia Coussieu i Gunilla Nordby

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

Novembre 
13

De 6 mesos a 5 anys

Dg. 16h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 40 minuts
Preu: 10€

Remenuts
Hvad er det? (Què és això?)
Cia. Aaben dans (Dinamarca)

Amb els nostres 
cossos expliquem 

la història sobre ser 
humà. 

Thomas Eisenhardt, 
Director artístic
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Remenuts

Un espectacle de creació col·lectiva, amb mirada 
femenina i respectuosa
Juguem amb textures i formes per reflectir la contínua 
transformació, el canvi

El bosc és un lloc meravellós, on podem explorar i jugar 
amb les nostres amigues i amics. És un lloc de pertinen-
ça. Les amigues, al bosc, poden ser plantes, arbres o ani-
mals. Totes tenen molts regals per a compartir. Els tresors 
que aquest món encantat compartirà amb nosaltres no 
tenen fi si ens obrim a escoltar, olorar, tastar, mirar i sentir 
la màgia del bosc viu.
 
Idea original: Esther Westermeyer / Autoria: Inspira Teatre / Inter-
pretació: Laia Piró, Neus Umbert i Esther Westermeyer / Direcció 
escènica: Claudia Moreso / Direcció musical i composició: Viv Man-
ning / Coreografia: Claudia Moreso / Il·luminació i tècnica: Guillem 
Bonfill / Assessorament sonor: Àlex Cabrer / Disseny de l'escenografia: 
Xavier Erra / Producció: Inspira Teatre, Eli Guasch i Gemma Ros

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

Novembre
19
Gener 
7, 8

De 0 a 5 anys

Ds. 16h i 18h

Idioma: sense text
Durada: 40 minuts
Preu: 10€

Sotabosc
Cia. Inspira Teatre

Després de guanyar 
el Premi FETEN 

2020 Inspira Teatre 
presenta la seva nova 

creació.
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Una experiència sensorial per a la primera infància plena 
de poesia visual, música en directe i moviment
Un viatge evocador i immersiu

Univers és un espai on conviure amb la nostra vulnerabi-
litat i la capacitat d’adaptar-nos a cada nova situació. Un 
lloc on explorar com allò més petit i aparentment insigni-
ficant pot fer canviar-ho tot de la manera més inesperada. 

Individus, objectes que es desordenen, es mouen, es tor-
nen a ordenar. Cada habitant d’aquest cosmos, cada mo-
viment, està subjecte a una fràgil relació amb tota la resta.

Idea original: Anna Farriol, Mireia Fernàndez, Txell Felip i Júlia San-
tacana / Direcció: M. Fernàndez / Interpretació: Jordi Sala, A. Farriol 
i J. Santacana - Íria Corominas / Creació espai sonor, tècnic i música: 
Jordi Sala / Assessorament artístic: Dalija Acin Thelander / Espai es-
cènic: Clàudia Vilà / Estructures mòbils: Carles Piera / Atrezzo: Cas-
tells i Planas / Il·luminació: Ganecha Gil / Vestuari: Núria Espinach

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

Novembre
20

De 0 a 2 anys

Dg. 12h i 17h

Idioma: sense text
Durada: 40 minuts
Preu: 10€

Remenuts

Univers
Cia. Engruna Teatre

Una experiència 
sensorial i interactiva que 
els més menuts (el meu 
fill, entre ells) gaudeixen 

amb ganes. Martí Figueras, 
Comunicador cultural - 

Núvol
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Dansa, acrobàcies, manipulació d'objectes i escultura
Una experiència sensorial completa, amb moviment, 
música i poesia visual

Hi ha espirals de temps, camins que ens acosten i sepa-
ren, espirals que condensen i dispersen. L’espiral s’en-
dinsa i s’expandeix en un joc de miratges. La companyia 
Bool presenta el seu nou espectacle Spiralis, en el qual 
dos cossos, dues energies en moviment, construeixen en 
directe una gran escultura de ferro, immersos en un am-
bient sonor harmònic que els manté en equilibri.

Creació, direcció artística i interpretació: Cia. Bool / Música: Àlex Rodrí-
guez Flaqué i Clara Peya / Escultor: Uli - Al Ferrer de Belles Arts / Il·lumi-
nació: Quico Gutiérrez / Vestuari: Fernando Soria Muriel / Assessora-
ment i col·laboracions: Marcos Caetano Ribas, Bibiana Morales, Victor 
Sancho, Eulàlia Franquesa i Niubó / Autoria poemes: Fe Ferrer Ferraté

Novembre
27

A partir de 3 anys

Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 10€

Circ i 
moviment

Spiralis
Cia. Bool

El moviment i el 
circ contemporani de 
qualitat tornen al SAT! 

de la mà de la 
Cia. Bool, que presenta 

el seu darrer treball
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Ens endinsem als cors dels personatges d'El lleó 
vergonyós
Un viatge trepidant i divertit amb titelles i música 
en directe

Acompanyem al lleó vergonyós en les seves aventures! 
El lleó, a través d’aquest viatge, es farà amic del tigre, el 
cavall, l’hipopòtam i el gall, entre d’altres. I junts experi-
mentaran emocions com la por, l’alegria, la tristesa o la 
ràbia, acceptant-les, compartint-les i sobretot ajudant-se 
quan les emocions són difícils de gestionar.
 
Dramatúrgia i direcció: Ruth Garcia i Helena Bagué / Interpretació i 
manipulació: Mercè Munné i Ovidi Llorente / Composició musical: 
Dani López / Interpretació musical: Sergi Carbonell / Escenografia 
i titelles: Martí Doy / Vestuari: Carme Puigdevall / So: Marc Usano /
Il·luminació: Sergi Torns i Bertu Pujadas

Desembre 
3, 4, 6, 8, 
10, 11

De 2 a 5 anys

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

Idioma: català
Durada: 55 minuts
Preu: 10€

Música 
i titelles

Les aventures 
del Lleó vergonyós

Cia. El Pot Petit

Premi Enderrock 
per votació popular 
al millor disc per a 

públic familiar 2022
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Un projecte creatiu inspirat en la màgia de les petites 
coses, en la màgia de la vida
Una experiència artística de dansa teatre per als més 
menuts

La Nia és a les golfes. Muntanyes de llençols amaguen 
andròmines que ella no ha vist mai. Objectes aturats en 
el temps com un rellotge sense corda, però preparats per 
oferir-li una experiència que li canviarà la vida. Un viatge 
màgic creat pel seu avi il·lusionista, Fu Man Chu.
 
Autoria: Blink Màgic / Interpretació: Montse Roig o Marina Cardona
/ Dramatúrgia: Joan Casas / Il·luminació: Marc Lleixà / Música i espai 
sonor: Marta Roma / Escenografia i atrezzo: Yaiza Ares / Vestuari: 
Viviane Calvitti / Assessoria de màgia: Mag Hausson / Producció: 
Caroline Giffard

 Estrena!
 Aforament reduït

Desembre
18

De 2 a 5 anys
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 40 minuts
Preu: 10€

Remenuts

Blink Màgic
Cia. Blink Flash

   

Després del seu gran 
èxit amb Blink Flash 

Duncan, la companyia 
presenta el seu nou 

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

Un concert per als més petits de la casa amb un reper-
tori 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: Adrià Bauzo / Veu i moviment: Karol Green / Clarinet i saxo 
tenor: Xavi Molina / Acordió, flauta i saxo alt: Pau Sánchez / Vibrà-
fon i percussió: Andreu Vilar / Ballarina: Jana Garcia / Il·luminació: 
Xavier Feliu

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

Desembre
22, 23

D’1 a 5 anys

Dj. i Dv. 16.30h, 
17.30h i 18.30h

Idioma: català
Durada: 45 minuts
Preu: 10€

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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Descobrim la història del quart Rei d'Orient
Una aventura plena de música i fantasia per a tota 
la família

La nit de reis, els nervis no deixen dormir als més petits. 
Mentre esperen que es faci de dia per poder obrir els re-
gals, la Clàudia i l’Eloi li explicaran al seu germà Blai la lle-
genda d’Artaban, el jove príncep fascinat per les estrelles 
que decideix sumar-se a l’expedició dels reis mags. Arta-
ban emprèn un viatge ple d’aventures i d’aprenentatges.

Idea original i composició musical: Marc Sambola / Dramatúrgia: 
Marc Rosich / Direcció: Marc Angelet / Ajudantia de direcció: Laura 
G. Ballbé / Lletres: Yasmina Rincón / Interpretació: A Grup Vocal /
Coreografia: Bealia Guerra / Escenografia: Anna Tantull / Vestuari: Iz-
tok Hrga / Complements: Mar Grañena / Producció: Puça Espectacles

 30 de desembre, 17.30h: Funció accessible en llengua de signes 
catalana i subtitulació. Servei d’audiodescripció disponible sol·lici-
tant-ho al teatre fins al dia 19 de desembre.

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

A partir de 4 anys

Tots els dies a les 
17.30h

Idioma: català
Durada: 60 minuts
Preu: 10€

Teatre 
musical

Artaban, la llegenda 
del quart Rei Mag
Cia. A Grup Vocal i 
Puça Espectacles

Marc Sambola, Marc 
Rosich i Marc Angelet 

signen aquest espectacle 
d’A Grup Vocal, formació 

amb una gran intuïció 
musical, potència vocal 
i coreografies plenes 

d’energia.
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Una esbojarrada versió del clàssic de Hans Christian 
Andersen
Ens acostem al món dels xarlatans i mestres de la mentida

Sa Majestat l’Emperador, tot i tenir l’armari ple a vessar, 
no està mai content amb els vestits que porta. Per sa-
tisfer-lo, el seu conseller fa una crida a tots els sastres 
i modistes de l’Imperi per presentar els seus dissenys a 
canvi d’una gran recompensa. Aquest vestit haurà de ser 
únic, fantàstic, diferent, meravellós i digne del més gran 
Emperador.

Text i dramatúrgia: Creació col·lectiva / Direcció: Pep Vila i Toni Albà 
/ Interpretació: Sergi Casanovas i Pere Romagosa / Escenografia: Al-
fred Casas i Pere Romagosa / Disseny titella: Alfred Casas / Disseny 
i confecció de vestuari: Isabel Franco i Olivia Garzón / Música: Tonio 
Santoyo / Il·luminació: Jordi Llongueras / Tècnics de llum i so: Roger 
Ferraz i Àlex Vila

Gener 
14, 15,
21, 22

A partir de 4 anys

Ds. 17.30h 
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 60 minuts
Preu: 10€

Teatre
Un vestit nou 

per a l’emperador
Cia. La Pera Llimonera

La Pera Llimonera 
és una d’aquelles 

companyies que en 
podríem dir infalibles, 

perquè els seus 
espectacles poden o 
estar bé o excel·lir.

Dani Chicano, El temps 
de les arts
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A través del moviment, el Sr. W ens descobrirà el seu 
univers màgic
Un cant a la innocència com a font de felicitat

Què passa dins del cap del Sr. W? Aquest personatge 
fràgil, tendre i vulnerable, ens convida a entrar a dins del 
seu imaginari. A través de la seva mirada, plena de cu-
riositat, descobrirem un món de llibertat, un viatge per 
trobar la bellesa d’allò humà.

Creació i interpretació: Kiko López / Assessoria de dramatúrgia: 
Marta Hernández, Oriol Casals, Zero en Conducta / Música: Jorge 
Da Rocha / Producció: Tina Martí / Col·laboracions: L’Estruch Fàbri-
ca de Creació de les Arts en Viu, Centre NunArt Guinardó i Centro 
Coreográfico La Gomera / Col·laboració especial: Zero en Conduc-
ta i Anna LLombart / Aquesta companyia forma part del projecte 
Aliansat / Companyia en residència a la Fabra i Coats: Fàbrica de 
Creació

 Estrena!

Gener 
28, 29

A partir de 8 anys

Ds. 17.30h 
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: Sense text
Durada: 45 minuts
Preu: 10€

Dansa
Sr. W

Cia. Kiko López

Kiko López presenta  
el seu primer espectacle 

per a tots els públics 
després de la seva 

evolució constant en 
el món de la dansa 
contemporània amb 

arrels urbanes.



3736

La història d’un paisatge on cada animal, cada arbre i cada 
meandre del riu és part d’un gran engranatge natural
Una aventura musical i de titelles amb una mirada ecologista

Grills, aranyes, abelles, ocells, talps i formigues. La vida 
s’escampa per tots els racons. A la riba d'un riu, les besti-
oles comparteixen un tros de terra. De vegades com ve-
ïnes ben avingudes, d'altres no tant. Un dia hi arriba una 
nova espècie, la humana, que també hi farà el niu, que 
amb els anys anirà creixent. Com s'ho faran les bestioles 
per continuar vivint allà?

Idea i producció: De_paper / Dramatúrgia: Jordi Palet i De_paper
Direcció: Jordi Palet / Interpretació: Joan Alfred Mengual i Núria 
Lozano / Escenografia, il·lustració i titelles: J. A. Mengual / Música: 
Núria Lozano / Assessorament musical: Oriol Cases / Il·luminació: 
Oriol Rafí / So: O. Rafí i O. Cases

Febrer 
4, 5,
11, 12 

A partir de 3 anys

Ds. 17.30h 
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 10€

Titelles
Miranius. L’aventura 

d’habitar el món
Cia. De_paper

Premi Xarxa Alcover 
de la Mostra d'Igualada 

per la seva qualitat 
artística, plàstica i 

musical i pels valors
que transmet.



3938

Un viatge delirant a ritme de rock, amb acrobàcies d'alt 
voltatge, música en directe i molta picardia

Un portor que mana i ho vol controlar tot i que ningú 
li fa cas. Un àgil-verticalista desmanegat, juganer i amb 
molt de ritme. Un acròbata novell i despistat i amb poca 
auto-estima i un músic amb deliris de grandesa i records 
d’un passat millor… S'arribaran a posar d'acord per fer 
l'espectacle?

Idea original: Circ Pistolet / Acròbates: Tomàs Cardús, Enric Petit i/o 
Pablo Domichovski / Música en directe: Sergi Estella / Ull extern i 
ull còmplice: Ramiro Vergaz / Ull còmplice: Mahmoud Louertani (Cie 
XY) / Construcció taula i bàscula: Boris Ordeix / Il·luminació: Xavi 
Valls / Distribució: Anna Plotnikova i Enric Petit

Febrer 
18, 19

Per a tots els públics

Ds. i Dg. 17.30h 

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 10€

Circ
Potser no hi ha final

Cia. Circ Pistolet

Els actors llueixen amb 
una llum pròpia, que els 
fa honestos i uns petits 

déus a qui admirar quan 
surten disparats de la 

balança”, Jordi Bordes, 
Recomana.cat



4140

Després de 50 anys de carrera 
artística, L’Estaquirot Teatre es 

retira dels escenaris. 
Per acomiadar com cal a aquesta 

companyia, que ens ha acompanyat 
des dels nostres inicis, us propo-
sem 3 espectacles diferents, un 
per cada cap de setmana. Teniu 

doncs la última oportunitat de gau-
dir del seu art i el seu talent al SAT!

Gràcies i fins sempre! 

Especial 
L’Estaquirot Teatre 



4342

Una preciosa proposta de teatre i titelles plena de músi-
ca i uns follets entremaliats molt divertits
Descobrim tots els elements de l’obrador d’una pastisseria

Un bon dia la pastissera Neus nota que a l’obrador hi 
passen coses estranyes i es neguiteja perquè pensa que 
potser hi ha ratolins. Però el que realment passa és que hi 
ha uns follets que, des de fa molts anys, hi viuen. Allà hi 
tenen el seu món: dormen, treballen i juguen.
 
Autoria: L’Estaquirot Teatre / Interpretació i manipulació: Núria 
Benedicto, Olga Jiménez i Albert Albà / Disseny: Alfred Casas / 
Construcció: L'Estaquirot, Alfred Casas i Pedro Jiménez / Música 
original: Ferran Martínez

 25 de febrer a les 17.30h: Funció accessible en llengua de signes 
catalana i subtitulació. Servei d’audiodescripció disponible sol·lici-
tant-ho al teatre fins al dia 15 de febrer.

Febrer 
25, 26

A partir de 2 anys

Ds. 17.30h 
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 55 minuts
Preu: 10€

Titelles
La pastissera i els follets

Cia. L’Estaquirot Teatre

Un cop més 
L’Estaquirot ha 

aconseguit trenar un 
espectacle rodó que 

fascina a tots els públics. 
Ferran Baile, Crític 

de teatre



4544

Una reflexió sobre l’avorriment i el temps de lleure dels 
nens i nenes
Premi al Millor Espectacle Familiar dels Premis Teatre 
Barcelona 2019

La Rita és una nena que tot i tenir moltes joguines, sem-
pre s’avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa de 
l’àvia, amb un simple aneguet de goma comença una 
aventura que la portarà a viatjar amb la imaginació al 
món dels colors, descobrint personatges sorprenents... 
 
Autoria: L'Estaquirot Teatre / Direcció: Guillem Albà / Interpretació 
i manipulació: Núria Benedicto, Olga Jiménez i Albert Albà / Es-
cenografia: Alfred Casas / Construcció: L’Estaquirot, Alfred Casas 
i Pedro Jiménez / Música original: Ferran Martínez / Il·luminació: 
Oriol Ibáñez

Març 
4, 5

A partir de 2 anys

Ds. 17.30h 
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 10€

Titelles
L’aventura d’avorrir-se
Cia. L’Estaquirot Teatre

Si el 2019 us vau 
perdre aquest 

espectacle estrenat 
al SAT!, ara teniu la 

última oportunitat per 
veure’l!



4746

Un espectacle sobre l’autonomia i el valor de l’amistat
Premi FETEN 2016 al millor espectacle de titelles

Aquesta és la història d’un nen a qui de petit, a casa seva, 
li feien tot: des de cordar-li les sabates, a vestir-lo o ta-
llar-li el menjar. Fins i tot, de gran, en Jan té un ajudant, 
en Nicolau, que també li fa tot. Però un dia en Nicolau 
desapareix i en Jan el buscarà en un llarg viatge on apren-
drà a fer moltes coses. I nosaltres aprendrem a treure’ns 
la mandra del damunt!
 
Autoria: L’Estaquirot Teatre / Manipulació: Núria Benedicto, Olga 
Jiménez, Albert Albà / Direcció: Guillem Albà / Escenografia: Alfred 
Casas / Construcció: Cia. L’Estaquirot Teatre, Alfred Casas, Pedro 
Jiménez / Música original: Ferran Martínez

Març 
11, 12

A partir de 2 anys

Ds. 17.30h 
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 55 minuts
Preu: 10€

Titelles

En Jan Totlifan
Cia. L’Estaquirot Teatre

Poques vegades 
una obra de teatre 

té un regust tan 
saborós! Jordi Bordes, 

Recomana.cat



4948

Un espectacle d’humor perquè rigui tota la família
Les peripècies d’un rei i un bufó que emprenen un  
viatge a la recerca del riure

Riure per les butxaques, riure pels colzes… Qui mai no 
riu, mai viu! Al país de Bufilàndia ha desaparegut el riure i 
els nostres protagonistes l’hauran de trobar. Ens ajudeu? 
Un viatge ple d’humor i fantasia que de ben segur farà 
gaudir a petits i grans.
 
Idea original i creació: Jordi Girabal, Marcel Gros i Atilà Puig / Direc-
ció: Marcel Gros / Interpretació: Jordi Girabal i Atilà Puig / Esceno-
grafia i atrezzo: Txema Rico / Composició i arranjaments musicals: 
David Sisó / Il·luminació i so: Pep Maria Martínez / Vestuari: Àngels 
Eustaquio i Teatre Mòbil / Disseny i construcció de titelles: Esteve 
Porta

 15 d’abril a les 17.30h: Funció accessible en llengua de signes 
catalana i subtitulació. Servei d’audiodescripció disponible sol·lici-
tant-ho al teatre fins al dia 31 de març.

Abril 
1, 2, 
15, 16

Per a tots els públics

Ds. 17.30h 
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 55 minuts
Preu: 10€

Teatre
L’odissea del riure perdut

Cia. Teatre Mòbil 

Parlar del Teatre 
Mòbil és parlar d’una 
companyia de clowns 
històrica al nostre país. 
En aquesta ocasió ens 
presenten el seu darrer 

treball, acabat 
d’estrenar.



5150

Un joc poètic sobre la idea de l’amor romàntic
Premi Drac d'Or de la Fira de Titelles de Lleida 2021,
Premi FETEN 2020

La Llum és un ésser màgic que viu feliç entre els núvols, 
donant-los forma. Un dia, un aviador s’estavella contra 
el seu núvol i la Llum li entrega les seves ales perquè 
pugui tornar. A partir d’aquest moment, la Llum ja no 
podrà seguir volant i acabarà caient a la terra. Aquest 
conte visual proposa als infants reflexionar sobre l’amor, 
la força dels complementaris i la necessitat, de vegades, 
d’acomiadar-se.
 
Autoria: Juan Manuel Quiñonero / Direcció escènica: Mariso Gar-
cía i Juan Manuel Quiñonero / Interpretació i manipulació: Iris Pas-
cual, Mariso García i/o Dora Cantero / Escenografia: Juan Manuel 
Quiñonero, Cristian Weidmann, Fabián Huertes, Alberto Sánchez i 
Tamaki Yang / Construcció de titelles: Juan Manuel Quiñonero i Cris-
tian Weidmann / Música: Pedro Guirao / Equip tècnic: Juan Manuel 
Quiñonero i Paula Alemán

Abril 
29, 30
Maig 
1, 6, 7 

A partir de 3 anys

Ds. 17.30h 
Dg. i festiu 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 10€

Teatre 
i titelles

Núvol Núvol
Cia. Periferia Teatro

Dir que en 
la interpretació i en la 

manipulació demostren 
un control meravellós és 
dir una obvietat, però hi 
ha obvietats que cal dir! 

Gerardo Fernández, 
Prof. U. Complutense 

Madrid



5352

Un univers poètic i sonor i alhora un fragment de la 
nostra història
Un homenatge a l’esforç humà per dominar l’aigua

A través d’aquest concert teatralitzat coneixerem el re-
corregut de l’aigua des de l’aqüífer fins a arribar a les 
cases de la gent. Amb instruments ben diversos, les can-
çons ens parlen de les vides d'homes i dones que van 
treballar dur perquè l'aigua, aquest bé tan preuat, arribés 
a les nostres llars.
 
Direcció: Guillem Albà / Dramatúrgia: Guillem Albà, Marc Angelet 
i La Tresca i la Verdesca / Interpretació: Claudi Llobet, Jordi López 
i Toni López (La Tresca i la Verdesca) / Bases i loops: Xavier Batllés / 
Ajudantia de direcció: Carla Tovias / Il·luminació: Anna Boix / So: 
Nacho López / Construcció d'utillatge: Clàudia Vilà / Vestuari: Nídia 
Tusal / Producció: La Tresca i la Verdesca

Maig 
13, 14 

A partir de 6 anys

Ds. 17.30h 
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 10€

Música

Maquinaigües
Cia. La Tresca i la Verdesca

El nou treball de 
La Tresca i la Verdesca 

parteix de la relació 
de les persones amb 

l’aigua, que ens 
acompanya, forma part 

de nosaltres i ens 
dona vida.



5554

Un espectacle visual per a la primera infància que parla 
del pas del temps
Una proposta amb materials naturals, divertida i poètica

Primavera, estiu, tardor i hivern. Alma és un viatge poètic 
i sensorial a través de les quatre estacions de l’any, cada 
una amb una ànima pròpia que prendrà forma a través 
dels objectes i materials que s’anirà trobant la protago-
nista. Un espectacle per a primera infància basat en el 
teatre d’objectes i moviment.
 
Idea original i creació: Anna Ros / Interpretació: Anna Ros / Espai 
escènic: Martí Doy i LaBú Teatre / Disseny de vestuari: Victoria Cre-
tenze i Iztok Hgra / Espai sonor: Marcel Fabregat i Joel Condal / 
Disseny d'il·luminació: Sergi Illa / Fotografia: Arian Botey / Disseny 
gràfic: Roser Padrés i Andrea Contreras

 Aforament reduït.

Maig 
21

A partir de 2 anys

Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 40 minuts
Preu: 10€

Remenuts
Alma

Cia. LaBú Teatre

LaBú, un llenguatge 
únic, on la creació 

d’atmosferes, les textures, 
la plasticitat i la música 
suggereixen estats de 
reflexió per a tots els 

públics. 



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!

5756

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 a través de 
la web i a taquilles!



5958

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·la-
cions ni devolucions de les 
entrades adquirides.

Abonaments
Abonament SAT3! 24 €
3 espectacles a escollir
(8 € / espectacle)
Disponible en format individual
o pack familiar.

Abonament SAT5! 37,5 € 
5 espectacles a escollir (7,5 € / 
espectacle) Disponible en for-
mat individual o pack familiar.

Descomptes 
- 20% per a grups (mínim 10 
persones).
- Menors de 2 anys entrada 
gratuïta (excepte pels especta-

cles amb el públic a damunt de 
l’escenari). 
- Entrades a 9 € (només dis-
ponible a taquilla): carnet Con-
sorci Biblioteques de Barcelo-
na, majors de 65 anys i titulars 
de la targeta rosa.
- Entrades a 9 € (en línia i a taq-
uilla): 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.
- Consultar condicions es-
pecífiques pels espectacles 
inclosos a festivals o Cicle 
Remenuts. 

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
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, 34, 62, 96, 97, 104, 
126, 133, H6, H8, V29, V31

RENFE
Sant Andreu Arenal
Sant Andreu Comtal

Bicing 
Rbla. Onze de Setembre, 69
Rbla. Fabra i Puig, 67

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 
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Rambla Fabra i Puig

Rbla Onze de 

Setembre

Onze de Setembre

 

Parc de 

la Pegaso



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

Amb el suport Amb la col·laboració 


