
CURS 2018 · 2019
ATRIUM • ESCOLA • INSTITUT



2

Aquest dossier us presenta l’oferta d’activitats artístiques i pedagògiques per 
als centres educatius, que hem preparat conjuntament des del Departament 
d’educació, l’Atrium Viladecans i l’Ateneu de les Arts.

Aquestes activitats estan dintre del Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu 
de Viladecans, que vol completar i reforçar l’acció educativa dels centres do-
nant suport a la seva tasca amb recursos i iniciatives, i establint continuïtat amb 
les diferents dinàmiques socials i culturals de la ciutat.

Des d’Atrium Viladecans i Ateneu de les Arts aquestes activitats s’emmarquen 
en els programes de sensibilització artística i de desenvolupament d’una comu-
nitat propera a la cultura escènica i musical.

A l’oferta trobareu més de 30 propostes diferents d’activitats artístiques, cul-
turals i educatives que l’ajuntament ha dissenyat per a l’alumnat dels centres 
del municipi per al curs 2018-2019, adreçades als diferents nivells educatius: 
educació infantil, primària, secundària obligatòria i secundària post obligatòria.

En la proposta podreu tenir al vostre abast dossiers pedagògics i altres docu-
ments que permeten el treball previ o posterior a l’aula, així com les fitxes per 
avaluar les activitats que haureu de retornar tant bon punt realitzeu l’activitat.

Com en els darrers anys, la via d’accés a la informació de les diferents activitats 
i a la possibilitat de sol·licitar-les és a través de la pàgina web de l´Ajuntament 

www.viladecans.cat
disponible des de l’1 de juliol i fins al 30 de setembre, que finalitza el termini. 
Malgrat aquesta data, hi haurà algunes activitats que per les seves caracterís-
tiques, romandran obertes. Si us plau, consulteu el web per tenir la informació 
actualitzada. 

Gràcies per participar-hi.

PRESENTACIÓ

www.viladecans.cat
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PREUS
• Teatre i audicions: 5€
        excepte Playoff i Hamlet: 8€
• Documental / audiovisuals: 2€ 

HORARI DE LES FUNCIONS
Els horaris de les representacions queden pendents de confirmar segons la 
demanda de cada espectacle i la possibilitat que se’n pugui fer més d’una 
sessió. Un cop tancades les reserves es fixaran els horaris definitius. 

Els aforaments aproximats de cada funció venen detallats a la fitxa tècnica de 
cada espectacle i han estat ajustats als diversos nivells educatius.

PERÍODE D’INSCRIPCIONS
El període d’inscripció s’obre el dia 1 de juliol i es tancarà el 30 de setembre 
de 2018. Per fer reserves d’activitats cal enviar correu electrònic a  
escolars@atriumviladecans.com  Tot i això, per reservar qualsevol de les 
activitats descrites, els centres de Viladecans hauran de formalitzar també la 
demanda a l’apartat d’Activitats per la Millora de l’Èxit Educatiu del web de 
l’Ajuntament de Viladecans  www.viladecans.cat

INFORMACIÓ I RESERVES
Per demanar més informació sobre el funcionament del programa podeu 
adreçar-vos a: 

Natalia Uviña del Rey  
931591050  
nuvinar@atriumviladecans.com
Atrium Viladecans · Av. Josep Tarradellas, 17 · 08840 - Viladecans

Perquè una inscripció sigui vàlida caldrà la confirmació d’ATRIUM VILADECANS 
per correu electrònic; es prioritzaran les soŀlicituds per ordre de demanda.

El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a ATRIUM VILADECANS

ES62 0182 6035 49 0201613414 (BBVA)

Excepcionalment, en les funcions de Playoff (La Joven Compañía), el 
pagament es farà directament a la companyia. En aquests casos, us 
facilitarem el número de compte al confirmar la reserva.

CALDRÀ FER UN INGRÉS MÍNIM DEL 50% DE L’IMPORT DE LES ENTRADES 
DE L’ALUMNAT INSCRIT 15 DIES ABANS DE LA FUNCIÓ I ENVIAR PER MAIL 
EL JUSTIFICANT DE L’INGRÉS A escolars@atriumviladecans.com  
UN COP PASSADA LA FUNCIÓ I COMPTABILITZADA L’ASSISTÈNCIA, 
S’ABONARÀ LA QUANTITAT PENDENT.

EN CAS DE NO JUSTIFICAR LA NO ASSISTÈNCIA, NO ES RETORNARÀ 
L’IMPORT ABONAT. LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS NO ES CONSIDERARAN 
MOTIU DE JUSTIFICACIÓ SI NO ÉS EN EL CAS D’ALERTES OFICIALS.

EN CAS D’UN NOMBRE D’ASSISTENTS SUPERIOR AL D’INSCRITS, CALDRÀ  
FER LA CONSULTA PRÈVIA DE LA DISPONIBILITAT DE PLACES.

INFORMACIÓ

mailto:escolars%40atriumviladecans.com?subject=
www.viladecans.cat
mailto:escolars%40atriumviladecans.com?subject=
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ÍNDEX

ED. INFANTIL I PRIMÀRIA
ARTS ESCÈNIQUES 

Dt 30/04/19
Dv 31/05/19

 
Dt 30/10/18
Dv 16/11/18
Dv 23/11/18
Dj 14/02/19  

Dv 31/05/19
  

Dt 30/10/18
Dt 12/02/19
Dt 28/05/19

   
Dt 13/11/18

Dj 19/02/19
Dt 28/05/19

Dt 13/11/18

Dj 07/03/19
Dt 28/05/19

AUDICIONS MUSICALS

 
Dt 06/11/18
Dt 26/03/19

Dt 27/11/18
Dm 13/03/19

 
Dt 22/01/19
Dt 12/03/19

CURS 2018/2019
ESCOLES BRESSOL 
Contes i contarelles · Rosa Fité 
Kaixes · Cia. Com Sona
CICLE INFANTIL 
El llop i les 7 cabretes · Xip Xap
Cache Cache · Théâtre de la Guimbarde 
Hits · Pistatxo Produccions 
The Little Circus · Mercè Framis  
Kaixes · Cia. Com Sona
CICLE INICIAL 
El llop i les 7 cabretes · Xip Xap
Bombolles de Paper · Múcab Dans 
Dékoncert · Solfacirc
CICLE MITJÀ 
El vestit POP de l’Emperador  
La Roda Produccions 
Superbleda · Cia. La Bleda
Dékoncert · Solfacirc
CICLE SUPERIOR 
El vestit POP de l’Emperador  
La Roda Produccions 
El silenci d’Hamelin · Farrés Brothers
Dékoncert · Solfacirc

CICLE INFANTIL (Dates a demanda)
Juguem a t’aula  
És un contrabaix!
Mini música!
CICLE INICIAL 
La família sax · Albert Comaleras  
El ritme de la llum · Martí Soler

CICLE MITJÀ 
Bufasons · Xavi Lozano
Percussió corporal · Santi Serratosa

CICLE SUPERIOR 
Tastet d’instruments · Ateneu de les Arts
Música en moviment · Míriam Torres

Pàg. 8 

Pàg.10

Pàg. 15

Pàg. 18 

Pàg. 21 

Pàg. 25

Pàg. 28

Pàg. 30

Pàg. 32
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ÍNDEX

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ARTS ESCÈNIQUES

Dt 13/11/18

Dv 22/02/19 
Dv 26/04/19
Dj 09/05/19

Dv 19/10/18
Dv 26/10/18 
Dl 17/12/18

Dv 18/01/19
Dt 26/02/19
Dv 26/04/19
Dj 09/05/19

Dv 19/10/18
Dv 26/10/18 
Dj 08/11/18

Dv 18/01/19
Dt 26/02/19
Dv 22/03/19

Dj 09/05/19

AUDICIONS MUSICALS
Dt 24/01/19
Dt 12/03/19

Dt 25/01/19
Dt 05/03/19

DOCUMENTAL DEL MES
Dj 25/10/18
Dj 22/11/18
Dj 20/12/18
Dj 24/01/19
Dj 28/02/19
Dj 28/03/19
Dj 11/04/19

CURS 2018/2019
1R I 2N ESO 
El vestit POP de l’Emperador  
La Roda Produccions
Píndoles · Festival Microteatre 
A.K.A. · Sala Flyhard
Sinestesia · Iron Skulls

3R I 4T ESO 
Spoken Word “A viva voz” · Acròbates
Fiesta, fiesta, fiesta · The Cross Border Project 
La paraula: exili de l’exili. Maria Mercè 
Marçal · Mercè Sampietro - Eduard Iniesta 
Playoff · La Joven Compañia
Hamlet · Les Mirones
A.K.A. · Sala Flyhard
Sinestesia · Iron Skulls

BATXILLERAT 
Spoken Word “A viva voz” · Acròbates
Fiesta, fiesta, fiesta · The Cross Border Project 
Iphigenia en Vallecas · Serena Producciones 
Playoff · La Joven Compañia
Hamlet · Les Mirones
Rebota, rebota y en tu cara explota   
Agnès Mateus i Quim Tarrida
Sinestesia · Iron Skulls

ESO
Tastet d’instruments · Ateneu de les Arts
Música en moviment · Míriam Torres

BATXILLERAT
Tastet d’instruments · Ateneu de les Arts
La família sax · Albert Comaleras

ESO I BATXILLERAT
Eugenio
Of Fathers and Sons 
Last Days in Shibati
Silvana
Documental pendent de concretar
Documental pendent de concretar
Documental pendent de concretar

Pàg. 36 

Pàg. 40

Pàg. 47 

Pàg. 55 

Pàg. 57

Pàg. 60
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ED. INFANTIL I PRIMÀRIA  · ARTS ESCÈNIQUES

En aquest apartat trobareu les propostes d’arts escèniques seleccionades 
pels diferents cicles d’Educació Primària. Amb l’objectiu d’iniciar a 
l’alumnat en la descoberta de l’experiència artística des de diferents 
llenguatges, tots els muntatges ofereixen múltiples vessants, tant a nivell 
pedagògic com a l’hora d’entendre l’expressió artística. Un ventall ampli 
i variat de formes que van des del teatre al circ, passant per les titelles i 
els pallassos, el concert o el teatre musical. Tot per aprofundir en aquesta 
experiència artística com a eina per la transmissió de valors, la comunicació, 
la comprensió de l’entorn, el treball de la imaginació i, en definitiva, el 
desenvolupament personal a través de l’art.

CONTES I CONTARELLES KAIXES

CACHE CACHE HITS

THE LITTLE CIRCUS KAIXES
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EL LLOP  
I LES 7 CABRETES

BOMBOLLES DE PAPER DÉKONCERT

EL VESTIT POP DE 
L’EMPERADOR

SUPERBLEDA DÉKONCERT

EL VESTIT POP DE 
L’EMPERADOR

EL SILENCI D’HAMELIN DÉKONCERT
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ED. INFANTIL I PRIMÀRIA  · ARTS ESCÈNIQUES
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CONTES I CONTARELLES
Rosa Fité 

Dimarts 30 d’abril de 2019 · Preu: 5 € 
Sala Petita · Durada: 30 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Producció: Rosa Fité

Idea original: Rosa Fité

Utillatge: Rosa Fité

Escenografia: Rosa Fité

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
La Rosa a través de diferents contes ens farà cantar i participar dins les 
aventures i desventures dels seus protagonistes. Així doncs ens farem amics 
de la granoteta, per tal d’ajudar-la a trobar tresors de debò! També ajudarem 
el senyor Tomeu, que viu a l’Empordà, a recuperar l’ordre i concert a casa seva 
després d’una nit de tramuntana. Descobrirem una nova cançó de la Lluna 
que ens pot acompanyar a l’hora d’anar a dormir… I del Pere!… què voleu 
que us expliqui del Pere Pescallunes, el pescador!… Sabeu què? Veniu a veure 
l’espectacle i en parlem.

 

Vídeo: 

Més informació: http://www.rosafite.cat/espectacle/contes-i-contarelles-2/
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

ESCOLES BRESSOL  · ARTS ESCÈNIQUES

http://www.rosafite.cat/espectacle/contes-i-contarelles-2/


9

KAIXES
CIA. COM SONA

Divendres 31 de maig de 2019 · Auditori · Preu: 5 € 
Durada: 45 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Elena Pereta, ukelele, boomwackers i veu

Oriol Aguilar, guitarra elèctrica, 
contrabaix, flauta, ukelele, loops i veu

Direcció musical: Oriol Aguilar

Composició de música original de 
l’espectacle: Oriol Aguilar i Sergi Felipe

Producció: Cia COM SONA

Direcció d’escena, vestuari i ambientació: 
Pablo Paz

Disseny de llums: Pablo Paz

AFORAMENT: 250 places

SINOPSI 
Caixes petites i grans. Caixes que es mouen i ballen. Caixes que juguen, que 
imaginen barques i objectes diversos. Caixes que amaguen petits tresors 
amagats... Música!

Kaixes és una barreja eclèctica entre música popular i cançó d’autor amb música 
original creada especialment per aquest espectacle. Cada cançó esdevé un joc a 
través del teatre d’objectes, on els instruments hi tenen un paper protagonista.

Espectacle musical adreçat a públic familiar i/o escolar

Vídeo: 

Més informació: www.comsona.cat/index.php/ca/
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

ESCOLES BRESSOL  · ARTS ESCÈNIQUES

https://vimeo.com/137958228 
http://www.comsona.cat/index.php/ca/
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CICLE INFANTIL  · ARTS ESCÈNIQUES

EL LLOP I LES 7 CABRETES
XIP XAP

Dimarts 30 d’octubre de 2018 · Auditori · Preu: 5 €  
Durada: 50 min. · Espectacle en català 

FITXA ARTÍSTICA
Titellaires/rondallaires:  
Oscar Ribes i Jordi Granell

Dramatúrgia: Paco Paricio

Disseny escenografia i titelles:  
Oscar Ribes i Paco Paricio

Construcció escenografia i titelles: 
Creamix

Animació: Sergio Manceñido

Direcció: Paco Paricio

Vídeo promocional: Xavier Arnalot XA

Producció: Xip Xap, SL

AFORAMENT: 250 places

SINOPSI 
Hem agafat el conte tradicional de “Les set cabretes i el llop” i l’expliquem tal 
qual és, ja que ens sembla interessant remarcar el protagonisme de la cabreta 
petita.

Les situacions creades pel joc col·lectiu de les germanes i l’astúcia del llop per 
aconseguir “el botí” ens permeten un joc dramàtic divertit, en el qual, afegim 
una reflexió sobre la cultura agrícola i ramadera dels pobles de muntanya.

Us oferim un conte en versió original tintat d’ironia rural, amb la actitud de 
“veure-les venir” dels pastors Pirinencs.

Vídeo: https://vimeo.com/223413616

Més informació: http://www.xipxap.cat/ca/titelles/el-llop-i-les-7-cabretes
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

https://vimeo.com/223413616
http://www.xipxap.cat/ca/titelles/el-llop-i-les-7-cabretes
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CACHE CACHE
THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE (BÈLGICA) 

Divendres 16 novembre de 2018 · Preu: 5 € 
Sala Petita · Durada: 40 min. 

FITXA ARTÍSTICA 
Intèrprets:  
Pierre Viatour i Amel Felloussia / Sara 
Olmo

Direcció: Yutaka Takei

Dramatúrgia: Pierre Lambotte

Escenografia: Aline Breucker

Disseny de vestuari: Elyse Galiano

Disseny i control d’il·luminació:  
Vincent Stevens

AFORAMENT: 80 places

SINOPSI 
Una peça deliciosament còmica i tendre que explora les diferents emocions 
al voltant del ritual d’anar a dormir: les pors, la sorpresa, la joia de no voler 
mai acabar el dia... sempre amb els ulls ben oberts, descobrim el plaer de ser 
descoberts, trobats! Cache cache garanteix el somriure tant de petits com de 
grans.

Théâtre de la Guimbarde ens porta la seva nova producció per als més petits. 

Vídeo: https://youtu.be/XZ3hDZBs4pM

Més informació: http://www.laguimbarde.be
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

CICLE INFANTIL  · ARTS ESCÈNIQUES

https://youtu.be/XZ3hDZBs4pM
http://www.laguimbarde.be


12

HITS CONCERT PER A NADONS
PISTATXO PRODUCCIONS

Divendres 23 de novembre de 2018 · Preu: 5 € 
Sala Petita · Durada: 35 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Músics: 

Adrià Bauzó  
(saxo, glockenspiel, flauta travessera)

Pau Sánchez  
(acordió, flauta travessera, pianet)

Maria de Palol (violoncel)

Andreu Vilà (vibràfon)

Ballarina i dinamitzadora dels infants

 

AFORAMENT: 100 places

SINOPSI 
Què és un hit? De Mozart a Pulp; d’Amy Winehouse a Bob Marley; de Nirvana a 
Police o U2. Una cançó que arriba a la teva vida per quedar-se. Un tema que no 
pots parar de sentir dins el teu cap només escoltant-lo una vegada. Una cançó 
que t’enganxa.

Els nens i nenes tenen una sensibilitat especial per la música i detecten quan 
una cançó és un hit igual que ho fem els adults. Automàticament, si la música 
els agrada, es posen a ballar i se’ls il·lumina la cara. 

Vídeo: https://vimeo.com/233566566

Més informació: www.concertosparabebes.com
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

CICLE INFANTIL  · ARTS ESCÈNIQUES

https://vimeo.com/233566566
www.concertosparabebes.com
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THE LITTLE CIRCUS  
MERCÈ FRAMIS

Dijous 14 de febrer de 2019 · Auditori 
Preu: 5 € · Durada: 40 min.  

FITXA ARTÍSTICA
Idea, disseny i Creació: Mercè Framis

Manipulació: Mercè Framis i Marga 
Carbonell

Veu en off: Toby Harper

Guió: Jordi Teixidó i Mercè Framis

Diàlegs: Jordi Teixidó Jover

Música: Manel Valls Vallvé

Confecció: Paulette San Martin

Producció i direcció: Mercè Framis

AFORAMENT: 250 places

SINOPSI 
Aquest és un espectacle en anglès adreçat als més petits, l’objectiu és iniciar els 
nens i nenes a partir de dos anys en aquesta llengua introduint paraules, sons, 
ritmes i cançons.

The Little Circus - El petit circ és un recull de cançons en anglès emmarcades en 
el llenguatge del circ, un espectacle d’ombres acolorides farcit de música, de 
joc i d’humor. Una proposta pedagògica per aprendre amb els sentits: la vista, 
la oïda i les emocions, una posada en escena visual i sonora on les figures són 
mogudes al ritme de la música.

El teatre de circ i el teatre d’ombres tenen en comú la capacitat de fascinar 
el públic, la màgia del “més difícil encara” i l’impossible del circ es sumen a la 
màgia dels moviments, la llum i el color de les siluetes del teatre d’ombres.

Vídeo: https://youtu.be/TY3TTjnl4_g

Més informació: 
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

CICLE INFANTIL  · ARTS ESCÈNIQUES

Un espectacle per iniciar els més  petits a l’anglès

https://youtu.be/TY3TTjnl4_g
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TORNAR 
A

L’INDEX

CICLE INFANTIL  · ARTS ESCÈNIQUES

KAIXES
CIA. COM SONA

Divendres 31 de maig de 2019 · Preu: 5 € 
Auditori · Durada: 45 min. · Espectacle en català

FITXA ARTÍSTICA
Elena Pereta, ukelele, boomwackers i veu

Oriol Aguilar, guitarra elèctrica, 
contrabaix, flauta, ukelele, loops i veu

Direcció musical: Oriol Aguilar

Composició de música original de 
l’espectacle: Oriol Aguilar i Sergi Felipe

Producció: Cia COM SONA

Direcció d’escena, vestuari i ambientació: 
Pablo Paz

Disseny de llums: Pablo Paz

AFORAMENT: 250 places

SINOPSI 
Caixes petites i grans. Caixes que es mouen i ballen. Caixes que juguen, que 
imaginen barques i objectes diversos. Caixes que amaguen petits tresors 
amagats... Música!

Kaixes és una barreja eclèctica entre música popular i cançó d’autor amb música 
original creada especialment per aquest espectacle. Cada cançó esdevé un joc a 
través del teatre d’objectes, on els instruments hi tenen un paper protagonista.

Espectacle musical adreçat a públic familiar i/o escolar

Vídeo: 

Més informació: www.comsona.cat/index.php/ca/
Dossier pedagògic: 

https://vimeo.com/137958228 
http://www.comsona.cat/index.php/ca/
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EL LLOP I LES 7 CABRETES
XIP XAP

Dimarts 30 d’octubre de 2018 · Auditori · Preu: 5 €  
Durada: 50 min. · Espectacle en català 

FITXA ARTÍSTICA
Titellaires/rondallaires:  
Oscar Ribes i Jordi Granell

Dramatúrgia: Paco Paricio

Disseny escenografia i titelles:  
Oscar Ribes i Paco Paricio

Construcció escenografia i titelles: 
Creamix

Animació: Sergio Manceñido

Direcció: Paco Paricio

Vídeo promocional: Xavier Arnalot XA

Producció: Xip Xap, SL

AFORAMENT: 250 places

SINOPSI 
Hem agafat el conte tradicional de “Les set cabretes i el llop” i l’expliquem tal 
qual és, ja que ens sembla interessant remarcar el protagonisme de la cabreta 
petita.

Les situacions creades pel joc col·lectiu de les germanes i l’astúcia del llop per 
aconseguir “el botí” ens permeten un joc dramàtic divertit, en el qual, afegim 
una reflexió sobre la cultura agrícola i ramadera dels pobles de muntanya.

Us oferim un conte en versió original tintat d’ironia rural, amb la actitud de 
“veure-les venir” dels pastors Pirinencs.

Vídeo: https://vimeo.com/223413616

Més informació: http://www.xipxap.cat/ca/titelles/el-llop-i-les-7-cabretes
Dossier pedagògic: 

CICLE INICIAL  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
A

L’INDEX

https://vimeo.com/223413616
http://www.xipxap.cat/ca/titelles/el-llop-i-les-7-cabretes
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BOMBOLLES DE PAPER
MÚCAB DANS

Dimarts 12 de febrer de 2019 · Sala Petita  
Preu: 5 € · Durada: 50 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Autors: Múcab Dans

Direcció escènica: David Pintó

Coreografia/ballarina: Irina Martínez

Producció/músic: Joan Laporta

Programació interactiva:  
Marco Domenichetti i Joan Laporta

Programació Processing: Marta Verde 

Disseny de llums: Bernat Llunell

Vestuari: Elisa Echegaray 

Escenografia: Santi Cabús 

Amb el suport de: Centre Cultural de 
Vilanova del Vallès i Cultura en Viu (UAB)

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
En Roger és un trompetista enamorat de les bombolles i de les coses rodones, 
és per això que a casa seva tot és rodó. Es passa nit i dia intentant unir les 
seves passions, la trompeta i les bombolles, i per això vol fer bombolles amb la 
trompeta, però no ho aconsegueix.

Bombolles de paper és un espectacle interactiu i participatiu de dansa, música en 
directe i interacció multimèdia. Una proposta visual i plàstica que juga des de 
la imaginació dels infants per transportar-los a un espai on tot és possible. Un 
recorregut per un món fantàstic ple de bombolles de sabó, de paper, digitals, 
de globus, amb ombres i llum negra. Nens i nenes no podran desenganxar la 
mirada de l’escenari i acabaran participant i viatjant a Bombàlia...

Vídeo: https://vimeo.com/99590031

Més informació: http://www.bacum.info/index.php/ca 

Dossier pedagògic: 

CICLE INICIAL  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
A

L’INDEX

Premi Feria de Teatro de Castilla-León Ciudad Rodrigo 2014

https://vimeo.com/99590031
http://www.bacum.info/index.php/ca
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DÉKONCERT
SOLFASIRC

Dimarts 28 de maig de 2019 · Auditori · Preu: 5 €   
Durada: 55 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets:  
Biel Rosselló i Antoine Dagallier

Gènere: Música i circ

Circ: Biel Rosselló

Música: Antoine Dagallier

Direcció: Pascale Diseur

Mirada externa: 
Ferran Utzet i Michel Rousseau

Estructures: Biel Rosselló / Nacho Ullua

Escenografia i vestuari: Solfasirc i Corinne

Disseny gràfic i web:  
Cédric Ménager i Andreu Sallés

Producció: Solfasirc

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
Comença el concert de circ! Preparats per veure el gran Hipòlit? És un músic 
dotat però solitari, incapaç de comunicar amb els altres humans; completament 
megalòman, arriba a l’escenari per un concert en el que tot el decorat està 
fet per satisfer el seu ego! Aquesta estrella de la música es veurà obligada a 
compartir escena amb el seu fidel assistent Gerard qui, amb l’afany i desig de 
fer-ho bé, provocarà un seguit d’accidents que portaran al gran Hipòlit per 
camins desconeguts. 

Un espectacle que combina música i les arts del circ i on cada artista sobrepassa 
les seves fronteres creatives. Un concert únic, sorprenent, innovador, divertit i 
commovedor.

Video: https://youtu.be/hlKWTFBQaR0

Més informació: http://www.solfasirc.org/es/portfolio/dekoncert-es/
Dossier pedagògic: 

CICLE INICIAL  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
A

L’INDEX

Premi BBVA  Zirkòlika de Circ 
2017

https://youtu.be/hlKWTFBQaR0
http://www.solfasirc.org/es/portfolio/dekoncert-es/
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EL VESTIT POP  
DE L’EMPERADOR 
LA RODA PRODUCCIONS

Dimarts 13 de novembre de 2018 · Auditori · Preu: 5 € 
Durada: 1 h · Espectacle en català

FITXA ARTÍSTICA
Text i direcció: Dani Cherta

Música original i lletra : Keco Pujol

Direcció musical: Manel García

Repartiment: Guillem Martí, Ariadna 
Suñé, Víctor Gómez i Jordi Gonzàlez.

Escenografia: La Roda Produccions

Vestuari: Antonio Harillo

Coreografia: Ariadna Suñé

Disseny gràfic: Ingenia Creatius

Agraïments: David Achell, Ismael 
Maldonado i Brugués Faura

Amb la col·laboració de:  
Ajuntament de Gavà i Espai Maragall

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat l’Emperador Presumit té per 
costum estrenar quatre vestits cada dia. Però per més vestits que acumula, 
cap el satisfà. Necessita el millor dels millors, el més sublim, el més modern,…  
I més ara, que s’acosta la passarel·la anual de la reialesa! 

Us imagineu algú tan tan tan preocupat pel seu aspecte que no li importa 
gairebé res més a la vida? Només pendent del mirall, i només amic del qui li 
riuen les gràcies. Us imagineu no estimar ningú més que a un mateix? I vinga 
fotos, vinga aplaudiments i petons al mirall i sense pensar en les necessitats 
dels altres. Doncs ara imagineu-vos que aquest etern presumit és, ni més ni 
menys, que l’Emperador! Qui procurarà pel bé del poble?

Vídeo: https://youtu.be/QDfbAwZ4-CA

Més informació: http://larodaproduccions.cat/vestit-pop-lemperador/
Dossier pedagògic: 

CICLE MITJÀ  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
A

L’INDEX

https://youtu.be/QDfbAwZ4-CA
http://larodaproduccions.cat/vestit-pop-lemperador/
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LA SUPERBLEDA
CIA. LA BLEDA

Dimarts 19 de febrer de 2019 · Auditori · Preu: 5 € 
Durada: 1 h · Espectacle en català 

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Jordi Palet. 

Direcció: Pere Hosta. 

Mirada Externa: Manel Trias. 

Pallassa: Helena Escobar. 

Veus en off: Mònica Terribas. 

Música: Pep Pascual. 

Escenografia: Pep Aymerich. 

Vestuari: CarmePuigdevalliPlantéS. 

Il·luminació: Marc Martín. 

Disseny gràfic: Sopa Graphics. 

Producció:  
cia. La Bleda & Temporada Alta 2016

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
És un avió? És un ocell? No, és la Superbleda. Tots tenim super-poders. Els tenim 
tan amagats que costen de trobar, però, quan els necessites, apareixen.

La Superbleda té la força d’una formiga perquè pot aixecar set vegades el pes 
d’una formiga, té el poder de desaparèixer perquè només aclucant els ulls ja no 
hi és, i pot salvar a qui convingui només dient “un-dos-tres-salvats”. Però quan 
sorgeixi un problema “real”, una necessitat “real”, ella tindrà el super-poder 
més real de tots: la imaginació.

Vídeo: https://youtu.be/uKbfw1RABd8

Més informació: http://www.lableda.com
Dossier pedagògic: 

CICLE MITJÀ  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
A

L’INDEX

https://youtu.be/uKbfw1RABd8
http://www.lableda.com
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DÉKONCERT
SOLFASIRC

Dimarts 28 de maig de 2019 · Auditori · Preu: 5 €   
Durada: 55 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets:  
Biel Rosselló i Antoine Dagallier

Gènere: Música i circ

Circ: Biel Rosselló

Música: Antoine Dagallier

Direcció: Pascale Diseur

Mirada externa: 
Ferran Utzet i Michel Rousseau

Estructures: Biel Rosselló / Nacho Ullua

Escenografia i vestuari: Solfasirc i Corinne

Disseny gràfic i web:  
Cédric Ménager i Andreu Sallés

Producció: Solfasirc

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
Comença el concert de circ! Preparats per veure el gran Hipòlit? És un músic 
dotat però solitari, incapaç de comunicar amb els altres humans; completament 
megalòman, arriba a l’escenari per un concert en el que tot el decorat està 
fet per satisfer el seu ego! Aquesta estrella de la música es veurà obligada a 
compartir escena amb el seu fidel assistent Gerard qui, amb l’afany i desig de 
fer-ho bé, provocarà un seguit d’accidents que portaran al gran Hipòlit per 
camins desconeguts. 

Un espectacle que combina música i les arts del circ i on cada artista sobrepassa 
les seves fronteres creatives. Un concert únic, sorprenent, innovador, divertit i 
commovedor.

Video: https://youtu.be/hlKWTFBQaR0

Més informació: http://www.solfasirc.org/es/portfolio/dekoncert-es/
Dossier pedagògic: 

CICLE MITJÀ  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
A

L’INDEX

Premi BBVA  Zirkòlika de Circ 
2017

https://youtu.be/hlKWTFBQaR0
http://www.solfasirc.org/es/portfolio/dekoncert-es/
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EL VESTIT POP  
DE L’EMPERADOR 
LA RODA PRODUCCIONS

Dimarts 13 de novembre de 2018 · Auditori · Preu: 5 € 
Durada: 1 h · Espectacle en català

FITXA ARTÍSTICA
Text i direcció: Dani Cherta

Música original i lletra : Keco Pujol

Direcció musical: Manel García

Repartiment: Guillem Martí, Ariadna 
Suñé, Víctor Gómez i Jordi Gonzàlez.

Escenografia: La Roda Produccions

Vestuari: Antonio Harillo

Coreografia: Ariadna Suñé

Disseny gràfic: Ingenia Creatius

Agraïments: David Achell, Ismael 
Maldonado i Brugués Faura

Amb la col·laboració de:  
Ajuntament de Gavà i Espai Maragall

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat l’Emperador Presumit té per 
costum estrenar quatre vestits cada dia. Però per més vestits que acumula, 
cap el satisfà. Necessita el millor dels millors, el més sublim, el més modern,…  
I més ara, que s’acosta la passarel·la anual de la reialesa! 

Us imagineu algú tan tan tan preocupat pel seu aspecte que no li importa 
gairebé res més a la vida? Només pendent del mirall, i només amic del qui li 
riuen les gràcies. Us imagineu no estimar ningú més que a un mateix? I vinga 
fotos, vinga aplaudiments i petons al mirall i sense pensar en les necessitats 
dels altres. Doncs ara imagineu-vos que aquest etern presumit és, ni més ni 
menys, que l’Emperador! Qui procurarà pel bé del poble?

Vídeo: https://youtu.be/QDfbAwZ4-CA

Més informació: http://larodaproduccions.cat/vestit-pop-lemperador/
Dossier pedagògic: 

CICLE SUPERIOR  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
A

L’INDEX

https://youtu.be/QDfbAwZ4-CA
http://larodaproduccions.cat/vestit-pop-lemperador/
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EL SILENCI D’HAMELIN
FARRÉS BROTHERS

Dijous 7 de març de 2019 · Sala Petita · Preu: 5 € 
Durada: 1 h · Espectacle en català + LSC

FITXA ARTÍSTICA
Creació: Jordi Palet, Olalla Moreno, Jordi 
Farrés , Pep Farrés , Íngrid Domingo

Text: Jordi Palet i Puig

Interpretació:  
Olalla Moreno, Jordi Farrés , Pep Farrés

Direcció: Jordi Palet i Puig

Escenografía i disseny de titelles:  
Alfred Casas

Música: Jordi Riera

Vestuari: Flavia Onofre

Il·luminació: Jordi Llongueras

Producció: Sylvie Lorente

Ajudanta i coreografia: Íngrid Domingo

Assessorament en Llengua de Signes 
Catalana (LSC): Anna Granero, Nayeli 
Pascual, Gloria Diaz  Marta Cañizares

Fotografia: Arian Botey

Músics d’enregistrament: Jordi Riera

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
(una intriga nova a partir d’una història vella)  
Què passaria si al conte del famós flautista  
hi hagués una nena sorda?

La Clara i el Bruno són germans. Són dos dels nens que van viure allò que va 
passar a la ciutat d’Hamelín. Ara ja són grans i un personatge estrany els ha 
demanat d’explicar-ho de nou. De vegades cal tornar al passat per posar les 
coses a lloc.

Objectes, paraules, llengua de signes, un DJ particular, silenci... i els avantatges 
de tenir desavantatges. Un espectacle al voltant de les altres capacitats i les 
coses que no es diuen... i que acaben surant a la superfície.

Vídeo: https://vimeo.com/147298505

Més informació: http://www.farresbrothers.com
Dossier pedagògic: http://www.farresbrothers.com/images/pdf/1515774613.pdf

CICLE SUPERIOR  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
A

L’INDEX

Premi FETEN 2018  

millor proposta de 

Teatre i Inclusió

https://vimeo.com/147298505
http://www.farresbrothers.com
http://www.farresbrothers.com/images/pdf/1515774613.pdf
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DÉKONCERT
SOLFASIRC

Dimarts 28 de maig de 2019 · Auditori · Preu: 5 €   
Durada: 55 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets:  
Biel Rosselló i Antoine Dagallier

Gènere: Música i circ

Circ: Biel Rosselló

Música: Antoine Dagallier

Direcció: Pascale Diseur

Mirada externa: 
Ferran Utzet i Michel Rousseau

Estructures: Biel Rosselló / Nacho Ullua

Escenografia i vestuari: Solfasirc i Corinne

Disseny gràfic i web:  
Cédric Ménager i Andreu Sallés

Producció: Solfasirc

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
Comença el concert de circ! Preparats per veure el gran Hipòlit? És un músic 
dotat però solitari, incapaç de comunicar amb els altres humans; completament 
megalòman, arriba a l’escenari per un concert en el que tot el decorat està 
fet per satisfer el seu ego! Aquesta estrella de la música es veurà obligada a 
compartir escena amb el seu fidel assistent Gerard qui, amb l’afany i desig de 
fer-ho bé, provocarà un seguit d’accidents que portaran al gran Hipòlit per 
camins desconeguts. 

Un espectacle que combina música i les arts del circ i on cada artista sobrepassa 
les seves fronteres creatives. Un concert únic, sorprenent, innovador, divertit i 
commovedor.

Video: https://youtu.be/hlKWTFBQaR0

Més informació: http://www.solfasirc.org/es/portfolio/dekoncert-es/
Dossier pedagògic: 

CICLE SUPERIOR  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
A

L’INDEX

Premi BBVA  Zirkòlika de Circ 
2017

https://youtu.be/hlKWTFBQaR0
http://www.solfasirc.org/es/portfolio/dekoncert-es/
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INFANTIL I PRIMÀRIA · AUDICIONS MUSICALS

L’expressió musical és una de les vessants més interessants de l’expressió 
humana. A través d’un llenguatge totalment diferent a d’altres formes 
de comunicació, la música és capaç de transmetre les emocions amb la 
mateixa força que la paraula. Mitjançant les Audicions Musicals, els nens i 
les nenes començaran a familiaritzar-se amb els diferents gèneres i el seu 
sentit expressiu, els instruments i les formes musicals, gaudint i aprenent 
de l’experiència de músics professionals de primer nivell. 

Aquest curs introduïm 3 activitats per al cicle Infantil, relacionades amb la 
música i basades sobretot en el joc. Es faran amb les dates segons demanda 
i al mateix centre escolar que ho sol·liciti.

LA FAMÍLIA SAX EL RITME I LA LLUM

BUFASONS PERCUSSIÓ CORPORAL

TASTET D’INSTRUMENTS MÚSICA EN MOVIMENT

IN
IC

IA
L

M
IT

JÀ
SU

P
E

R
IO

R

JUGUEM A T’AULA ÉS UN CONTRABAIX MINI MÚSICA!

IN
FA

N
T

IL
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JUGUEM A T’AULA  
ATENEU DE LES ARTS

Data a convenir amb els centres escolars · L’activitat es fa 
al mateix centre escolar · Preu: 5 € · Durada: 35-40 min.  

OBJECTIUS
• Fer servir el llenguatge com a eina 

de comunicació de pensaments, fets 
i opinions

• Treballar en equip o de manera 
individual, seguint unes normes

• Desenvolupar la creativitat i la 
memòria

• Ser capaç de parar atenció tant 
durant l’explicació com durant el joc

• Aprendre a gestionar la frustració 
i els sentiments que provoquen els 
jocs (control emocional)

• Prendre consciència de valors i 
actituds personals (responsabilitat, 
perseverança, creativitat, autocrítica, 
capacitat d’aprendre de les errades i 
de trobar solucions, d’assumir riscos i 
de treballar en equip)

Competències bàsiques:

• Competència comunicativa 
lingüística: Tant en català, com en 
castellà o anglès

• Competència matemàtica

• Competència artística i cultural: 
Expressió d’emocions o sensacions  
a partir de creacions artístiques

• Competència social i ciutadana: 
Afrontar els conflictes actuant de 
manera ètica i amb criteri propi

• Competència d’aprendre a aprendre: 
Organitzar i conduir situacions 
individualment o en grup

GRUP: 25 alumnes

Mínim 3 sessións  
(possibilitat de 5 sessions anuals)

SINOPSI 
El joc és una activitat imprescindible per al desenvolupament integral del nen, 
tant a la primera infantesa com en etapes més avançades. És una eina fonamental 
a l’hora de l’adquisició de coneixements, ja que qualsevol aprenentatge serà 
assolit molt més fàcilment i de manera més significativa si el procés ha estat 
viscut amb emoció, si ha despertat sentiments o si s’ha relacionat amb altres 
coneixements.

La seva introducció a les aules ens permetrà treballar, de manera lúdica, 
diferents aspectes clau per al desenvolupament intel·lectual (creativitat, 
pràctica matemàtica, concentració, atenció, cerca de solucions, memòria, 
raonament, desenvolupament i perfeccionament del llenguatge, connexions 
entre coneixements), emocional (gestió de la frustració, control dels 
sentiments), físic (coordinació, motricitat fina o gruixuda) i social (relació i 
cooperació amb els companys, valors, cerca de solucions, comportament social, 
treball en equip, acceptació de rols i de normes).

L’ús dels jocs de taula com a recurs a l’aula despertarà l’interès dels alumnes, 
fent-los més receptius a l’adquisició de coneixements i desenvolupament 
d’habilitats, a més de contribuir en la comunicació, la presa de decisions i la 
resolució de problemes.

Més informació: 
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

CICLE INFANTIL  · AUDICIONS MUSICALS
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ÉS UN CONTRABAIX!
ATENEU DE LES ARTS

Data a convenir amb els centres escolars · L’activitat es fa 
al mateix centre escolar · Preu: 5 € · Durada: 35-40 min.   

REPERTORI:
Variació en do K-265, W. A. Mozart 

Smoke on the water, Deep Purple

L’Elefant, Camille Saint-Saëns

El Cigne, Camille Saint-Saëns 

Blues en la. Alice inwonderland, Sammy Fain 

El gegant del pi, popular catalana 

GRUP: 20-25 places 
Mínim 3 sessions

Activitat en català

SINOPSI 
Una presentadora explica tota la part tècnica de l’instrument: família, nombre 
de cordes, tessitura… i presenta a un expert i prestigiós músic que en realitat 
resulta ser un despistat… Amb l’ajuda de la canalla i la presentadora el músic 
aconseguirà tocar l’instrument… El repertori va apareixent a mesura que el 
músic descobreix l’instrument… Així, alguns temes serveixen per descobrir 
l’arc, uns altres el pizzicato o la tessitura de l’instrument…. tot això amb humor 
i la interacció dels participants.

Més informació: 
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

CICLE INFANTIL  · AUDICIONS MUSICALS
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MINI MÚSICA!  
ATENEU DE LES ARTS

Data a convenir amb els centres escolars · L’activitat es fa 
al mateix centre escolar · Preu: 5 € · Durada: 35-40 min.  

OBJECTIUS
• Descobrir la veu i el cant

• Contactar amb diferents fonts 
sonores: instruments i objectes

• Reconeixement i presentació de 
durada, altura i timbre del so

• Desenvolupament de la percepció 
auditiva i del pensament musical

• El moviment com mitjà d’expressió i 
sensibilització motriu

• Desenvolupar el sentit rítmic i 
fomentar les relacions socials

GRUP: 12 places. Mínim tres grups.

Necessitats: 
Un espai de 50 m2, petits elements de 
percussió i instruments (guitarra,piano).

Activitat en català.

SINOPSI 
Un espai de connexió musical pels més petits on transformar el silenci en sons, 
ritmes i somriures.

Un taller de creació espontània on proposem aspectes musicals des d’una 
vessant lúdica: la descoberta d’instruments, del propi cos i de cançons que ens 
connecten amb el nostre dia a dia. Els més petits aprendran la unió de la veu, 
del moviment i de la música amb una didàctica basada en l’auto-descobriment, 
l’exploració i la improvisació.

Iniciació en la música amb tècniques terapèutiques.

Més informació: 
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

CICLE INFANTIL  · AUDICIONS MUSICALS
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CICLE INICIAL  · AUDICIONS MUSICALS

LA FAMÍLIA SAX
ALBERT COMALERAS

Dimarts 6 de novembre de 2018 · Sala Petita · Preu: 5 € 
Durada: 50 min. · Activitat en català 

FITXA ARTÍSTICA
Albert Comaleras, saxos 

OBJECTIUS
• Afavorir el desenvolupament 

personal de l’escolta i de la percepció

• Enriquir el registre sonor i creatiu de 
l’ infant

• Aprofitar la seva espontaneïtat i 
fantasia per crear condicions òptimes 
de relació

• Presentació i classificació dels 
instruments treballats

• Conèixer les característiques sonores 
de cadascun

• Fer un acostament al món dels 
instruments com a vehicles de 
l’expressió musical.

• Conèixer les possibilitats sonores 
dels instruments quant a registres, 
matisos, expressivitat, etc.

• Treballar les qualitats del so a través 
de les possibilitats i interpretacions 
dels instruments.

AFORAMENT: 200 places

SINOPSI 
La historia de la família dels instruments de vent adaptada al Cicle Inicial de 
Primària. Per a entendre els instruments musicals com a representants d’una 
manera d’interpretar la música en un moment determinat de la història i per a 
una societat determinada.

Instruments presentats: saxo soprano, saxo alt, flauta travessera, gralla, ewi 
(saxo midi). La metodologia de treball de les audicions respon a la voluntat de 
què l’alumnat pugui adquirir coneixement sobre el món dels instruments, i es 
basa en els següents aspectes:

• Visualització de l’ instrument presentat

• Visualització d’instruments propers a l’instrument presentat

• Informació oral sobre aspectes físics i culturals de l’instrument

• Escolta de so de l’instrument en diferents registres

• Escolta i identificació dels principals recursos interpretatius

• Durant el taller s’interpreten el màxim de fragments musicals possibles

Video: https://youtu.be/8taSmMOzWeY

Més informació: https://www.comaleras.com 

Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

https://youtu.be/8taSmMOzWeY
https://www.comaleras.com
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EL RITME I LA LLUM
MARTÍ SOLER

Dimarts 26 de març de 2019 · Sala Petita · Preu: 5 € 
Durada: 50 min. · Activitat en català 

FITXA ARTÍSTICA
Martí Soler, percussió i narració.

AFORAMENT: 200 places

SINOPSI 
Els protagonistes d’aquest espectacle, a part dels nens, són els instruments 
de percussió i els efectes sonors. Amb ells viatjarem per diversos països dels 
cinc continents tot escoltant ritmes i cançons. Coneixerem la història de cada 
instrument, explicant les seves característiques i els diferents estils de música 
als quals pertanyen. L’espectacle comença amb un dels instruments més antics 
de la història, el brunzidor Australià, instrument que utilitzaven els aborígens 
per comunicar-se amb la mare terra i als seus esperits... La música és un fet social 
i cultural en constant evolució. Escoltant música de diverses procedències es 
pot veure la manera com diferents cultures s’han trobat al llarg de la història: la 
islàmica i la cristiana, l’europea i l’africana, l’europea i la caribenya, donant com 
a resultat un intercanvi d’elements culturals i l’aparició de nous estils genuïns 
i de noves maneres d’expressió musical. A través d’aquest concert, els infants 
coneixeran instruments d’altres països i descobriran noves sonoritats, podran 
observar els instruments en directe i participar activament en l’audició.

Més informació: 
Dossier pedagògic: 

CICLE INICIAL  · AUDICIONS MUSICALS
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CICLE MITJÀ  · AUDICIONS MUSICALS
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BUFA SONS
XAVI LOZANO

Dimarts 27 de novembre de 2018 · Auditori · Preu: 5 €  
Durada: 50 min. · Activitat en català

FITXA ARTÍSTICA:
Instruments quotidians: Xavi Lozano

OBJECTIUS
Saber reconèixer els sons que ens envolten

Identificar els sons i com crear-ne de nous 
a partir d’objectes quotidians

Integrar els sons com a objecte narratiu 
d’històries

Classificar els objectes sonors a partir de 
la nostra activitat per obtenir-los (fregar, 
percudir, bufar, sacsejar, etc...) 

AFORAMENT: 200 places

SINOPSI 
La música i els sons ens envolten; els sentim en els llocs més diversos i a partir de 
molt diverses fonts sonores. A més dels instruments diguem-ne convencionals 
que s’han anat inventant des dels inicis de la humanitat, podem trobar i fer 
música a través de multitud d’objectes d’ús quotidià. 

Xavi Lozano treu la música que porten dins aparells tant diversos com una 
regadora, un llum, una tanca, un embut, ampolles, rodes, cadires i molts més 
estris aparentment no-musicals. 

És un gest de divulgació que ens recorda que la música és a tot arreu on la 
vulguem trobar i que té també una funció quotidiana i social per a la que no són 
necessaris grans estudis ni costosos equipaments.

 

Vídeo: https://youtu.be/dzWRYkR14_s

Més informació: http://xavibufa.com
Dossier pedagògic: 

https://youtu.be/dzWRYkR14_s
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PERCUSSIÓ CORPORAL
SANTI SERRATOSA

Dimecres 13 de març de 2019 · Auditori · Preu: 5 € 
Durada: 50 min. · Activitat en català 

FITXA ARTÍSTICA
Santi Serratosa, percussió corporal 

AFORAMENT: 200 places

SINOPSI 
Una manera lúdica i experiencial de prendre contacte amb la música a partir de 
la interpretació compartida d’un repertori de percussió.

Activitat 100% participativa. Mètode SSM (Senyalització-Seqüenciació-Música); 
basant-nos en els recursos sonors i musicals, es pretén facilitar l’aparició de 
diferents processos sensorials, cognitius, emocionals i vinculants que promouen 
experiències creatives i enllacen els interessos de les persones amb les seves 
capacitats tant físiques com intel·lectuals.

Aquests mètode s’acosta, mitjançant la percussió corporal, a mètodes i/o 
corrents pedagògics que donen molta importància a la improvisació, creativitat 
i el llenguatge rítmic expressat amb el nostre cos.

Video: http://santiserratosa.com/nuevo-video-ssm-bighand/

Més informació: http://santiserratosa.com/home-2
Dossier pedagògic: 

CICLE MITJÀ  · AUDICIONS MUSICALS

TORNAR 
A

L’INDEX

http://santiserratosa.com/nuevo-video-ssm-bighand/
http://santiserratosa.com/home-2
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TASTET D’INSTRUMENTS 
ATENEU DE LES ARTS

Dimarts 22 de gener de 2019 · Ateneu de les Arts   
Preu: 5 € · Durada: 55 min. · Activitat en català

METODOLOGIA
• 10 minuts per presentar instruments 

i repartir rols de formació musical 
moderna.

• 30 minuts per desenvolupar els 
diferents patrons bàsics de cada 
instrument.

• 10 minuts d’assaig general.

• 5 minuts: enregistrament de vídeo  
de la peça a interpretar.

AFORAMENT:  
Mínim: Un grup de 12 alumnes. 
Màxim: 4 grups de 12 alumnes.

SINOPSI 
Una activitat per fomentar l’experiència activa de la pràctica musical en grup, 
amb una formació de 12 instruments de música moderna: una bateria, un baix, 
tres guitarres, tres micros de veu, tres percussions i un piano.

Cada formació de 12 músics estaran repartits en 4 espais preparats per la 
pràctica musical en grup, amb l’acompanyament a cada espai d’un professional 
membre de l’equip docent de l’Ateneu de les Arts.

L’activitat pretén que l’alumnat assistent prengui contacte amb instruments 
de música, amb l’objectiu de conèixer de manera pròxima i experiencial les 
condicions bàsiques de cada instrument i així poder interpretar una peça 
musical en grup. Una activitat per fomentar l’experiència activa de la pràctica 
musica i el valor del treball en equip en la tasca creativa.

L’activitat es desenvoluparà a les instal·lacions de l’Ateneu de les Arts de 
Viladecans.

Vídeo: 

Més informació: 
Dossier pedagògic: 

CICLE SUPERIOR  · AUDICIONS MUSICALS

TORNAR 
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L’INDEX
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Més informació: 
Dossier pedagògic: 

CICLE SUPERIOR  · AUDICIONS MUSICALS

TORNAR 
A

L’INDEX

MÚSICA EN MOVIMENT 
MÍRIAM TORRES

Dimarts 12 de març de 2019 · Sala Petita · Preu: 5 €  
Durada: 50 min. · Activitat en català

OBJECTIUS
• Presentar a l’alumnat d’ESO algunes 

de les etapes historicomusicals 
que estudiaran al seu pas per la 
secundària.

• Prendre consciencia de la 
importància de la relació entre la 
música, el moviment i el llenguatge 
corporal com a elements de mediació 
entre el temps i l’espai, ja que la 
música i la dansa són dues realitats 
inseparables.

AFORAMENT: 200 places

SINOPSI 
Audició multi-disciplinar d’interacció entre música i dansa per mostrar de forma 
senzilla els aspectes bàsics de la relació i interacció entre un violí, un piano i una 
coreografia. Combinarem coreografia, música de cambra, dansa en directe i en 
diferit, joc de llums i interacció immediata a través de la pantalla. 

A partir de peces de repertori clàssic podrem comprovar com alguns dels estils 
clàssics més representatius de la història són re-interpretats per una ballarina 
de dansa contemporània.

Volem experimentar aquesta relació a través d’estils i tipus de música diferents, 
des dels més ancestrals als actuals. Una audició multi-disciplinar que compta 
amb la professora de música Miriam Torres –de l’Institut Josefina Castellví de 
Viladecans– la pianista Judith Montserrat, la coreògrafa Elena Manera i Meri 
Calafell.

Vídeo:
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A VIVA VOZ - Spoken word FIESTA, FIESTA, FIESTA IPHIGENIA EN VALLECAS

PLAY-OFF HAMLET REBOTA, REBOTA Y EN TU 
CARA EXPLOTA

SINESTESIA

B
A

T
X
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LE
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A

T

La selecció de muntatges d’arts escèniques pels cicles d’Educació 
Secundària ha estat realitzada amb l’objectiu d’aprofundir en el valor de les 
arts escèniques com a element per a la reflexió i qüestionament personal 
i social. Unes propostes que integren el component inteŀlectual en unes 
formes expressives variades, pensades per estimular l’alumnat en el seu 
desenvolupament, en l’entesa de les relacions personals, i la descoberta 
de les realitats socials i humanes del seu entorn. Des d’adaptacions de 
grans clàssics en llenguatge totalment contemporani a teatre fora del 
teatre, passant per recitals poètics, tot hi té cabuda per obrir perspectives 
i dotar l’alumnat de noves eines  per a entendre i reflexionar sobre el món 
que ens envolta.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  · ARTS ESCÈNIQUES
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1R i 2N D’ESO  · ARTS ESCÈNIQUES

EL VESTIT POP  
DE L’EMPERADOR 
LA RODA PRODUCCIONS

Dimarts 13 de novembre de 2018 · Auditori · Preu: 5 € 
Durada: 1 h · Espectacle en català

FITXA ARTÍSTICA
Text i direcció: Dani Cherta

Música original i lletra : Keco Pujol

Direcció musical: Manel García

Repartiment: Guillem Martí, Ariadna 
Suñé, Víctor Gómez i Jordi Gonzàlez.

Escenografia: La Roda Produccions

Vestuari: Antonio Harillo

Coreografia: Ariadna Suñé

Disseny gràfic: Ingenia Creatius

Agraïments: David Achell, Ismael 
Maldonado i Brugués Faura

Amb la col·laboració de:  
Ajuntament de Gavà i Espai Maragall

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat l’Emperador Presumit té per 
costum estrenar quatre vestits cada dia. Però per més vestits que acumula, 
cap el satisfà. Necessita el millor dels millors, el més sublim, el més modern,…  
I més ara, que s’acosta la passarel·la anual de la reialesa! 

Us imagineu algú tan tan tan preocupat pel seu aspecte que no li importa 
gairebé res més a la vida? Només pendent del mirall, i només amic del qui li 
riuen les gràcies. Us imagineu no estimar ningú més que a un mateix? I vinga 
fotos, vinga aplaudiments i petons al mirall i sense pensar en les necessitats 
dels altres. Doncs ara imagineu-vos que aquest etern presumit és, ni més ni 
menys, que l’Emperador! Qui procurarà pel bé del poble?

Vídeo: https://youtu.be/QDfbAwZ4-CA

Més informació: http://larodaproduccions.cat/vestit-pop-lemperador/
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A

L’INDEX

https://youtu.be/QDfbAwZ4-CA
http://larodaproduccions.cat/vestit-pop-lemperador/
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Més informació: http://festivalpindoles.cat/
Dossier pedagògic: 

1R i 2N D’ESO  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
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PÍNDOLES
FESTIVAL DE MICROTEATRE (Catalunya)

Divendres 22 de febrer de 2019 · Diversos espais · Preu: 5 €  
Durada: 1 h 30 min. · Espectacle en català

FITXA ARTÍSTICA
Organització Píndoles: Aina Bujosa, David 
Barrera i Giulia Poltronieri

AFORAMENT: 120 places

SINOPSI 
El Píndoles, Festival de microteatre fora del teatre, és un festival que aposta 
clarament pels joves creadors i actors alhora que busca ser una plataforma on 
s’iniciïn sinergies i col·laboracions entre dramaturgs, actors, sales de teatre i 
indrets únics i excepcionals. El festival es caracteritza per oferir presentacions 
fora dels escenaris, en espais singulars, amb grups de públic reduïts i una gran 
proximitat; sempre programa obres inèdites de microteatre, totes escrites, 
dirigides i interpretades per professionals de les arts escèniques que han estat 
seleccionades per un jurat de reconegut prestigi. 

http://festivalpindoles.cat/
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1R i 2N D’ESO  · ARTS ESCÈNIQUES

A.K.A.
SALA FLYHARD

Divendres 26 d’abril de 2019 · Sala Petita · Preu: 5 €
Durada: 1 h 10 min. · Espectacle en català 

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Daniel J. Meyer

Direcció: Montse Rodríguez Clusella

Repartiment: Albert Salazar

Escenografia  i vestuari: Anna Tantull

Vestuari: Equip AKA

Disseny Il·luminació: Xavi Gardés

Espai sonor: Xavi Gardés i equip AKA

Coreografia: Guille Vidal-Ribas

Disseny cartell: Quim Àvila i Roser Blanch

Fotos espectacle: Roser Blanch

Cap tècnic gira: Fernando Portillo

Producció executiva: Sergio Matamala, 
Clara Cols i Roser Blanch

Producció de: Flyhard Produccions S.L.

Amb el suport de: ICUB - Institut de 
Cultura de Barcelona i ICEC - Institut 
Català de les Empreses Culturals

Patrocini: Gramona i Llibreria Montseny

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
Carlos, em dic Carlos. Tinc 15 anys, o 16.... Vaig a cole, m’avorreixo; quedo al 
parc amb els col·legues; ballo hip-hop... i un dia conec la Clàudia i... màgia.

A.K.A. (Also Known As) ens parla d’un període de l’adolescència d’en Carlos 
del que nosaltres formem part. D’un moment en el que, per circumstàncies 
alienes a ell, trontollen els seus fonaments, les seves arrels, la seva identitat. I 
és que en Carlos és adoptat... i els ulls dels altres li fan plantejar quina és la seva 
“vertadera” identitat; pot ser que no sigui del tot qui ha decidit ser. Perquè en 
el fons, som qui sentim que som, o  qui la gent creu que som?

Doncs d’això va A.K.A.: de com s’arrelen aquests gèrmens a la vida d’en Carlos.

Vídeo: https://vimeo.com/259666314 

Més informació: http://www.salaflyhard.com/aka
Dossier pedagògic:

TORNAR 
A
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https://vimeo.com/259666314
http://www.salaflyhard.com/aka
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Més informació: http://ironskulls.universobboy.es/ironpress/
Dossier pedagògic: 

1R i 2N D’ESO  · ARTS ESCÈNIQUES

TORNAR 
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SINESTESIA
IRON SKULLS CO

Dijous 9 de maig de 2019 · Auditori   
Preu: 5 €  · Durada: 50 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Direcció i coreografia: Iron Skulls Co.

Intèrprets: Luis Muñoz, Facundo Martin, 
Adrián Vega, Moisés G. Gómez, Héctor 
Plaza “Buba”, Diego Garrido Abril i Agnés 
Sales.

Il·luminació: Petar Tanev

AFORAMENT: 400 places

SINOPSI 
Sinestesia: f. Biol. Sensació secundària o associada que es produeix en una part del 
cos a conseqüència d’un estímul aplicat en una altra part del mateix cos.

Sinestèsia representa un món post-apocalíptic en el que, a través de la dansa 
experimental es forma un grup de supervivents que inicia un viatge cap a una 
zona segura. El hip hop, la acrobàcia i la dansa contemporània es fusionen per 
a crear un llenguatge en el que el que és humà i el que és animal s’uneixen, 
convidant l’espectador a un joc d’interferències sensorials.

Iron Skulls Co, té el seus orígens en l’any 2005, en un grup de Bboying 
(Breakdance). Creada entre 2012-2013, la companyia es coneguda per la seva 
peculiar barreja de disciplines –Breakdance, Hip-Hop, dansa contemporània, 
acrobàcia, arts marcials, producció musical, disseny i moda– i per investigar i 
forçar sempre els límits del moviment.

Vídeo: https://vimeo.com/120799635

Diversos premis nacionals i 
internacionals

http://ironskulls.universobboy.es/ironpress/
https://vimeo.com/120799635
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A VIVA VOZ SPOKEN WORD
MARGALIDA FOLLOWTHELIDA, MARÇAL 
FONT I CYSKO MUÑOZ

Divendres 19 d’octubre de 2018 · Sala Petita · Preu: 5 €  
Durada: 1 h · Espectacle en català i castellà

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets: 

Marçal Font 
Margalida Followthelida  
Cysko Muñoz

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
Marçal Font, Margalida Followthelida i Cysko Muñoz són tres de les veus més 
destacades de l’Spoken Word a Catalunya i les Illes Balears. S’adrecen a un públic 
que escolta en lloc de llegir, amb poemes pensats per interpel·lar, per no deixar 
ningú indiferent i seguint la frescor de les jams i la insolència del rock.

L’Spoken Word –literalment, paraula parlada– és un tipus de performance 
poètica. Se centra en la representació de la paraula, el to, l’entonació, el ritme, 
els gestos i l’expressió facial i corporal i utilitza recursos poètics com la rima o 
els jocs de paraules. 

La seva història es pot remuntar als orígens de la paraula, però als anys 20 del 
segle XX es reinventa als Estats Units per anar més enllà de la concepció clàssica 
de la poesia, barrejant els ritmes del jazz amb la improvisació. Als anys 50 va 
continuar amb la Generació Beat i es va fer molt popular entre la comunitat 
negra als anys 60. Autors i compositors com John Cage, Patty Smith o Leonard 
Cohen van experimentar-ne la barreja amb el rock o la música simfònica.

A Espanya, i Catalunya, el moviment Spoken Word pren força ja al segle XXI. El 
moviment Slham Poetry ha creat una tendència consolidada en diferents ciutats 
d’Espanya, destacant de manera notable al Baix Llobregat.

Vídeo: https://youtu.be/AhkJAm0pRss

Més informació: 
Dossier pedagògic: 

3R i 4T D’ESO  · ARTS ESCÈNIQUES
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https://youtu.be/AhkJAm0pRss
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3R i 4T D’ESO  · ARTS ESCÈNIQUES

FIESTA, FIESTA, FIESTA
THE CROSS BORDER PROJECT

Divendres 26 d’octubre de 2018 · Preu: 5€ 
Sala Petita · Durada: 1 h 40 min. · Espectacle en castellà

Direcció i dramatúrgia: Lucía Miranda
Kamila, Farah, Naima, Chica galáctica: 
Anahí Beholi
Alfredo, Un policía, Chica galáctica, Xirou, 
El imán: Huichi Chiu
Alma, Ana, Dulce, Flori, Madre de Xirou: 
Miriam Montilla
Hugo, Ionut, Antonio, Chico galáctico: 
Ángel Perabá
Nate, Mustafá, Chico Galáctico:  
Efraín Rodríguez
Coŀlaboració especial de Laura Santos (veu 
de Funcionaria) i Esther Sánchez (viola).
Espai Sonor: Nacho Bilbao
Escenografia i imatge gràfica: Javier Burgos
Disseny de llums: Toño Camacho
Ajudant de Direcció: Belén de Santiago
Assessor de moviment: Ángel Perabá
Vestuari: Paz Yañez
Taller d’ombres xines: Carlos Nuevo

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
Mai he estimat tant a uns personatges. Potser perquè mai havia creat d’una 
manera tan integral una obra de teatre documental. En aquest espectacle, 
Nate, Xirou, Farah, Mustafà, Ionut, Hugo i Kamila són reals. Tenen un altre 
nom però existeixen. Els vaig conèixer en un Institut de Secundària i van ser 
tan generosos que em van explicar la seva història. També les seves mares, 
els seus profes, el personal no docent... durant un mes em van veure passejar 
pels passadissos i conviure amb ells preguntant-se què en faria d’aquestes 
entrevistes que els feia.

El resultat és aquest Fiesta, Fiesta, Fiesta on el reggaeton es barreja amb Verdi, 
les noies amb vel són galàctiques, les flautes no sonen, a Mustafà li agraden les 
cristianes, els set magnífics mai són set i tots els adults guarden un secret. El 
conflicte d’aquesta obra és un conflicte present que es nomena en futur.

Fiesta, Fiesta, Fiesta parla de l’educació i del sistema educatiu, de l’adolescència, 
de la immigració i sobretot, sobretot de la identitat, la individual i la coŀlectiva: 
De què estem fets? De què som?

#YoSoyDe un institut públic que es va obrir en canal i em va explicar la seva 
vida, i després em va dir: ara explica-ho bé. #YoSoyDe vull que el món entri a les 
aules, perquè les aules estan plenes de món.

I tu, tu què ets?

Vídeo: 

Més informació: http://www.thecrossborderproject.com/fiesta-fiesta-fiesta/

Dossier pedagògic: https://fiestafiestafiesta.tumblr.com

TORNAR 
A
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http://www.thecrossborderproject.com/fiesta-fiesta-fiesta/
https://fiestafiestafiesta.tumblr.com
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LA PARAULA: EXILI DE 
L’EXILI. MARIA MERCÈ 
MARÇAL
MERCÈ SAMPIETRO I EDUARD INIESTA

Dilluns 17 de desembre de 2018 · Preu: 5 €  
Sala Petita · Durada: 1 h · Espectacle en català

FITXA ARTÍSTICA
Mercè Sampietro, veu

Eduard Iniesta, guitarra

Idea original: Vanessa Martín 

Selecció de textos: Xavier Monjo

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
La força de la paraula creadora, la paraula correctora de la realitat, la paraula 
que construeix en l’altre i per a l’altra és en la particular veu poètica de Maria 
Mercè Marçal l’eina de reflexió i revisió, de vida i de mort, de l’amor i de la dona.

Dona ferma i lluitadora, desacomplexada i militant, Maria Mercè Marçal forjà 
amb les paraules la vida i amb la poesia el món. A vint anys de la seva desaparició 
la tornem a posar al centre de l’escenari, li retornem la paraula clara i melodiosa, 
l’extraiem de l’exili per compartir el seu ser i la seva presència.

Vídeo: 

Més informació: 
Dossier pedagògic: 

3R i 4T D’ESO  · ARTS ESCÈNIQUES
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3R i 4T D’ESO  · ARTS ESCÈNIQUES

PLAYOFF
LA JOVEN COMPAÑÍA

Divendres 18 de gener de 2019 · Preu: 8 € · Auditori  
Durada: 1h 40 min. · Espectacle en castellà

FITXA ARTÍSTICA
Text: Marta Buchaca
Repartiment: Cristina Bertol, Neus Cortès, 
Ana Escriu, Yolanda Fernández, Cris 
Gallego, María Romero i Cristina Varona
Direcció: José Luis Arellano García
Il·luminació: Juanjo Llorens 
Escenografia i vestuari: Silvia de Marta
Música i espai sonor: Luis Delgado 
Videoescena:  
Álvaro Luna i Elvira Ruiz Zurita
Coreografies: Andoni Larrabeiti 
Caracterització: Sara Álvarez
Direcció del projecte: David R. Peralto  
Direcció de producció: Olga Reguilón
Direcció tècnica: David Elcano  
Entrenament vocal: Fernando Becerra  
Regidoria: Dani Villar
Fotografia d’escena: David Ruano
Amb la coŀlaboració de: Kelme                                                   

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
PLAYOFF es una tragicomèdia que transcorre al vestuari d’un equip de futbol 
femení. Las protagonistes són dones joves que adoren la seva “professió”, 
apassionades i ambicioses.

L’obra reflexiona sobre el paper de la dona i del esport femení en una societat 
que encara manifesta un masclisme ferotge en molts àmbits. PLAYOFF passa 
en una tarda, la del partit més important de la vida de les nostres protagonistes. 
Al vestuari afloraran les enveges, els somnis, els dubtes i les pors d’unes noies 
que l’únic que volen es viure de la seva passió.

Video: https://youtu.be/5OB-RNgpqBk

Més informació: https://www.lajovencompania.com/playoff
Dossier pedagògic: https: //drive.google.com/drive/folders/1NWKAwcjtnsqViE72EvdWgWrQjW2J4kmt
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https://youtu.be/5OB-RNgpqBk
https://www.lajovencompania.com/playoff
https://drive.google.com/drive/folders/1NWKAwcjtnsqViE72EvdWgWrQjW2J4kmt
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Més informació: 
Dossier pedagògic: 

3R i 4T D’ESO  · ARTS ESCÈNIQUES
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HAMLET
LES MIRONES

Dimarts 26 de febrer de 2019 · Auditori  
Preu: 8 €  · Durada: 1h 15 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Text original: W. Shakespeare

Adaptació: Paco Mir

Direcció: Pep García Pascual

Repartiment: Lawrence Stanley (Hamlet)

+ 4 intèrprets per determinar.

Producció: Les Mirones

Idioma: anglés

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
Hamlet és una obra enigmàtica i misteriosa, en la que cada personatge és un 
artista de la simulació. El mateix Hamlet es un ser en contínua transformació. 
En ell conviuen la cortesia i la reflexió al costat de la passió, la burla, l’enigma 
o la possibilitat de bogeria. All castell d’Elsenor, en un ambient claustrofòbic i 
hostil, s’alternen escenes solemnes i girs irònics, mentre s’hi mou una cort de 
personatges l’objectiu dels quals serà pressionar Hamlet perquè es vengi per la 
mort del seu pare.

Hamlet or not es una adaptació per a un públic ampli, a partir de catorze anys 
i amb un nivell intermig d’anglès (B2 - First). Els qui estudien una llengua 
estrangera tenen una característica en comú: tenen la ment desperta i en 
tensió. Shakespeare sempre es mostra generós amb l’espectador que accepta 
aquest estat d’atenció i transformació i nosaltres ho aprofitarem per tractar la 
llengua i la vida mateixa.

Vídeo: 

Espectacle  
en anglès
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A.K.A.
SALA FLYHARD

Divendres 26 d’abril de 2019 · Sala Petita · Preu: 5 €
Durada: 1 h 10 min. · Espectacle en català 

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Daniel J. Meyer

Direcció: Montse Rodríguez Clusella

Repartiment: Albert Salazar

Escenografia  i vestuari: Anna Tantull

Vestuari: Equip AKA

Disseny Iŀluminació: Xavi Gardés

Espai sonor: Xavi Gardés i equip AKA

Coreografia: Guille Vidal-Ribas

Disseny cartell: Quim Àvila i Roser Blanch

Fotos espectacle: Roser Blanch

Cap tècnic gira: Fernando Portillo

Producció executiva: Sergio Matamala, 
Clara Cols i Roser Blanch

Producció de: Flyhard Produccions S.L.

Amb el suport de: ICUB - Institut de 
Cultura de Barcelona i ICEC - Institut 
Català de les Empreses Culturals

Patrocini: Gramona i Llibreria Montseny

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
Carlos, em dic Carlos. Tinc 15 anys, o 16.... Vaig a cole, m’avorreixo; quedo al 
parc amb els coŀlegues; ballo hip-hop... i un dia conec la Clàudia i... màgia.

A.K.A. (Also Known As) ens parla d’un període de l’adolescència d’en Carlos 
del que nosaltres formem part. D’un moment en el que, per circumstàncies 
alienes a ell, trontollen els seus fonaments, les seves arrels, la seva identitat. I 
és que en Carlos és adoptat... i els ulls dels altres li fan plantejar quina és la seva 
“vertadera” identitat; pot ser que no sigui del tot qui ha decidit ser. Perquè en 
el fons, som qui sentim que som, o  qui la gent creu que som?

Doncs d’això va A.K.A.: de com s’arrelen aquests gèrmens a la vida d’en Carlos.

Vídeo: https://vimeo.com/259666314 

Més informació: http://www.salaflyhard.com/aka
Dossier pedagògic:

TORNAR 
A
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https://vimeo.com/259666314
http://www.salaflyhard.com/aka
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Més informació: http://ironskulls.universobboy.es/ironpress/
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A
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SINESTESIA
IRON SKULLS CO

Dijous 9 de maig de 2019 · Auditori   
Preu: 5 €  · Durada: 50 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Direcció i coreografia: Iron Skulls Co.

Intèrprets: Luis Muñoz, Facundo Martin, 
Adrián Vega, Moisés G. Gómez, Héctor 
Plaza “Buba”, Diego Garrido Abril i Agnés 
Sales.

Iŀluminació: Petar Tanev

AFORAMENT: 400 places

SINOPSI 
Sinestesia: f. Biol. Sensació secundària o associada que es produeix en una part del 
cos a conseqüència d’un estímul aplicat en una altra part del mateix cos.

Sinestèsia representa un món post-apocalíptic en el que, a través de la dansa 
experimental es forma un grup de supervivents que inicia un viatge cap a una 
zona segura. El hip hop, la acrobàcia i la dansa contemporània es fusionen per 
a crear un llenguatge en el que el que és humà i el que és animal s’uneixen, 
convidant l’espectador a un joc d’interferències sensorials.

Iron Skulls Co, té el seus orígens en l’any 2005, en un grup de Bboying 
(Breakdance). Creada entre 2012-2013, la companyia es coneguda per la seva 
peculiar barreja de disciplines –Breakdance, Hip-Hop, dansa contemporània, 
acrobàcia, arts marcials, producció musical, disseny i moda– i per investigar  
i forçar sempre els límits del moviment.

Vídeo: https://vimeo.com/120799635

Diversos premis nacionals i 
internacionals

http://ironskulls.universobboy.es/ironpress/
https://vimeo.com/120799635
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A VIVA VOZ SPOKEN WORD
MARGALIDA FOLLOWTHELIDA, MARÇAL 
FONT I CYSKO MUÑOZ

Divendres 19 d’octubre de 2018 · Preu: 5 €  
Sala Petita · Durada: 1 h · Espectacle en català i castellà

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets: 

Marçal Font 
Margalida Followthelida  
Cysko Muñoz

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
Marçal Font, Margalida Followthelida i Cysko Muñoz són tres de les veus més 
destacades de l’Spoken Word a Catalunya i les Illes Balears. S’adrecen a un públic 
que escolta en lloc de llegir, amb poemes pensats per interpel·lar, per no deixar 
ningú indiferent i seguint la frescor de les jams i la insolència del rock.

L’Spoken Word –literalment, paraula parlada– és un tipus de performance 
poètica. Se centra en la representació de la paraula, el to, l’entonació, el ritme, 
els gestos i l’expressió facial i corporal i utilitza recursos poètics com la rima o 
els jocs de paraules. 

La seva història es pot remuntar als orígens de la paraula, però als anys 20 del 
segle XX es reinventa als Estats Units per anar més enllà de la concepció clàssica 
de la poesia, barrejant els ritmes del jazz amb la improvisació. Als anys 50 va 
continuar amb la Generació Beat i es va fer molt popular entre la comunitat 
negra als anys 60. Autors i compositors com John Cage, Patty Smith o Leonard 
Cohen van experimentar-ne la barreja amb el rock o la música simfònica.

A Espanya, i Catalunya, el moviment Spoken Word pren força ja al segle XXI. El 
moviment Slham Poetry ha creat una tendència consolidada en diferents ciutats 
d’Espanya, destacant de manera notable al Baix Llobregat.

Vídeo: https://youtu.be/UZ8jsCoiijI

Més informació: 
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
A
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https://youtu.be/UZ8jsCoiijI
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FIESTA, FIESTA, FIESTA
THE CROSS BORDER PROJECT

Divendres 26 d’octubre de 2018 · Sala Petita · Preu: 5€ 
Durada: 1 h 40 min. · Espectacle en castellà

Més informació: http://www.thecrossborderproject.com/fiesta-fiesta-fiesta/

Dossier pedagògic: https://fiestafiestafiesta.tumblr.com

TORNAR 
A
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Direcció i dramatúrgia: Lucía Miranda
Kamila, Farah, Naima, Chica galáctica: 
Anahí Beholi
Alfredo, Un policía, Chica galáctica, Xirou, 
El imán: Huichi Chiu
Alma, Ana, Dulce, Flori, Madre de Xirou: 
Miriam Montilla
Hugo, Ionut, Antonio, Chico galáctico: 
Ángel Perabá
Nate, Mustafá, Chico Galáctico:  
Efraín Rodríguez
Coŀlaboració especial de Laura Santos (veu 
de Funcionaria) i Esther Sánchez (viola).
Espai sonor: Nacho Bilbao
Escenografia i imatge gràfica: Javier Burgos
Disseny de llums: Toño Camacho
Ajudant de Direcció: Belén de Santiago
Assessor de moviment: Ángel Perabá
Vestuari: Paz Yañez
Taller d’ombres xines: Carlos Nuevo

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
Mai he estimat tant a uns personatges. Potser perquè mai havia creat d’una 
manera tan integral una obra de teatre documental. En aquest espectacle, 
Nate, Xirou, Farah, Mustafà, Ionut, Hugo i Kamila són reals. Tenen un altre 
nom però existeixen. Els vaig conèixer en un Institut de Secundària i van ser 
tan generosos que em van explicar la seva història. També les seves mares, 
els seus profes, el personal no docent... durant un mes em van veure passejar 
pels passadissos i conviure amb ells preguntant-se què en faria d’aquestes 
entrevistes que els feia.

El resultat és aquest Fiesta, Fiesta, Fiesta on el reggaeton es barreja amb Verdi, 
les noies amb vel són galàctiques, les flautes no sonen, a Mustafà li agraden les 
cristianes, els set magnífics mai són set i tots els adults guarden un secret. El 
conflicte d’aquesta obra és un conflicte present que es nomena en futur.

Fiesta, Fiesta, Fiesta parla de l’educació i del sistema educatiu, de l’adolescència, 
de la immigració i sobretot, sobretot de la identitat, la individual i la coŀlectiva: 
De què estem fets? De què som?

#YoSoyDe un institut públic que es va obrir en canal i em va explicar la seva 
vida, i després em va dir: ara explica-ho bé. #YoSoyDe vull que el món entri a les 
aules, perquè les aules estan plenes de món.

I tu, tu què ets?

Vídeo: 

BATXILLERAT  · ARTS ESCÈNIQUES

http://www.thecrossborderproject.com/fiesta-fiesta-fiesta/
https://fiestafiestafiesta.tumblr.com
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IPHIGENIA EN VALLECAS
TEATRO KAMIKAZE

Dijous 8 de novembre de 2018 · Sala Petita · Preu: 5 €   
Durada: 1h 30 min. · Espectacle en castellà 

FITXA ARTÍSTICA
Autor: Gary Owen

Adaptació: María Hervás

Direcció: Antonio C. Guijosa

Actriu: María Hervás

Escenografia: Mónica Teijeiro

Iŀluminació: Daniel Checa

So: Mar Navarro

Premsa Companyia: María Díaz

Fotografies: Marc de Cock-Buning  
i Merysú de Cock-Buning

Disseny gràfic: Daniel Jumillas

Una producció de María Hervás  
i Serena Producciones

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
Ifi és una jove d’avui dia que no té recursos. Sobreviu com pot. No estudia ni 
treballa, no sap què fer amb la seva vida. Així que es dedica a matar el temps 
buscant gresca, emborratxant-se, drogant-se ... La pots veure pel barri, tirada 
en un banc a la plaça o cridant a deshores. I tots ho pensem: “tros de guarra, 
quinqui de merda”. N’hi ha tantes com ella ... No obstant això, diu que tots 
nosaltres estem en deute amb ella i que ja és hora de cobrar el que és seu. 

Iphigenia a Vallecas, a partir de Iphigenia in Splott de Gary Owen que va guanyar 
el 2015 el premi al millor text al Festival d’Edimburg. Una nova versió del 
mite clàssic que ens condueix per un paisatge de pobresa i actualitat. El que 
explica aquesta funció està passant a molts llocs i aquí també. Per això aquesta 
Iphigenia no és una princesa, no té un heroi que es posi de la seva part, ni els 
seus conciutadans pateixen pel seu destí.

El millor que li pot passar és que la seva àvia li doni una mica de diners i poder 
oblidar-se així de la realitat per uns dies; la realitat d’un barri marginal d’on 
qui pot se’n va. Fins que un dia, en un local, coneix a un ex-militar de qui Ifi 
s’enamora i sent que per fi pot donar un nou rumb a la seva vida. Però ell no la 
truca i IFI s’adona del que veuen els altres quan la miren: algú de barriada, una 
quinqui; algú, en definitiva, que no li importa a ningú.

Vídeo: https://youtu.be/V8g7NftTpNs

Més informació: http://teatrokamikaze.com/programa/iphigenia-en-vallecas-3/

BATXILLERAT  · ARTS ESCÈNIQUES
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https://youtu.be/V8g7NftTpNs
 http://web.proyecto432.com
http://teatrokamikaze.com/programa/iphigenia-en-vallecas-3/
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PLAYOFF
LA JOVEN COMPAÑÍA

Divendres 18 de gener de 2019 · Auditori · Preu: 8 €   
Durada: 1h 40 min. · Espectacle en castellà

FITXA ARTÍSTICA
Text: Marta Buchaca
Repartiment: Cristina Bertol, Neus Cortès, 
Ana Escriu, Yolanda Fernández, Cris 
Gallego, María Romero i Cristina Varona
Direcció: José Luis Arellano García
Iŀluminació: Juanjo Llorens 
Escenografia i vestuari: Silvia de Marta
Música i espai sonor: Luis Delgado 
Videoescena:  
Álvaro Luna i Elvira Ruiz Zurita
Coreografies: Andoni Larrabeiti 
Caracterització: Sara Álvarez
Direcció del projecte: David R. Peralto  
Direcció de producció: Olga Reguilón
Direcció tècnica: David Elcano  
Entrenament vocal: Fernando Becerra  
Regidoria: Dani Villar
Fotografia d’escena: David Ruano
Amb la coŀlaboració de: Kelme                                                   

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
PLAYOFF es una tragicomèdia que transcorre al vestuari d’un equip de futbol 
femení. Las protagonistes són dones joves que adoren la seva “professió”, 
apassionades i ambicioses.

L’obra reflexiona sobre el paper de la dona i del esport femení en una societat 
que encara manifesta un masclisme ferotge en molts àmbits. PLAYOFF passa 
en una tarda, la del partit més important de la vida de les nostres protagonistes. 
Al vestuari afloraran les enveges, els somnis, els dubtes i les pors d’unes noies 
que l’únic que volen es viure de la seva passió.

Video: https://youtu.be/5OB-RNgpqBk

Més informació: https://www.lajovencompania.com/playoff
Dossier pedagògic: https: //drive.google.com/drive/folders/1NWKAwcjtnsqViE72EvdWgWrQjW2J4kmt
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https://youtu.be/5OB-RNgpqBk
https://www.lajovencompania.com/playoff
https://drive.google.com/drive/folders/1NWKAwcjtnsqViE72EvdWgWrQjW2J4kmt
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Més informació: 
Dossier pedagògic: 

TORNAR 
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HAMLET
LES MIRONES

Dimarts 26 de febrer de 2019 · Auditori  
Preu: 8 €  · Durada: 1h 15 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Text original: W. Shakespeare

Adaptació: Paco Mir

Direcció: Pep García Pascual

Repartiment: Lawrence Stanley (Hamlet)

+ 4 intèrprets per determinar.

Producció: Les Mirones

Idioma: anglès

AFORAMENT: 300 places

SINOPSI 
Hamlet és una obra enigmàtica i misteriosa, en la que cada personatge és un 
artista de la simulació. El mateix Hamlet es un ser en contínua transformació. 
En ell conviuen la cortesia i la reflexió al costat de la passió, la burla, l’enigma 
o la possibilitat de bogeria. All castell d’Elsenor, en un ambient claustrofòbic i 
hostil, s’alternen escenes solemnes i girs irònics, mentre s’hi mou una cort de 
personatges l’objectiu dels quals serà pressionar Hamlet perquè es vengi per la 
mort del seu pare.

Hamlet or not es una adaptació per a un públic ampli, a partir de catorze anys 
i amb un nivell intermig d’anglès (B2 - First). Els qui estudien una llengua 
estrangera tenen una característica en comú: tenen la ment desperta i en 
tensió. Shakespeare sempre es mostra generós amb l’espectador que accepta 
aquest estat d’atenció i transformació i nosaltres ho aprofitarem per tractar la 
llengua i la vida mateixa.

Vídeo: 

BATXILLERAT  · ARTS ESCÈNIQUES

Espectacle  
en anglès
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REBOTA, REBOTA Y EN 
TU CARA EXPLOTA
AGNÈS MATEUS I QUIM TARRIDA

Divendres 22 de març de 2019 · 5 €   
Sala Petita · Durada: 1h · Espectacle en català i castellà 

FITXA ARTÍSTICA
Creació i Direcció:  
Agnés Mateus i Quim Tarrida

Intèrpret: Agnés Mateus

Disseny de llums:  Carles Borràs

Espai sonor i audiovisual: Quim Tarrida

Equip tècnic: Carles borràs i Quim Tarrida

Assistent tècnic: Ignasi Bosch

Coŀlaboradors:  
Pablo Domichovsky i Ismael Mengual

Fotografia: Quim Tarrida

És una coproducció del Festival TNT – 
Terrassa Noves Tendències 2017, l’Antic 
Teatre (Barcelona) i Konvent (Berga).

AFORAMENT: 150 places

SINOPSI 
Agnès Mateus i Quim Tarrida presenten una reflexió descarnada sobre la 
violència de gènere i la passivitat social. Un espectacle feminista de denúncia 
per començar a dir les coses pel seu nom, per vèncer la por. Contra els tabús 
contemporanis i la nostra hipocresia. Ens hauria d’explotar la vida a la cara més 
sovint...

Assassinen dones a raó de dues per setmana des de fa 10 anys i nosaltres encara 
hem de continuar defensant-nos i justificant-nos davant la gent que ens escolta. 
Això sí, que no hi faltin el minuts de silenci a la porta de l’ajuntament amb cada 
mort… Les dones no “perdem” la vida, a les dones ens assassinen. Comencem a 
cridar les coses pel seu nom… ens hauria d’explotar la vida a la cara més sovint.

Vídeo: https://youtu.be/-HSqpSfYR54

Més informació: 

BATXILLERAT  · ARTS ESCÈNIQUES
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Premi de la 
Crítica 2017  

a Noves  
Tendències

https://youtu.be/-HSqpSfYR54
 http://web.proyecto432.com
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Més informació: http://ironskulls.universobboy.es/ironpress/
Dossier pedagògic: 
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SINESTESIA
IRON SKULLS CO

Dijous 9 de maig de 2019 · Auditori   
Preu: 5 €  · Durada: 50 min. 

FITXA ARTÍSTICA
Direcció i coreografia: Iron Skulls Co.

Intèrprets: Luis Muñoz, Facundo Martin, 
Adrián Vega, Moisés G. Gómez, Héctor 
Plaza “Buba”, Diego Garrido Abril i Agnés 
Sales.

Iŀluminació: Petar Tanev

AFORAMENT: 400 places

SINOPSI 
Sinestesia: f. Biol. Sensació secundària o associada que es produeix en una part del 
cos a conseqüència d’un estímul aplicat en una altra part del mateix cos.

Sinestèsia representa un món post-apocalíptic en el que, a través de la dansa 
experimental es forma un grup de supervivents que inicia un viatge cap a una 
zona segura. El hip hop, la acrobàcia i la dansa contemporània es fusionen per 
a crear un llenguatge en el que el que és humà i el que és animal s’uneixen, 
convidant l’espectador a un joc d’interferències sensorials.

Iron Skulls Co, té el seus orígens en l’any 2005, en un grup de Bboying 
(Breakdance). Creada entre 2012-2013, la companyia es coneguda per la seva 
peculiar barreja de disciplines –Breakdance, Hip-Hop, dansa contemporània, 
acrobàcia, arts marcials, producció musical, disseny i moda– i per investigar i 
forçar sempre els límits del moviment.

Vídeo: https://vimeo.com/120799635

Diversos premis nacionals i 
internacionals

http://ironskulls.universobboy.es/ironpress/
https://vimeo.com/120799635
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Les Audicions Musicals d’Educació Secundària mostren a l’alumnat 
llenguatges més específics de l’expressió musical. A través dels tastets 
d’instruments participaran en la interpretació i gaudiran directament de la 
creació en grup d’una peça senzilla. El saxòfon i diferents instruments de 
vent i la relació de la música amb el moviment iŀlustraran el paper de l’art 
en les diverses èpoques, sempre amb la música com a vehicle comunicatiu. 
Tot des d’una perspectiva que uneix la vessant pedagògica i lúdica amb el 
component d’expressió coŀlectiva de les diferents arts musicals.

TASTET D’INSTRUMENTS MÚSICA EN MOVIMENT

TASTET D’INSTRUMENTS LA FAMÍLIA SAX

E
SO

B
A

T
X

IL
LE

R
A

T

ED. SECUNDÀRIA  · AUDICIONS MUSICALS
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ESO  · AUDICIONS MUSICALS

TASTET D’INSTRUMENTS 
ATENEU DE LES ARTS

Dijous 24 de gener de 2019 · Ateneu de les Arts   
Preu: 5 € · Durada: 50 min. · Activitat en català

METODOLOGIA
• 10 minuts per presentar instruments 

i repartir rols de formació musical 
moderna.

• 30 minuts per desenvolupar els 
diferents patrons bàsics de cada 
instrument.

• 10 minuts d’assaig general.

• 5 minuts: enregistrament de vídeo  
de la peça a interpretar.

AFORAMENT:  
Mínim: Un grup de 12 alumnes. 
Màxim: 4 grups de 12 persones.

SINOPSI 
Una activitat per fomentar l’experiència activa de la pràctica musical en grup, 
amb una formació de 12 instruments de música moderna: una bateria, un baix, 
tres guitarres, tres micros de veu, tres percussions i un piano.

Cada formació de 12 músics estaran repartits en 4 espais preparats per la 
pràctica musical en grup, amb l’acompanyament a cada espai d’un professional 
membre de l’equip docent de l’Ateneu de les Arts.

L’activitat pretén que l’alumnat assistent prengui contacte amb instruments 
de música, amb l’objectiu de conèixer de manera pròxima i experiencial les 
condicions bàsiques de cada instrument i així poder interpretar una peça 
musical en grup. Una activitat per fomentar l’experiència activa de la pràctica 
musica i el valor del treball en equip en la tasca creativa.

L’activitat es desenvoluparà a les instaŀlacions de l’Ateneu de les Arts de 
Viladecans.

Vídeo: 

Més informació: 
Dossier pedagògic: 
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MÚSICA EN MOVIMENT 
MÍRIAM TORRES

Dimarts 12 de març de 2019 · Sala Petita · Preu: 5 €  
Durada: 50 min. · Activitat en català

OBJECTIUS
• Presentar a l’alumnat d’ESO algunes 

de les etapes historicomusicals 
que estudiaran al seu pas per la 
secundària.

• Prendre consciencia de la 
importància de la relació entre la 
música, el moviment i el llenguatge 
corporal com a elements de mediació 
entre el temps i l’espai, ja que la 
música i la dansa són dues realitats 
inseparables.

AFORAMENT: 200 places

SINOPSI 
Audició multi-disciplinar d’interacció entre música i dansa per mostrar de forma 
senzilla els aspectes bàsics de la relació i interacció entre un violí, un piano i una 
coreografia. Combinarem coreografia, música de cambra, dansa en directe i en 
diferit, joc de llums i interacció immediata a través de la pantalla. 

A partir de peces de repertori clàssic podrem comprovar com alguns dels estils 
clàssics més representatius de la història són reinterpretats per una ballarina 
de dansa contemporània.

Volem experimentar aquesta relació a través d’estils i tipus de música diferents, 
des dels més ancestrals als actuals. Una audició multi-disciplinar que compta 
amb la professora de música Miriam Torres –de l’Institut Josefina Castellví de 
Viladecans– la pianista Judith Montserrat, la coreògrafa Elena Manera i Meri 
Calafell.

Vídeo:

Més informació: 
Dossier pedagògic: 
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TASTET D’INSTRUMENTS 
ATENEU DE LES ARTS

Divendres 25 de gener de 2019 · Ateneu de les Arts  
Preu: 5 € · Durada: 50 min. · Activitat en català

METODOLOGIA
• 10 minuts per presentar instruments 

i repartir rols de formació musical 
moderna.

• 30 minuts per desenvolupar els 
diferents patrons bàsics de cada 
instrument.

• 10 minuts d’assaig general.

• 5 minuts: enregistrament de vídeo  
de la peça a interpretar.

AFORAMENT:  
Mínim: Un grup de 12 alumnes. 
Màxim: 4 grups de 12 persones.

SINOPSI 
Una activitat per fomentar l’experiència activa de la pràctica musical en grup, 
amb una formació de 12 instruments de música moderna: una bateria, un baix, 
tres guitarres, tres micros de veu, tres percussions i un piano.

Cada formació de 12 músics estaran repartits en 4 espais preparats per la 
pràctica musical en grup, amb l’acompanyament a cada espai d’un professional 
membre de l’equip docent de l’Ateneu de les Arts.

L’activitat pretén que l’alumnat assistent prengui contacte amb instruments 
de música, amb l’objectiu de conèixer de manera pròxima i experiencial les 
condicions bàsiques de cada instrument i així poder interpretar una peça 
musical en grup. Una activitat per fomentar l’experiència activa de la pràctica 
musica i el valor del treball en equip en la tasca creativa.

L’activitat es desenvoluparà a les instaŀlacions de l’Ateneu de les Arts de 
Viladecans.

Vídeo: 

Més informació: 
Dossier pedagògic: 
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BATXILLERAT  · AUDICIONS MUSICALS

LA FAMÍLIA SAX
ALBERT COMALERAS

Dimarts 5 de març de 2019 · Sala Petita · Preu: 5 € 
Durada: 50 min. · Activitat en català 

FITXA ARTÍSTICA
Albert Comaleras, saxos 

OBJECTIUS
• Afavorir el desenvolupament 

personal de l’escolta i de la percepció

• Enriquir el registre sonor i creatiu de 
l’infant

• Aprofitar la seva espontaneïtat i 
fantasia per crear condicions òptimes 
de relació

• Presentació i classificació dels 
instruments treballats

• Conèixer les característiques sonores 
de cadascun

• Fer un acostament al món dels 
instruments com a vehicles de 
l’expressió musical.

• Conèixer les possibilitats sonores 
dels instruments quant a registres, 
matisos, expressivitat, etc.

• Treballar les qualitats del so a través 
de les possibilitats i interpretacions 
dels instruments.

AFORAMENT: 200 places

SINOPSI 
La historia de la família dels instruments de vent per entendre els instruments 
musicals com a representants d’una manera d’interpretar la música en un 
moment determinat de la història i per a una societat determinada.

Instruments presentats: saxo soprano, saxo alt, flauta travessera, gralla, ewi 
(saxo midi). La metodologia de treball de les audicions respon a la voluntat de 
què l’alumnat pugui adquirir coneixement sobre el món dels instruments, i es 
basa en els següents aspectes:

• Visualització de l’ instrument presentat

• Visualització d’instruments propers a l’instrument presentat

• Informació oral sobre aspectes físics i culturals de l’instrument

• Escolta de so de l’instrument en diferents registres

• Escolta i identificació dels principals recursos interpretatius

• Durant el taller s’interpreten el màxim de fragments musicals possibles

Video: https://youtu.be/8taSmMOzWeY

Més informació: https://www.comaleras.com 

Dossier pedagògic: 
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El Festival Internacional de Cinema Documental Docs Barcelona és un dels 
festivals dedicats al gènere documental més prestigiosos del món. La seva 
iniciativa de traslladar el contingut d’aquest festival, que se celebra cada any 
a finals del mes de maig, a diferents sales arreu del món, ha portat aquesta 
programació a Viladecans. Cinema que explica el món, que obre la porta a la 
reflexió, que ens descobreix noves realitats i que mostra les diferents vessants 
de l’ésser humà incidint en temes com l’economia, la política, la sexualitat, els 
conflictes armats, l’amor, l’ecologia o els moviments socials, entre molts d’altres.

25/10/18 · EUGENIO

22/11/18 · OF FATHERS AND SONS

20/12/18 · LAST DAYS IN SHIBATI

24/01/19 · SILVANA

28/02/19 · DOCUMENTAL PER DETERMINAR

28/03/19 · DOCUMENTAL PER DETERMINAR

11/04/19 · DOCUMENTAL PER DETERMINAR

Els títols dels documentals pendents de determinar es poden anar consultant 
a mida que es publiquin al web del Documental del mes:  
http://www.eldocumentaldelmes.com

SE
SS

IO
N

S

ED. SECUNDÀRIA  · DOCS BARCELONA DEL MES

AFORAMENT: 150 places

LAST DAYS IN SHIBATI SILVANA

EUGENIO OF FATHERS AND SONS
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http://www.eldocumentaldelmes.com
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ESO I BATXILLERAT  · DOCS BARCELONA DEL MES

EUGENIO 
Xavier Baig i Jordi Rovira (Catalunya - 2018)

Dj 25 d’octubre de 2018 · Sala Petita · Preu 2 € 
Durada: 1 h 33 min. · VO en castellà i català 

OF FATHERS AND SONS
Talal Derki (Alemanya, Síria, Líban, Qatar 2017)

Dj 22 de novembre de 2018 · Sala Petita · Preu 2 € 
Durada: 1 h 38 min. · VO en àrab i subtítols en català

SINOPSI 
Vestit sempre de negre, seriós i amb un whisky a la mà. Així és com Eugenio 
es manté encara ara a la retina de vàries generacions. Qui no se sap un acudit 
de l’Eugenio? Però darrere l’home que sempre feia riure, s’hi amaga un altre 
Eugenio, fora dels escenaris, sense tamboret ni micròfons.

La mort sobtada de la dona de la seva vida va fer caure a Eugenio en un pou 
de foscor a la vegada que el seu èxit explosionava. Dues dècades després de 
la seva mort, fills, parelles i amics dibuixen l’Eugenio més desconegut.  Què 
s’amaga darrere el personatge que va marcar un abans i un després en l’art del 
monòleg humorístic a Espanya?

Tràiler: https://vimeo.com/260934401

SINOPSI 
El director de Return to Homs, torna a la seva terra per viure dos anys amb la 
família d’Abu Osama, membre d’Al-Quaeda a Síria. Allà serà testimoni de com 
els seus fills son entrenats, des de ben petits, per convertir-se en soldats de la 
Jihad. Descobrim des de dins què significa créixer amb un pare jihadista.

Els seus dos fills, Osama i Ayman, adoren i admiren al seu pare i obeeixen les 
seves paraules, però mentre Osama sembla seguir el camí de la Jihad, Ayman 
vol tornar a l’escola… Després de guanyar el Premi del Gran Jurat de World 
Cinema a Sundance, Talal Derki ens sedueix amb una història que, a través del 
dia a dia dels dos nens, ens permet comprendre la complexitat i la tragèdia del 
conflicte que viu Síria actualment.

Tràiler: https://vimeo.com/242724621

Més informació: http://www.eldocumentaldelmes.com
Dossier pedagògic: 
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LAST DAYS IN SHIBATI 
Hendrick Dusollier (França - 2017)

Dj 20 de desembre de 2018 · Sala Petita · Preu 2 € 
Durada: 58 min. · VO en xinès i subtítols en català 

SILVANA
Mika Gustafson, Olivia Kastebring i Christina 
Tsiobanelis (Suècia - 2017)

Dj 24 de gener de 2019 · Sala Petita · Preu 2 € 
Durada: 1 h 31 min. · VO en suec i lituà i subtítols en català

SINOPSI 
El nen Zhou Hong i el senyor Xue Lian han de marxar de l’última barriada 
històrica que queda a la gran ciutat de Chongqing, perquè serà destruïda per 
construir un nou barri. Obligats a abandonar el que ha estat casa seva fins 
aleshores, els estrets carrers del barri de Shibati, fan de testimonis de la Xina 
més tradicional i històrica que està a punt de desaparèixer.

La destrucció de les antigues barriades a la Xina són un reflex de les polítiques 
urbanístiques, socials i culturals d’un país on allò vell, tradicional i històric ha 
de donar pas a allò nou, contemporani i sense ànima. Una reflexió sobre la 
canviant Xina contemporània que, poc a poc, va deixant perdre la seva història 
i el seu llegat.

Tràiler: https://vimeo.com/236445675

SINOPSI 
Amb les seves lletres intransigents contra totes les formes d’opressió, Silvana 
és una rapper que ha conquistat Escandinàvia. Activista i icona de la comunitat 
queer que es defineix com a lesbiana, feminista i anti-racista, s’ha convertit en 
la veu d’una nova generació. Un viatge des dels primers anys de la carrera de 
l’artista fins a convertir-se en una veritable icona contemporània.

Quan la seva carrera esclata el 2014, Silvana passa de ser una artista underground 
al centre d’atenció de centenars d’adolescents i seguidors. Alimentada per les 
implicacions de ser una “dona forta”, Silvana s’estavella sota la pressió mentre 
s’enamora de la cantant Beatrice Eli, referent musical a Suècia. Una història 
d’amor íntima que ens descobreix, com diu la pròpia Silvana, que “no hi ha 
super-herois, només éssers humans”.

Tràiler: https://vimeo.com/232441854

Més informació: http://www.eldocumentaldelmes.com
Dossier pedagògic: 
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ALTRES ACTIVITATS AMB LES ESCOLES

DIA INTERNACIONAL DEL TEATRE
L’Atrium ofereix als centres docents la possibilitat d’una visita guiada a les 
instaŀlacions del teatre per tal que l’alumnat faci un recorregut pels diferents 
espais, tant els oberts al públic en dies de representació, com els reservats a 
les companyies i al personal tècnic que fan possible l’espectacle. Així l’alumnat 
pot veure la màgia de l’escenari des de dins, amb focus, teló, tramoies, etc... i 
també els camerinos, sala de relaxació o els espais tècnics de les sales gran i 
petita que habitualment no es mostren al públic.

CANTEM JUNTS
Amb la complicitat de la comunitat educativa de la ciutat i durant el curs escolar, 
l’alumnat de primària de les escoles de Viladecans, preparen amb el professorat 
d’educació musical unes peces especialment seleccionades. L’objectiu és 
participar a finals de curs en un concert conjunt de totes les escoles que han 
preparat el repertori. El concert té lloc a l’Atrium i es convida a les famílies dels 
més de 600 alumnes de les escoles de la ciutat que any rere any participen a la 
Cantata.

DANSEM JUNTS
Trobada de les escoles de Viladecans i Gavà el 29 d’abril, amb motiu del Dia 
Internacional de la Dansa. Les escoles participants es trobem en un espai 
públic durant un matí, per compartir les danses que cada grup haurà preparat 
prèviament a l’aula i una dansa conjunta que han treballat totes les escoles. 
Aquesta activitat va sorgir en el marc del Seminari d’Especialistes d’Educació 
Musical de Viladecans i Gavà, amb la voluntat d’engegar activitats conjuntes 
entre les escoles de Primària de les dues poblacions.

La participació per part dels centres en aquestes tres activitats és oberta i 
s’haurà de formalitzar la demanda a l’apartat d’Activitats per la Millora de 
l’Èxit Educatiu del web de l’Ajuntament de Viladecans.
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ALTRES ACTIVITATS AMB LES ESCOLES

BATUSCOLA
Activitat musical dedicada a la pràctica de la música en les escoles de primària. 
Al llarg del curs i amb suport de l’Ateneu de les Arts, es treballa als centres amb 
grups d’entre 10 i 50 alumnes. 

Els objectius són desenvolupar un contingut musical fomentant els valors de 
cooperació de la música en grup, donar suport pràctic als i les especialistes de 
música dels centres i ajudar l’alumnat en les seves competències musicals.

MOSTRA DE TEATRE
Aquesta activitat en la que participen alumnes de 6è (o 5è) de primària 
d’escoles públiques de Viladecans. Durant el curs cada grup d’alumnes prepara 
una obra teatral en català amb l’ajut de les tutories de l’escola i dirigits per 
professionals teatrals. Al maig tots els grups fan la representació a l’Atrium i hi 
són convidades les famílies, que participen amb la construcció dels elements 
escenogràfics, i els companys i companyes dels qui actuen. Aquesta acció té 
per objectiu desenvolupar la capacitat d’expressió i de comunicació en llengua 
catalana de l’alumnat. Té exceŀlents valoracions tant del professorat com de 
l’alumnat i de l’entorn familiar.

La participació dels centres a les activitats Batuscola i Mostra de Teatre 
s’ha de consultar posant-se en contacte amb el Departament d’Educació de 
l’Ajuntament de Viladecans.



Amb el suport de:


