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presentació
Us presentem, com cada any, la programació per al curs 2021-2022. Us 
recordem aspectes importants en el sistema de funcionament i relació que 
establim amb vosaltres, amb el convenciment que estan donant un bon 
resultat.

Aquest curs, les guies didàctiques dels espectacles que hàgiu concertat, 
les continuareu rebent, com el curs passat, a l’adreça de correu electrò-
nic del centre. Això vol dir que en disposareu amb un temps d’antel·lació 
adequat perquè pugueu treballar amb els vostres alumnes l’assistència a 
l’espectacle.

Així mateix, juntament amb aquest programa, us lliurem una butlleta 
d’inscripció que ja podeu anar omplint, amb els espectacles elegits, i que 
ens podeu retornar per fax o correu electrònic.

Recordar-vos que una vegada fetes les inscripcions als espectacles, rebreu, 
via correu electrònic, un document informatiu amb els dies i hores dels 
espectacles de tota l’escola, caldrà que els reviseu i hi doneu la vostra con-
formitat.

Hi veureu oferta de teatre en anglès, com a aposta útil i adequada per 
millorar les competències comunicatives en aquesta llengua.

Només ens cal desitjar-vos un curs profitós i dir-vos que, per la nostra 
part, seguirem treballant en la millora contínua de la prestació del servei.
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Programa en col·laboració amb
els ajuntaments de:

Aquest programa garanteix:
La qualitat artística i el valor pedagògic dels espectacles

El transport interurbà gratuït
Un aforament limitat de les sessions: 200 per a Educació Infantil i 350 per als altres cicles

Una gestió eficaç

Inscripcions i informació
• Per c/e: inscripcionspde@torredelpalau.org
• Per telèfon: Judit Josa: 666 68 22 14
  Iolanda Vicent: 670 85 35 36

Som a Rambla d’Ègara 340, 2n. Terrassa.
Telèfons:  937 899 085 - 605 688 661

La inscripció no serà vàlida fins que sigui confirmada 
per PDE mitjançant correu electrònic.

Preus per alumne
Els espectacles avalats pels ajuntaments adherits seran 
per l’escola pública de:

Castellbisbal i Viladecavalls 5,20 €, Terrassa 4,20 €, 
Rellinars 6,50€ i Sant Llorenç Savall 5,50 €  
per alumne / sessió. 

A la pàgina següent hi trobareu els espectacles de teatre, música i dansa escollits per un equip 
d’especialistes en les tres matèries, que formen la programació seleccionada per al curs 2021-2022.

El resum d’aquests espectacles està ressaltat amb títol en negatiu a la pàgina corresponent.

Poblacions on es realitzen els espectacles:

CASTELLBISBAL
RELLINARS

SANT LLORENÇ SAVALL

TERRASSA
VILADECAVALLS

TERRASSAT
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2n trimestre 3r trimestre1r trimestre
On vas Moby Dick?
Centre de titelles de Lleida

La faula de l’esquirol
Companyia de Comediants La Baldufa

Italino Grand Hotel
La Tal

Italino Grand Hotel
La Tal

Una poma, un pomer
De Paper

Terra
Silver Drops

Andròmines
Samfaina de Colors

Avua
Cia. Bool

Avua
Cia. Bool

Les dones del rock
Litus

Alma
LaBú Teatre

Pirates, bruixots  
i altres bitxos
Pep López

 Novembre
T Auditori Municipal 2, 3, 4, 5

T Teatre Alegria 17

 Octubre
T Auditori Municipal 5, 6, 7

 Novembre
T Auditori Municipal 10, 11, 12

 Novembre
T Auditori Municipal 10, 11, 12

 Març
T Teatre Alegria 14, 15, 16, 17

T Auditori Municipal 22, 23, 24, 25

 Gener
T Auditori Municipal 26, 27, 28

 Maig-Juny
T Auditori Municipal 31, 1, 2

 Febrer
T Auditori Municipal 15, 16, 17

 Febrer
T Auditori Municipal 15, 16, 17

 Juny
T Auditori Municipal 3, 10

 Maig
T Auditori Municipal 24, 25, 26, 27

T Teatre Alegria 10, 11, 12, 13

  Maig
T Auditori Municipal  11, 12, 13
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educació infantil
de 3 a 5 anys
teatre cinema dansa música
Cotó
Txo Titelles

On vas Moby Dick?
Centre de titelles de Lleida

Carretó de contes
Festuc Teatre

Cromàtic
Cia. Com Sona?

Una poma,  
un pomer
De Paper

Alma
LaBú Teatre 
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COTÓ
Amb aquella poètica pròpia dels titelles 
construïts de manera deliciosa, obra de 
Nartxi Azkargorta, i manipulats amb 
destresa, les titellaires del grup Txo Ti-
telles ens expliquen una història…

Hi ha molts conills i molt diferents. Els 
agrada jugar junts i tots tenen gustos 
diversos, però en una cosa s’assem-
blen: els encanten les pastanagues! 
Uns són alts com un campanar, altres 
baixos com un bolet; uns lents com 
tortugues, altres ràpids com el llamp; 
uns salten tot el dia, altres badallen 
sense parar… Això sí, tots tenen les 
orelles ben dretes. Bé, tots, tots, no. En 
Cotó té una orella caiguda, i això no li 
agrada gens! Aquesta particularitat el 
diferencia dels seus companys i, per 
això, és objecte de sorna i menyspreu.

La història ens explica, amb una pre-
sentació estètica acurada i dinàmica, la 
importància d’acceptar la pròpia singu-
laritat, per a poder conviure en la di-
versitat, des del respecte i l’assertivitat. 
Amb un llenguatge proper i uns titelles 
expressius, la proposta educa la mirada 
cap a la plàstica visual i acosta els in-
fants a la natura, tot convidant-los al 
joc i l’amistat.

 Octubre
T Auditori Municipal 20, 21

ON VAS MOBY DICK?
A càrrec del Centre de Titelles de Lleida, 
presentem aquesta proposta, adreça-
da als més menuts, plena d’emocions i 
aventures.  

Sabeu que hi ha balenes grises, blaves, ge-
perudes i blanques? Sí, blanques, com la 
Moby Dick, la balena més gran i forta que 
ha solcat els 7 mars de la Terra.... A en Tim 
li agrada molt veure el mar. Per això, 
sempre que pot, visita la seva àvia al seu 
poble de pescadors. Allí descobrirà la 
història d’aquesta famosa balena, gràci-
es a la Kalin, una nena que li explicarà 
les peripècies de la Moby Dick per des-
lliurar-se del malvat capità Ahab. 

La companyia fa una adaptació lliure del 
clàssic d’Herman Melville, combinant 
titelles de taula, projecció d’animacions 
i cançons que ens endinsaran en la his-
tòria de la gran balena blanca. Amb una 
acurada escenografia, una posada en es-
cena divertida i bonica, i un llenguatge 
planer, l’espectacle atrapa l’atenció i la 
mirada del públic infantil.

El Centre de Titelles de Lleida s’ha con-
vertit en un referent cultural de primera 
magnitud, amb una projecció fructífera 
sobre el conjunt del seu sector i amb vi-
sibilitat no només a Catalunya i l’Estat 
espanyol, sinó també a Europa. El seu 
treball ha estat reconegut amb diverses 
distincions, com el Premi Rialles, el 2017, 
i  el Premi Nacional de Cultura, el 2018.

 Novembre
T Auditori Municipal 2, 3, 4, 5

T Teatre Alegria 17

CROMÀTIC
A partir del color, la llum i la cultura ur-
bana neix Cromàtic, a càrrec de la com-
panyia Com sona? A escena, en un racó 
d’una plaça, d’un barri, d’una ciutat, hi 
trobem dos músics que juguen a imagi-
nar sense límits, com nens, sense por-
tes, finestres, ni sostre. Veureu com un 
animal es converteix en una cançó, un 
tamboret vell en un cotxe i una barra de 
pa en un instrument de percussió. A Cro-
màtic tot és possible!

L’espectacle planteja un viatge a través 
de la música d’arrel tradicional i d’autor. 
L’aparent senzillesa de les melodies tra-
dicionals es barreja i guanya força a tra-
vés d’uns arranjaments contemporanis 
i originals. Els elements coreogràfics i 
visuals ajuden a explicar la història, des-
plegant una posada en escena sòbria i 
elegant, que evoca una placeta o un racó 
de ciutat, on els personatges juguen a 
imaginar històries, amb cançons i jocs.

La companyia Com Sona? neix a Barcelo-
na el 2005, amb la intenció d’apropar la 
música als infants i despertar les sensi-
bilitats dels més petits. Els arranjaments 
de les cançons tan conegudes són prope-
res a ells i alhora a l’estètica musical dels 
nostres dies. La proposta pretén obrir les 
oïdes, despertar sensibilitats, i aportar el 
gaudi cap a l’experiència sonoro-musical.

 Gener
T Auditori Municipal 19, 20
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L’espectacle ens narra una història de 
superació i valentia, que ens farà recor-
dar que sovint, per aconseguir les co-
ses, només cal una mica d’imaginació i 
creure en nosaltres mateixos i les nos-
tres possibilitats. També ens diu que hi 
ha valors molt importants a la vida que 
s’han de cuidar, sobretot l’amistat.

Festuc Teatre neix l’any 2003 a la ciu-
tat de Lleida, fruit de les inquietuds 
artístiques d’Ingrid Teixidó i Pere Pàm-
pols, com a plataforma d’expressió per 
a mostrar creacions pròpies plenes de 
tendresa i emocions.

 Abril
T Auditori Municipal 26, 27

ALMA

LaBú Teatre us convida a veure Alma, 
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 protagonista. És 
un espectacle basat en el teatre d’objec-
tes, la dansa i el moviment. Els més pe-
tits podran gaudir d’una proposta amb 
materials naturals, divertida i alhora 
poètica, que parla del pas del temps.

Una noia passeja per la vida amb un 
carro ple de coses extraordinàries! Ens 
anirà explicant l’ànima de cada estació, 
amb personatges màgics, simbòlics i 
poètics! I cada estació ens parlarà d’un 
sentiment. La tardor serà nostàlgia, la 

UNA POMA, UN POMER

L’Aran ha clavat queixalada a una poma 
i a dins ha trobat un petit tresor; una 
llavoreta espavilada que, amb l’ajuda de 
la terra i la pluja, ha aconseguit fer treu-
re el cap a un parell de fulles tendres. 
Les fulles, juganeres, després d’un llarg 
camí d’aventures, es convertiran en un 
preciós pomer amb pomes boníssimes. 
Tan bones que ni el seu gos, el Pelut, ni 
el cargol, ni el conill, ni l’Aran podran 
resistir-se a clavar-los queixalada!

llibretes, la pròpia veu, el so d’objectes 
quotidians..., i les noves tecnologies.

 Març
T Teatre Alegria 14, 15, 16, 17

T Auditori Municipal 22, 23, 24, 25  

 

CARRETÓ DE CONTES
A càrrec de la companyia Festuc Tea-
tre, us proposem un muntatge de pro-
ximitat, amb estímuls tàctils, visuals 
i sonors, a través d’una història per a 
endinsar-se al paradís dels somnis.

Tots aquells contes que volen pel cap 
s’han posat dins d’un carretó i, cami-
na que caminaràs, Festuc Teatre us els 
vol fer arribar. La protagonista de tot 
plegat es diu Rodoneta i és una formi-
ga. Viu dins del carretó i no sap fer-se 
gran! Gaudireu d’un viatge trepidant al 
món dels insectes, escarabats, vespes, 
aranyes, libèl·lules i moltes altres besti-
oles. I entre peripècies, aventures i no-
ves coneixences, la Rodoneta trobarà el 
seu camí a la vida.

Una poma, un pomer és una proposta 
feta de papers, cartrons, dibuixos, lli-
bretes i cançons populars. Ens acosta 
al cicle de la vida i a l’increïble món de 
les plantes, ple de sensibilitat i intel-
ligència vegetal. Us proposem gaudir 
d’aquest polit espectacle, pintat i ar-
ranjat amb delicadesa i sense presses, 
per fer gaudir als infants dels petits de-
talls i de la poesia de les coses senzilles.

De paper és una companyia d’especta-
cles i projectes multidisciplinaris. Joan 
Alfred Mengual, artista visual i titellai-
re, i Núria Lozano, música, exploren 
les possibilitats de l’art en un diàleg 
constant entre la senzillesa d’elements 
propers, com el paper, els cartrons, les 
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primavera bellesa, l’estiu, calma i l’hi-
vern, joia i alegria!

L’escenografia, tendra i delicada, se 
centra en un arbre blanc, pur i llumi-
nós, que simbolitza l’arbre de la vida, 
del qual pengen uns marcs de quadres 
buits que,  al final del viatge, la nostra 
protagonista omplirà amb l’essència de 
cada estació. 

 Maig
T Auditori Municipal 24, 25, 26, 27

T Teatre Alegria 10, 11, 12, 13
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cicle inicial de primària
de 6 a 8 anys
teatre cinema dansa música
La faula de  
l’esquirol
Companyia   
de Comediants   
La Baldufa

Planeta M. Art
Marcel Gros

Pinocchio 
(Teatre en anglès)
Theatre4schools

Cançons del mar
Jordi Tonietti

Andròmines
Samfaina de Colors

Terra
Silver Drops
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LA FAULA DE 
L’ESQUIROL
El Gran Eriçó viu plàcidament a l’om-
bra d’un gran roure i té cura dels seus, 
mentre gaudeix del seu raconet de 
món. Un dia, però, aquesta pau es 
veurà pertorbada per l’arribada d’un 
esquirol amable, trapella i juganer. La 
seva convivència no serà fàcil. Desco-
brirem un eriçó esquerp i protector, i 
un esquirol amb ganes de saber i com-
partir.

La Companyia de Comediants La Bal-
dufa neix a Lleida, l’any 1996, amb l’ob-
jectiu d’oferir espectacles d’alta qualitat 
artística i ideològicament comprome-
sos amb els valors de la solidaritat, la 
tolerància i el respecte. L’any 2020 rep 
el Premio Nacional de Artes Escénicas 
para la Infancia y la Juventud, per la 
seva brillant trajectòria.

 Octubre
T Auditori Municipal 5, 6, 7

TERRA
Terra és una peça de dansa contempo-
rània que interpreten tres ballarines. 
És un projecte que té com a objectiu 
principal donar una mirada profunda i 
sincera sobre la terra i reflexionar 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, l’es-
pectacle recrea escenaris i situacions 
que fascinaran el públic infantil. Terra 
és un treball de dansa contemporània, 
curós en el moviment de les ballarines, 
que interactuen amb diversos ele-
ments i que converteixen la peça en un 
experiment visual molt estimulant. A 
partir de la terra també s’exploren di-
ferents emocions i estats: la seguretat, 
la curiositat, la relació amb l’entorn, la 
solitud, la felicitat i l’alegria de viure.

Anna Macau (Barcelona 1989) és la 
fundadora i directora de la companyia 
Silver Drops, que neix amb la voluntat 
d’acostar el llenguatge de la dansa con-

temporània als infants. Es va graduar 
en Dansa Contemporània al Conser-
vatori de l’Institut del Teatre de Bar-
celona, l’any 2013. Des d’aleshores, ha 

Una de les característiques de les fau-
les és que sempre acaben amb una 
conclusió moral. De què ens vol parlar 
aquesta? La Baldufa proposa pensar, 
reflexionar i aprofundir sobre la di-
ferència i el mestissatge. L’eriçó i l’es-
quirol són molt diferents, però tenen 
infinitat d’oportunitats per aprendre i 
compartir plegats. L’espectacle aporta 
una escenografia acurada i preciosa, 
una posada en escena dinàmica i di-
vertida, i desplega magistralment la 
història a través del teatre de gest. Així 
mateix, sota el segell de la companyia, 
La Baldufa, aquesta faula és plena de 
tendresa i sensibilitat. 

treballat en diverses companyies de 
dansa, però també ha desenvolupat 
una àmplia trajectòria com a coreògra-
fa i un fort interès per la pedagogia i el 
món educatiu.

 Gener
T Auditori Municipal 26, 27, 28
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CANÇONS DEL MAR
Jordi Tonietti arriba acompanyat de 
tres músics per interpretar les cançons 
del seu treball Cançons del Mar, en un 
concert molt especial que té com a 
protagonistes personatges de la vida 
marinera i les profunditats de l’oceà: el 
Far que parla, la balena Enriqueta o el 
Cavallet de Mar. Cançons del mar és tot 
un univers inspirat en la vida de Raffe-
llo Tonietti, mariner i aventurer italià, 
el besavi de l’autor i intèrpret.

A partir de l’audició, els infants obser-
ven i escolten de prop els diversos ins-
truments que componen una banda de 
rock i fins i tot coneixen què és i com es 
canta una havanera! És un espectacle 
que convida al gaudi i la participació, 
En Jordi, al llarg del concert, proposa 
diferents maneres de fer els personat-
ges de les cançons: Els peixos amb les 
mans; l’estrella de mar amb les mans 
obertes i els dits caminant per sobre 
les cames; el cranc amb el puny tan-
cat, obrint els dits polze i petit fent de 
boca; la petxina amb les dues mans pi-
cant entre elles, i l’eriçó comptant pun-
xes amb els dits…

És un viatge musical per diferents racons 
del mar… sentiu les onades?

 Febrer
T Auditori Municipal 3, 4

PLANETA M. ART
Seria difícil imaginar un planeta sense art...

Marcel Gros ha creat, imaginat i somiat 
un món interior: el Planeta M. Art. El 
representarà amb una tecnologia d’alta 
definició en 3D, que supera qualsevol 
realitat virtual, amb música, paraules, 
formes, colors i moviment, en viu, en 
directe i en temps real. La sofisticada 
tècnica es diu teatre!

Si estàs observant, mirant, llegint, ima-
ginant, somiant... Escolta els colors, mira 
la música, inventa paraules, juga a crear i 
crea jugant. Pots crear coses úniques. Com 
deia Marcel Duchamp: “Artista és tothom 
qui sàpiga mirar.”

Amb el llenguatge que el caracteritza, 
i una simbologia i un imaginari fruits 
de l’experiència que li proporcionen un 
grapat d’anys en tot tipus d’escenaris, 
Marcel Gros proposa una visita guiada 
a través del seu univers particular. 

És un dels grans pallassos actuals. Pa-
llasso de paraula, però també pallasso 
visual. Mestre del joc escènic, de la ma-
nipulació d’objectes i de la paraula in-
tel·ligent, fa somriure i riure, sorprèn 
i fa pensar, i té la gran capacitat d’esta-
blir comunió amb el públic. No para de 
reinventar-se. I és que creu que aquest 
és el secret per a mantenir-se viu, a ca-
vall de l’humor, la ironia, les metàfores 
i la imaginació.

 Març
T Auditori Municipal 9, 10

PINOCCHIO
De la mà de Theatre4schools, us oferim 
aquesta proposta de teatre en llengua 
anglesa i us convidem a reviure les 
aventures de Pinocchio.

Geppetto, un humil fuster que sempre 
havia desitjat tenir un fill, talla un tite-
lla de fusta amb la forma d’un nen. Una 
nit, la Fada Blava dóna vida al titella. 
Geppeto li posa el nom de Pinocchio. 
A la vida de Pinocchio s’hi creuarà un 
murri rufià, Stromboli, i la boca enor-
me d’una balena. Veureu una història 
amb entremaliadures, humor i molta 
tendresa. 

Theatre4schools és una companyia de 
teatre educatiu en anglès amb llarga 
trajectòria. Els actors i les actrius són 
professionals amb molta experiència en 
teatre per a infants i joves i especialistes 
en l’ús de la interpretació per reforçar 
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Mirna Vilasís i Xavi Múrcia són els au-
tors i intèrprets. Les seves veus, dolces 
i tranquil·les, són el centre de tot el que 
fan. Renuncien a les paraules, perquè 
saben que la música és el camí per arri-
bar a l’emoció que busquen. En aquesta 
ocasió, compten amb Anna Ros (exper-
ta en gest, teatre visual i objectes) a la 
direcció artística. La seva mirada refor-
ça la presència dels objectes a l’espec-
tacle i crea moments delicats i imatges 
captivadores.

 Maig-Juny
T Auditori Municipal 31, 1, 2

el text i millorar la comprensió i l’apre-
nentatge de la llengua. Les escenografies 
són molt elaborades i juntament amb els 
efectes de llum i so fan que les escenes 
siguin atractives i de gran contingut vi-
sual. La música i les cançons són fàcils 
d’aprendre, pensades perquè els alum-
nes puguin cantar-les i aprendre’n el vo-
cabulari d’una forma lúdica.

 Abril
T Auditori Municipal 7

ANDRÒMINES
Andròmines és la darrera creació de Sam-
faina de Colors, que aposta per una po-
sada en escena conceptual i crea una 
atmosfera sonora que permet a l’espec-
tador emmirallar-se en els records de la 
seva infantesa. Es tracta d’un espectacle 
poètic, que ens parla de la fugacitat del 
temps.

Una noia puja a les golfes de casa seva, 
redescobreix les seves joguines i torna a 
ser petita per un instant. Els vells tre-
sors de quan era petita són ara andrò-
mines abandonades que reviuen i la re-
tornen al paradís de la infantesa.

Samfaina de Colors fa més de 25 anys 
que escampa la seva música per Catalu-
nya, amb una trajectòria plena d’espec-
tacles, discos i centenars d’actuacions. 
Ara ens presenten un viatge emocional 
per les golfes de la infantesa. Al gran 
bagatge musical, hi sumen una  poesia 
visual molt atractiva.
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cicle mitjà de primària
de 8 a 10 anys
teatre cinema dansa música
Italino Grand Hotel
La Tal

Remember show
Teatre Mòbil

Fearless John 
(Teatre en anglès)
Theatre4schools

Vers per on
Pentina el Gat

Pirates, bruixots i 
altres bitxos
Pep López

Avua
Cia. Bool

Creativitat i dansa!
Institut del Teatre  
de Barcelona

Les vides de Marona
Anca Damian
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REMEMBER SHOW
Teatre Mòbil neix l’any 1984 a la ciutat 
de Manresa quan Marcel Gros, Atilà 
Puig i Jordi Girabal deixen el grup de 
teatre de carrer El Setrill per produir 
els seus propis espectacles. Des dels 
seus inicis, la companyia ha apostat 
per l’humor, inspirant-se en la tradició 
del pallasso, adaptant el seu llenguat-
ge al teatre i combinant espectacles de 
números amb d’altres de línea argu-
mental, sense perdre mai de vista el 
públic al qual van adreçats.

Remember show és un espectacle on 
Teatre Mòbil i Marcel Gros es retro-
ben després de trenta anys i fan un 
homenatge a l’ofici, al riure, a l’humor 
i a l’amistat, reinterpretant els seus lle-
gendaris números de clown. Després 
de molt de temps viatjant en el carro 
de la farsa i donant voltes pel món, 
arriben a la plaça i recuperen el carrer 
que els va veure néixer i créixer com a 
artistes. 

Teatre Mòbil i Marcel Gros diuen que 
són «més pallassos que mai», en un re-
torn als seus orígens. Prepareu-vos per 
riure a Remember show, i gaudir i diver-
tir-vos amb comediants, farsants, pa-
llassos, bufons,… Hi veureu una mica 
de tot!

 Gener
T Auditori Municipal 13, 14

ITALINO GRAND 
HOTEL
Un hotel situat en una gran ciutat. Milers 
d’hostes s’acomoden a les cambres. Cente-
nars de llits i milers de llençols per rentar. 
Algú realitza aquest treball titànic. El per-
sonal de neteja obre la porteta del final del 
passadís i llença els llençols i arriben nets 
planxats i perfumats per un elevador. Què 
hi ha rere de la porteta? A l’últim soterra-
ni trobem la bugaderia...

Un personatge recull, neteja, planxa, 
perfuma, llençols. Viu i somia entre 
llençols, en aquets espai fosc, però ple 
de sentiments. Ha fet de la seva solitud 
una manera de viure. Conversa amb 
les màquines de rentar, de planxar, es 
baralla i riu amb elles, fins i tot crea 
mons amb la seva ombra. De fet, la seva 
ombra és converteix en un personatge 
més, que conviu amb ell, entre llençols. 
La seva connexió amb el món és a través 
dels altaveus de les màquines per on els 
treballadors de l’hotel es comuniquen 
amb ell. Hi ha dues veus que l’inspiren. 
Amb una comparteix amistat i humor, i 
amb l’altra comparteix tendresa, dolçor 
i lluminositat, és una promesa d’amor.

A càrrec de La Tal arriba aquest espec-
tacle de clown, sense paraules. L’estè-
tica de la companyia és molt especta-
cular. Amb una escenografia poderosa, 
recrea un univers màgic i especial i 
manté una connexió excel·lent i diver-
tida amb el públic.

 Novembre
T Auditori Municipal 10, 11, 12

AVUA
Avua és un espectacle multidisciplinari, 
que passeja per diferents camps de les 
arts escèniques en una instal·lació d’ob-
jectes. És poesia en moviment, física i 
delicada, acompanyada de música en 
directe i s’inspira en l’univers de les pa-
pallones, en el seu vol i la seva bellesa.

A Brasil, Avua és una manera de dir 
“que vola”. L’espectacle ens parla del 
vol imprecís, com el d’una papallona, 
i delicat i bell, com el d’una flor em-
pesa pel vent. Les papallones, amb el 
seu vol, poden recolzar-se en pedres i 
flors sense ferir-se les ales. Avua ens 
submergeix en un somni, un somni 
tan real, que no sabem del cert si som 
papallones somiant ser persones o 
persones somiant ser papallones. I, en 
aquest somni màgic, el millor regal que 
oferim al món és el de la nostra pròpia 
transformació.

Avua arriba de la mà d’una companyia 
emergent. Cia. Bool és el nom que re-
presenta el col·lectiu artístic: Boris Ri-
bas, artista de circ, i Olga Lladó, balla-
rina de dansa contemporània. La seva 
línia de treball parteix de la dansa i el 
circ. Utilitzen la fusió d’aquestes disci-
plines juntament amb la manipulació 
directe d’objectes. En aquest especta-
cle, veureu objectes inspirats dins del 
món que abracen les papallones i el seu 
vol, creant poesia visual.

 Febrer
T Auditori Municipal 15, 16, 17
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Vers per on és poesia pop. Cada poema, 
una cançó. Cada cançó, un divertiment 
i una aclucada d’ull a l’espectador.

  Març
T Auditori Municipal  30, 31

FEARLESS JOHN
De la mà de Theatre4schools, us oferim 
aquesta proposta de teatre en llengua 
anglesa i us convidem a reviure la his-
tòria de Joan sense por.

text i millorar la comprensió i l’aprenen-
tatge de la llengua. Les escenografies 
són molt elaborades i juntament amb 
els efectes de llum i so fan que les es-
cenes siguin atractives i de gran contin-
gut visual. La música i les cançons són 
fàcils d’aprendre, pensades perquè els 
alumnes puguin cantar-les i aprendre’n 
el vocabulari d’una forma lúdica.

 Abril
T Auditori Municipal 5

CREATIVITAT I DANSA!
Des de l’Institut del Teatre de Barcelo-
na, i a partir de projectes que neixen de 
pràctiques de creació dels alumnes, ar-
riba aquest espectacle, pensat per a la 
mirada d’infants i joves. Els ballarins i 
les ballarines formen part de la fornada 
d’artistes dels darrers cursos dels Estu-
dis Superiors de Dansa. Aquests joves 
intèrprets ens mostren, en aquesta 
ocasió, les seves creacions.

Tot es posa en joc a l’escenari, des de la 
tècnica i el rigor en la disciplina fins a 
les idees que es volen transmetre i les 
coreografies que serviran per desple-
gar-les i dibuixar-les, a través d’un re-
pertori molt divers, que demostra que 
la dansa, en les especialitats de Con-
temporània, Clàssica i Espanyola, viu 
un moment creatiu apassionant, amb 
una redefinició constant dels seus co-
dis expressius i un enriquidor apropa-
ment a altres llenguatges artístics.

L’objectiu prioritari d’aquesta experièn-
cia artística és donar als futurs ballarins 

VERS PER ON
Pentina el Gat ens presenta l’espectacle 
Vers per on, convidant infants i joves a 
gaudir d’un viatge sonor amb l’alegria i 
l’energia que els caracteritza. En aques-
ta ocasió, ho fa de la mà dels poemes 
de Núria Freixa, delicats, senzills i im-
pregnats de tendresa. Les cançons ori-
ginals de la companyia, amb melodies 
fàcils, converteixen la veu en la verita-
ble protagonista, barrejant estils (pop, 
latin, funk, reagge, rock, jazz, blues)  
i utilitzant un gran ventall d’instru-
ments. Vers per on és un concert que 
uneix música i poesia, explorant com 
es poden abraçar aquests dos llenguat-
ges, amb el suport d’una posada en es-
cena dinàmica i atractiva.

Núria Freixa té un llibre de poemes 
sense enquadernar, sobre personatges 
i llocs de la infantesa, sobre jocs que 
els pares jugaven amb els seus amics, 
jocs de carrer que existien abans que 
els aparells electrònics ho col·lapsessin 
tot. Aquest llibre ha caigut accidental-
ment a l’escenari... Comença la funció, 
tots els poemes escampats, versos 
perduts, i una cantant que rima a tota 
hora!...

Què és la por? Va preguntar John a la 
seva mare… A la recerca d’una resposta, 
en John accepta el desafiament de pas-
sar una nit en un castell encantat, on hi 
habiten criatures i éssers foscos, i tam-
bé una princesa gòtica molt especial. 
Humor, romanç i algun ensurt són els 
ingredients que ajudaran en John a tro-
bar la resposta on menys s’ho imagina!

Theatre4schools és una companyia de 
teatre educatiu en anglès amb llarga 
trajectòria. Els actors i les actrius són 
professionals amb molta experiència en 
teatre per a infants i joves i especialistes 
en l’ús de la interpretació per reforçar el 
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çons són d’autor, fruit del treball de 40 
anys de trajectòria artística, adreçades 
al públic infantil, que es troben enre-
gistrades en els darrers 3 discos de la 
companyia. Pirates, xerraires, bruixots 
i secrets per donar i vendre,…

“És important pensar bé les coses 
abans de dir-les, especialment quan es 
tracta de guardar un secret”. Aquest és 
el bagul del darrer pirata que va nave-
gar pel riu Llobregat. Hi guardava els 
seus secrets, en tenia molts. Alguns 
fan por, d’altres són tristos, d’altres 
molt divertits i d’altres que millor que 
no surtin a la llum,.. De fet, tots en te-
nim de secrets, no?”

LES VIDES DE MARONA
És una pel·lícula d’animació, producció 
del 2019, dirigida per Anca Damian, 
que ens explica la història d’una gosse-
ta que recorda els diferents amos que 
ha tingut al llarg de la seva vida i als 
quals ha estimat incondicionalment, 
omplint d’innocència i de llum totes 
les llars on ha viscut.

Les vides de Marona  crea un entorn 
visual únic, ple de referències a les 
avantguardes artístiques, que permet 
desenvolupar la creativitat i generar el 
seu propi imaginari visual. És un pla-
er pels sentits, ple de formes i colors 
particulars, que ens fa viatjar per dife-
rents emocions i experimentar l’amor i 
la tendresa d’una gosseta que busca el 
seu lloc al món. 

Per la seva empatia inesgotable, el 
seu recorregut vital esdevé una lliçó 
d’amor. El destí de Marona és a la vega-
da senzill i essencial, individual i uni-
versal: viure l’instant present, apreciar 
les petites coses, estar en una connexió 
profunda amb els altres,… I aquestes 
són les lliçons de felicitat que ens dóna 
Marona.

Durada: 90 minuts. Doblada al català.

 Juny
T Cinema Catalunya 22

les eines necessàries perquè ells matei-
xos descobreixin el seu potencial cre-
atiu, permetent-los desplegar els seus 
propis llenguatges, i empenyent-los a 
cercar recursos, tant tècnics com emo-
cionals, per aconseguir fer gaudir el 
públic.

Espectacle programat en el marc del Dia 
Internacional de la dansa. 

 Abril
T Auditori Municipal 29

PIRATES, BRUIXOTS I 
ALTRES BITXOS
L’espectacle es basa en un concert 
multidisciplinari que inclou llegen-
des i contes il·lustrats amb imatges 
de vídeo, dibuixos animats i l’ús de la 
tecnologia (marca de la casa). Les can-

Pep López inicia la seva activitat profes-
sional en el terreny de la música per a 
infants l’any 1976. La companyia va ob-
tenir el premi FETEN 2013 per l’espectacle 
El món d’Irene. Les seves produccions 
han tingut un ampli ressò nacional i han 
viatjat per Europa i Amèrica.

  Maig
T Auditori Municipal  11, 12, 13
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cicle superior i 1r cicle d’ESO
de 10 a 14 anys
teatre cinema dansa música
Italino Grand Hotel
La Tal

Remember show
Teatre Mòbil

Fearless John 
(Teatre en anglès)
Theatre4schools

Vers per on
Pentina el Gat

Les dones del rock
Litus

Avua
Cia. Bool

Creativitat i dansa!
Institut del Teatre  
de Barcelona

Les vides de Marona
Anca Damian
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REMEMBER SHOW
Teatre Mòbil neix l’any 1984 a la ciutat 
de Manresa quan Marcel Gros, Atilà 
Puig i Jordi Girabal deixen el grup de 
teatre de carrer El Setrill per produir 
els seus propis espectacles. Des dels 
seus inicis, la companyia ha apostat 
per l’humor, inspirant-se en la tradició 
del pallasso, adaptant el seu llenguat-
ge al teatre i combinant espectacles de 
números amb d’altres de línea argu-
mental, sense perdre mai de vista el 
públic al qual van adreçats.

Remember show és un espectacle on 
Teatre Mòbil i Marcel Gros es retro-
ben després de trenta anys i fan un 
homenatge a l’ofici, al riure, a l’humor 
i a l’amistat, reinterpretant els seus lle-
gendaris números de clown. Després 
de molt de temps viatjant en el carro 
de la farsa i donant voltes pel món, 
arriben a la plaça i recuperen el carrer 
que els va veure néixer i créixer com a 
artistes. 

Teatre Mòbil i Marcel Gros diuen que 
són «més pallassos que mai», en un re-
torn als seus orígens. Prepareu-vos per 
riure a Remember show, i gaudir i diver-
tir-vos amb comediants, farsants, pa-
llassos, bufons,… Hi veureu una mica 
de tot!

 Gener
T Auditori Municipal 13, 14

ITALINO GRAND 
HOTEL
Un hotel situat en una gran ciutat. Milers 
d’hostes s’acomoden a les cambres. Cente-
nars de llits i milers de llençols per rentar. 
Algú realitza aquest treball titànic. El per-
sonal de neteja obre la porteta del final del 
passadís i llença els llençols i arriben nets 
planxats i perfumats per un elevador. Què 
hi ha rere de la porteta? A l’últim soterra-
ni trobem la bugaderia...

Un personatge recull, neteja, planxa, 
perfuma, llençols. Viu i somia entre 
llençols, en aquets espai fosc, però ple 
de sentiments. Ha fet de la seva solitud 
una manera de viure. Conversa amb 
les màquines de rentar, de planxar, es 
baralla i riu amb elles, fins i tot crea 
mons amb la seva ombra. De fet, la seva 
ombra és converteix en un personatge 
més, que conviu amb ell, entre llençols. 
La seva connexió amb el món és a través 
dels altaveus de les màquines per on els 
treballadors de l’hotel es comuniquen 
amb ell. Hi ha dues veus que l’inspiren. 
Amb una comparteix amistat i humor, i 
amb l’altra comparteix tendresa, dolçor 
i lluminositat, és una promesa d’amor.

A càrrec de La Tal arriba aquest espec-
tacle de clown, sense paraules. L’estè-
tica de la companyia és molt especta-
cular. Amb una escenografia poderosa, 
recrea un univers màgic i especial i 
manté una connexió excel·lent i diver-
tida amb el públic.

 Novembre
T Auditori Municipal 10, 11, 12

AVUA
Avua és un espectacle multidisciplinari, 
que passeja per diferents camps de les 
arts escèniques en una instal·lació d’ob-
jectes. És poesia en moviment, física i 
delicada, acompanyada de música en 
directe i s’inspira en l’univers de les pa-
pallones, en el seu vol i la seva bellesa.

A Brasil, Avua és una manera de dir 
“que vola”. L’espectacle ens parla del 
vol imprecís, com el d’una papallona, 
i delicat i bell, com el d’una flor em-
pesa pel vent. Les papallones, amb el 
seu vol, poden recolzar-se en pedres i 
flors sense ferir-se les ales. Avua ens 
submergeix en un somni, un somni 
tan real, que no sabem del cert si som 
papallones somiant ser persones o 
persones somiant ser papallones. I, en 
aquest somni màgic, el millor regal que 
oferim al món és el de la nostra pròpia 
transformació.

Avua arriba de la mà d’una companyia 
emergent. Cia. Bool és el nom que re-
presenta el col·lectiu artístic: Boris Ri-
bas, artista de circ, i Olga Lladó, balla-
rina de dansa contemporània. La seva 
línia de treball parteix de la dansa i el 
circ. Utilitzen la fusió d’aquestes disci-
plines juntament amb la manipulació 
directe d’objectes. En aquest especta-
cle, veureu objectes inspirats dins del 
món que abracen les papallones i el seu 
vol, creant poesia visual.

 Febrer
T Auditori Municipal 15, 16, 17
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FEARLESS JOHN
De la mà de Theatre4schools, us oferim 
aquesta proposta de teatre en llengua 
anglesa i us convidem a reviure la his-
tòria de Joan sense por.

nentatge de la llengua. Les escenografies 
són molt elaborades i juntament amb els 
efectes de llum i so fan que les escenes 
siguin atractives i de gran contingut vi-
sual. La música i les cançons són fàcils 
d’aprendre, pensades perquè els alum-
nes puguin cantar-les i aprendre’n el vo-
cabulari d’una forma lúdica.

 Abril
T Auditori Municipal 5

CREATIVITAT I DANSA!
Des de l’Institut del Teatre de Barcelo-
na, i a partir de projectes que neixen 
de pràctiques de creació dels alumnes, 
arriba aquest espectacle, pensat per a la 
mirada d’infants i joves. Els ballarins i 
les ballarines formen part de la fornada 
d’artistes dels darrers cursos dels Estu-
dis Superiors de Dansa. Aquests joves 
intèrprets ens mostren, en aquesta oca-
sió, les seves creacions.

VERS PER ON
Pentina el Gat ens presenta l’espectacle 
Vers per on, convidant infants i joves a 
gaudir d’un viatge sonor amb l’alegria i 
l’energia que els caracteritza. En aques-
ta ocasió, ho fa de la mà dels poemes 
de Núria Freixa, delicats, senzills i im-
pregnats de tendresa. Les cançons ori-
ginals de la companyia, amb melodies 
fàcils, converteixen la veu en la verita-
ble protagonista, barrejant estils (pop, 
latin, funk, reagge, rock, jazz, blues)  
i utilitzant un gran ventall d’instru-
ments. Vers per on és un concert que 
uneix música i poesia, explorant com 
es poden abraçar aquests dos llenguat-
ges, amb el suport d’una posada en es-
cena dinàmica i atractiva.

Núria Freixa té un llibre de poemes 
sense enquadernar, sobre personatges 
i llocs de la infantesa, sobre jocs que 
els pares jugaven amb els seus amics, 
jocs de carrer que existien abans que 
els aparells electrònics ho col·lapsessin 
tot. Aquest llibre ha caigut accidental-
ment a l’escenari... Comença la funció, 
tots els poemes escampats, versos 
perduts, i una cantant que rima a tota 
hora!...

Vers per on és poesia pop. Cada poema, 
una cançó. Cada cançó, un divertiment 
i una aclucada d’ull a l’espectador.

  Març
T Auditori Municipal  30, 31

Què és la por? Va preguntar John a la 
seva mare… A la recerca d’una resposta, 
en John accepta el desafiament de pas-
sar una nit en un castell encantat, on hi 
habiten criatures i éssers foscos, i tam-
bé una princesa gòtica molt especial. 
Humor, romanç i algun ensurt són els 
ingredients que ajudaran en John a tro-
bar la resposta on menys s’ho imagina!

Theatre4schools és una companyia de 
teatre educatiu en anglès amb llarga 
trajectòria. Els actors i les actrius són 
professionals amb molta experiència en 
teatre per a infants i joves i especialistes 
en l’ús de la interpretació per reforçar 
el text i millorar la comprensió i l’apre-

Tot es posa en joc a l’escenari, des de la 
tècnica i el rigor en la disciplina fins a 
les idees que es volen transmetre i les 
coreografies que serviran per desple-
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avantguardes artístiques, que permet 
desenvolupar la creativitat i generar el 
seu propi imaginari visual. És un plaer 
pels sentits, ple de formes i colors par-
ticulars, que ens fa viatjar per diferents 
emocions i experimentar l’amor i la ten-
dresa d’una gosseta que busca el seu lloc 
al món. 

formen part dels llibres d’història. I el 
Rock, no és una excepció.

Resulta curiós que un món com el del 
Rock, contestatari i farcit de demandes 
socials, hagi estat i continuï sent un es-
pai on les dones no hi tenen la mateixa 
cabuda que els homes.

Sabem que molts comportaments as-
sociats a dones o a homes són conside-
rats com a naturals del seu sexe però, 
en realitat, han estat apresos. Igual que 
s’aprèn a tocar la guitarra. Per tant, 
no es tracta de que les dones tinguin 
menys talent pel Rock, sinó que s’han 
quedat a l’ombra, ja sigui perquè la in-
dustria no els ha permès accedir-hi, ja 
sigui perquè els seus propis companys 
no els ho han posat fàcil.

En aquest espectacle, es posa davant 
del micròfon la veu de tantes dones si-
lenciades en el Rock.

 Juny
T Auditori Municipal 3, 10

LES VIDES DE MARONA
És una pel·lícula d’animació, producció 
del 2019, dirigida per Anca Damian, 
que ens explica la història d’una gosse-
ta que recorda els diferents amos que 
ha tingut al llarg de la seva vida i als 
quals ha estimat incondicionalment, 
omplint d’innocència i de llum totes les 
llars on ha viscut.

Les vides de Marona  crea un entorn 
visual únic, ple de referències a les 

Per la seva empatia inesgotable, el seu 
recorregut vital esdevé una lliçó d’amor. 
El destí de Marona és a la vegada senzill 
i essencial, individual i universal: viure 
l’instant present, apreciar les petites 
coses, estar en una connexió profunda 
amb els altres,… I aquestes són les lli-
çons de felicitat que ens dóna Marona.

Durada: 90 minuts. Doblada al català.

 Juny
T Cinema Catalunya 22

gar-les i dibuixar-les, a través d’un re-
pertori molt divers, que demostra que 
la dansa, en les especialitats de Con-
temporània, Clàssica i Espanyola, viu 
un moment creatiu apassionant, amb 
una redefinició constant dels seus co-
dis expressius i un enriquidor apropa-
ment a altres llenguatges artístics.

L’objectiu prioritari d’aquesta experi-
ència artística és donar als futurs ba-
llarins les eines necessàries perquè ells 
mateixos descobreixin el seu poten-
cial creatiu, permetent-los desplegar 
els seus propis llenguatges, i empe-
nyent-los a cercar recursos, tant tèc-
nics com emocionals, per aconseguir 
fer gaudir el públic.

Espectacle programat en el marc del Dia 
Internacional de la dansa. 

 Abril
T Auditori Municipal 29

LES DONES DEL ROCK
A càrrec de la companyia Litus, Les 
dones del rock ens permetrà descobrir 
les dones silenciades en la història del 
Rock, el Pop i el Soul, artistes que van 
inspirar, des de l’ombra, a músics tan 
importants com Elvis Presley, John 
Lennon o Bob Dylan.

Les dones continuen tenint més di-
ficultats que els homes per accedir a 
molts àmbits. De fet, encara que mol-
tes dones han estat pensadores, inves-
tigadores, inventores o literates, no 
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2n cicle d’ESO i Batxillerat
de 14 a 18 anys
teatre cinema dansa música

Els colors del Jazz
Jazz Clàssic Quintet

Fragile
LaBú Teatre
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FRAGILE 
Un delicat retrat de la fragilitat

La fragilitat també pot ser bella i pode-
rosa. LaBú Teatre us convida a sentir, a 
emocionar-vos, a perdre-us,… A través 
del moviment, dos actors creen qua-
dres visuals suspesos en un espai in-
definit i vulnerable. Us conviden a una 
reflexió, des d’una mirada poètica, de 
la fragilitat humana. A on anem quan 
caiem de la corda fluixa de la vida, com 
és aquesta fragilitat dins nostre?

Fragile és la tercera producció de la 
companyia LaBú Teatre, un especta-
cle basat en el moviment i la creació 
d’imatges visuals, de gran impacte poè-
tic, que condueix l’espectador a un estat 
de lleugeresa i llibertat. És una propos-
ta de talent en el desplegament escè-
nic. Amb dansa, moviment, expressió 
corporal i mim, ofereix una meravello-
sa coreografia en parella dels artistes, 
i juga amb elements que es fan volar 
suspesos en l’aire, creant unes escenes 
aèries i visuals precioses.

LaBú Teatre és un projecte artístic de 
creació escènica contemporània i inves-
tigació de la dramatúrgia de l’objecte, les 
atmosferes i els paisatges visuals. Utilit-
za materials ordinaris i els transforma 
en quelcom extraordinari. La seva estè-
tica es reafirma a través d’un llenguatge 
únic de textures, plasticitat i música, 
que genera quadres visuals en movi-
ment plens de tendresa i sensibilitat.

 Març
T Auditori Municipal 17

ELS COLORS DEL JAZZ
Ja són més de 100 anys de Jazz, una 
música que va néixer a finals del segle 
XIX i que, a dia d’avui, segueix gua-
nyant adeptes per tot el món. El Jazz 
és improvisació, inspiració, expressivi-
tat i evolució constant.

Amb Els colors del jazz, de la mà del Jazz 
Clàssic Quintet, format per músics de 
La Vella Dixieland, us convidem a fer 
un viatge musical des dels inicis del 
Jazz fins a l’actualitat, passant pels Es-
pirituals, el Blues, el Ragtime, el New 
Orleans, el Swing, el Latin Jazz, El 
Funk i el Rithm&Blues.

Gràcies al Jazz, podem gaudir d’ins-
truments com la bateria o la guitarra 
elèctrica. A més de la creació de nous 
instruments i la descoberta de noves 
sonoritats, el Jazz va crear un especi-
al joc rítmic, que va marcar l’inici de la 
música moderna. Us proposem desco-
brir tot un món musical, ple de matisos 
i valors artístics.

 Maig
T Auditori Municipal 5



Propostes de Teatre a debat
TEATRE EN L’EDUCACIÓ
Des de fa més de 15 anys, elabora propostes de treball en valors, utilitzant les arts escèniques per a plantejar problemes 
ètics i socials en el context educatiu. No tracta de donar respostes i solucions als problemes sinó d’ajudar al professorat 
a plantejar-los i encetar temes de debat a l’aula.

1r i 2n d’ESO
JUGO JO
L’Eva i la Maria són dues ami-
gues íntimes que estan a punt 
d’iniciar els seus estudis de 1r 
d’ESO. Durant les vacances 
d’estiu, mentre la Maria ha es-
tat al poble, l’Eva ha conegut 
una nova colla d’amics en un 
campus d’estiu. Aquesta nova 
colla farà 2n d’ESO al mateix 
institut on aniran elles.

L’Eva vol sentir que forma 
part d’aquest grup, que li obre 
les portes i la introdueix al 
món dels més grans. La Ma-
ria, en arribar de vacances, 
s’adona que l’Eva ha canviat, li 
nota un cert allunyament que 
l’angoixa i que no entén. No 
obstant això, fa els possibles 
per seguir-la i integrar-se amb 
els seus nous amics...

Aquest espectacle de teatre 
de text porta a debat temàti-
ques prou importants, en el 
context dels joves, com són la 
necessitat de pertànyer a un 
grup, la importància de l’ac-
ceptació de l’entorn, la margi-
nació i el rebuig, el lideratge, la 
venjança,...

#LIKE_UNFOLLOW
Diuen que l’imperceptible ale-
teig d’una papallona pot tenir 
conseqüències a l’altra punta 
del món.  Això és el que l’Ori-
ol, ex alumne d’aquest insti-
tut, ens ve a explicar en una 
xerrada informal. Des de petit 
li agradava molt dibuixar i en 
acabar l’institut es va bolcar 
en treballar amb una novel·la 
gràfica. Un dia va penjar al seu 
compte a Instagram algunes 
imatges de prova i al cap de 
poc rebia una missatge intern 
des de l’altre cantó del món 
d’una de les productores d’ani-
mació més importants. 

La xerrada flueix perfecta-
ment fins que, de sobte, una 
mà s’alça entre el públic i ho 
canvia tot: és la Marta qui de-
mana la paraula. L’Ex amiga 
de l’Oriol, qui va viure amb 
ell la seva època d’institut, ha 
vingut aquí per ensenyar que 
el noi sempre ha tingut inte-
rès per les xarxes socials tot i 
que no sempre ha estat amb 
finalitats tan creatives com la 
que l’ha portat fins al nostre 
institut.

Tot i que avui no hem vingut 
a parlar de la part negativa 
d’internet i les xarxes, tenim 
ganes d’explicar-vos les bones 
oportunitats que se’ns obren 
amb la tecnologia al nostre 
abast, potser la nostra xerra-
da, com les conseqüències de 
les accions dels petits lepidòp-
ters, tindrà conseqüències que 
no podrem controlar...

3r i 4t d’ESO

KDM X AKBA PTÓ
Posar-se o no d’acord per fer un 
treball sembla una cosa ben fà-
cil, però també pot ser el motiu 
per trencar una gran amistat.

Els protagonistes d’aques-
ta història comencen essent 
molt amics, però quan l’amis-
tat es barreja amb l’amor i amb 
el sexe, i apareixen la por i la 
vergonya... Qui ens garanteix, 
llavors, que no reaccionem 
d’una manera inesperada?

La Sandra, en Martí i en Víctor 
no s’atreveixen a expressar els 
seus sentiments en veu alta i 
tampoc acaben d’entendre el 
que els passa. Dubten, es per-

den, criden, es fan petons, però 
no troben les paraules justes.

Aquest espectacle de teatre 
de text porta a debat temàti-
ques prou importants, en el 
context dels joves, com són el 
despertar de la sexualitat, el 
desig, la frontera entre l’amis-
tat i l’amor, la identitat sexual, 
la dificultat de verbalitzar les 
noves emocions que brollen, 
els embarassos no desitjats i 
l’acceptació d’un mateix.

4t d’ESO i  
BATXILLERAT

NOÈ HAC
En Noè ha començat a docu-
mentar la seva vida en un diari 
virtual. Gràcies a aquest docu-
ment, serem testimonis de 
què el preocupa, què l’incomo-
da, què li agrada i, sobretot, 
de com es va transformant en 
una persona violenta i desa-
gradable que l’afecta a ell i a 
tots els que l’envolten.

Us proposem, amb aquest es-
pectacle, reflexionar sobre la 
violència amb Noè Hac.

*Dies i horaris a concretar. Sessions en el propi centre.
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PROPOSTES DE MICRO TEATRE A DEBAT

Us presentem una nova línia d’activitat teatral per poder ser representada dins l’aula: un sol actor o una sola actriu, 
un bon tema i un bon monòleg. Una proposta que convida a reflexionar i debatre alguns temes de l’actualitat més 
punyent propers als joves.

A partir de 1r 
Cicle d’ESO
PERFIL D’ÈXIT
Parlem de la construcció 
dels perfils a les xarxes 
socials.

La reconeguda influencer Luci 
Hac entra a l’aula per expli-
car-nos les claus de l’èxit. La 
Luci ens donarà consells per-
modelar el nostre perfil en 
funció del que vulguem acon-
seguir, i trucs per saber en 
qui ens hem de convertir per 
petar-ho tot a la vida, com tri-
omfar i ser feliços.

Però... Quines són les normes 
del joc de l’èxit? Estem dispo-
sats a jugar-les? A quin preu? 
La Luci no és tot allò que 
sembla, i mica en mica s’anirà 
obrint per mostrar-nos com 
l’èxit tot sovint va acompa-
nyat de renúncies. Al llarg del 
monòleg, anirem entenent les 
debilitats i inseguretats que 
s’amaguen rere una imatge 
perfecta d’instagram.

1r Cicle d’ESO
SELECCIÓ NATURAL
Parlem de l’assetjament 
escolar.

En arribar a l’escola nova i pre-
sentar-se davant de la classe, 
la Marta no pot deixar de pen-
sar en aquell dia. El dia fatídic 
en què tot va començar i la 
seva vida va passar a ser un in-
fern. Ràbia, por, solitud, odi. 
Segons les lleis de selecció na-
tural, els individus més forts i 
adaptats al medi, sobreviuen. 
Mentre que els febles tendei-
xen a desaparèixer. La  Marta 
experimenta una autèntica 
lluita per la supervivència.

L’assetjament escolar és una 
problemàtica comuna que afec-
ta gairebé un de cada deu in-
fants i que, sovint, sobrepassa 
tant a alumnes com a professo-
rat. Aquest espectacle planteja 
la temàtica d’una forma directa 
i propera, a través d’un monò-
leg que interpel·la els adoles-
cents d’una forma colpidora, 
que permet reflexionar sobre 
les causes, motivacions i conse-
qüències de les violències en el 
context escolar.

4t d’ESO i  
BATXILLERAT
LA CORDA
Parlem de la violència  
de gènere

Després de trucar dinou vega-
des seguides a la seva xicota, 
en Marc aconsegueix parlar-hi. 
Camina nerviós i desconfiat. 
Vol saber on és, què està fent 
i perquè ha tardat tant a con-
testar. Està amb algú? L’ha 
mentit? Té a veure amb aquell 
noi que va conèixer dissabte 
passat? L’amic de la Marta? O 
amb el seu company de pràc-
tiques? Vol saber-ho tot, de la 
Laura: quan pesa, què menja i 
qui va a la seva classe.

El que en Marc no sap és que 
a la Laura li agrada estar sola, 
que prefereix anar al cinema 
sense ell i que s’angoixa quan li 
truca dinou vegades seguides.

ALBERT BERTA
Parlem de la transsexua-
litat.

Quan va néixer l’Albert no es 
deia Albert. Es deia Berta. De 
petita i, després, d’adolescent, 
li va costar feina i treballs raci-
onalitzar què li passava, com-
prendre perquè la seva vida no 
era igual com la de la majoria, 
entendre perquè, tenint cos 
de noia, ell se sentia noi. Però 
ara, després d’haver passat per 
consultes mèdiques i, sobre-
tot, després d’haver conegut 
altres persones com ell, l’Al-
bert ha après a trobar el seu 
lloc i a trepitjar fort, malgrat 
les dificultats i els obstacles 
d’un món que no està del tot 
preparat per a la diferència.
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LA PLAÇA DEL DIAMANT
de Mercè Rodoreda 

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

NADA
de Carmen Laforet 

La protagonista, Andrea, arriba a Barce-
lona sense gairebé res, i marxa després de 
passar una experiència vital plena de con-
trastos, llums i ombres. 

La nostra proposta es basa en una drama-
túrgia essencialista, que posa de manifest 
la relació entre Andrea i els personatges 
que l’envolten, amb el suport d’una acura-
da ambientació sonora. 

AIGÜES ENCANTADES
de Joan Puig Ferreter

A l’hora d’adaptar una obra de teatre tan 
coral com Aigües encantades als objectius 
d’un projecte com Teatre i Literatura, hem 
de prendre decisions. Aquest cop hem des-
triat aquelles parts de l’obra que comuni-
quen els problemes d’un poble amb la vida 
dels personatges principals, sense oblidar 
els missatges de crítica socials que l’autor 
ens vol posar en evidència.

LA FUNDACION
de Antonio Buero Vallejo

L’adaptació que hem fet d’aquesta obra de 
plenitud de Buero Vallejo ens porta a una 
reflexió sobre física i la presó mental. La 
línia principal acompanya el personatge 
protagonista al descobriment de la realitat 
que l’envolta  i que té subvertida per cau-
sa del que avui en diríem estrès posttrau-
màtic, que el supera i el fa aproximar a la 
bogeria. 

Benvinguts a la ment d’un desequilibrat; 
o potser som nosaltres els que no hi to-
quem?

PROPOSTA D’ESPECTACLES TEATRE I LITERATURA

Teatre i  
literatura 
per a 
alumnes de 
batxillerat  
Teatre i literatura és un projecte que va 
ser creat per Accés Teatre amb el suport 
de Teatre Ponent de Granollers.

És un projecte adreçat als alumnes dels 
cursos de batxillerat amb l’objectiu 
d’estimular la lectura i l’anàlisi de les 
obres que formen part dels currículums 
escolars, mitjançant la seva escenificació. 

Els eixos que sustenten el projecte són: 

• Una dramatúrgia del text que tingui 
en compte els personatges i situacions 
més atractius per als joves, essent fi-
dels al text original i fent una síntesi 
essencial dels continguts de l’obra. 

• Un repartiment d’actors i actrius 
professionals.

• Un muntatge sobri que no desviï 
l’atenció de l’espectador d’allò que és 
més important: el text, la paraula.

• Una introducció del tema prèvia 
a la representació. Posteriorment, 
una exposició de la posada en 
escena oberta a les intervencions dels 
alumnes i del professorat. 

• Sessions amb un nombre de públic 
limitat a uns 200 estudiants i a tea-
tres que beneficiïn la proximitat entre 
espectadors i intèrprets.  Una durada 
entre 45 i 60 minuts.

Auditori Municipal de Terrassa, dates a determinar amb el centre educatiu
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Programació general de Pedagogia de l’Espectacle

Inscripcions i informació
• Per c/e: inscripcionspde@torredelpalau.org

• Per telèfon: Judit Josa: 666 68 22 14
  Iolanda Vicent: 670 85 35 36

Som a Rambla d’Ègara 340, 2n. Terrassa.

Telèfons:  937 899 085 - 605 688 661

La inscripció no serà vàlida fins que sigui confirmada 
per PDE mitjançant correu electrònic.

Preus
A 6,40 € per alumne / sessió.

Notes
L’organització es reserva el dret, en cas de necessitat,  
d’alterar l’ordre del programa, de canviar dies i/o hores o 
de substituir algun dels títols programats, així com el dret 
d’admissió a la sala d’actes.

El dossier per al mestre el rebreu a l’adreça del correu 
electrònic de l’escola.

Sales on realitzem els espectacles
TERRASSA
Auditori Municipal 
Passeig Ernest Lluch 1

Teatre Alegria 
Gaudí , s/n

Cinema Catalunya 
Sant Pere 9

Horaris
Horaris a convenir dins els dies programats. Les sessions es 
realitzaran habitualment a les 11.00 h si només es fa una sessió 
i a les 9.45 h i les 11.00 h si se’n fan dues. A la tarda la sessió 
serà a les 15.30 h.

La durada dels espectacles és d’uns 50 minuts aproximadament.

Forma de pagament
Després de l’espectacle, i confirmat el nombre d’assistents, 
PDE us enviarà la factura que haureu d’abonar per trans-
ferència.



Rambla d’Ègara, 340, 2n
(Centre Cultural)
08221 Terrassa

Apartat de Correus 145
08220 Terrassa

Tels. 937 899 085 - 605 688 661

www.torredelpalau.org
inscripcionspde@torredelpalau.org

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU

teatre cinema dansa música


