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GUILLEM ALBÀ ens explica, sol i sense paraules, un fet tan complex i a l’hora tan quotidià 
com la pressa, aquest “corre tothora” en el que vivim instal·lats.

CALMA! porta l’espectador a gaudir d’una experiència còmica en alguns moments 
i poètica en altres.

Amb el clown com a bandera i a través de titelles, gest, ombres o música, ens 
farà qüestionar el dia a dia i el nostre viatge vital: si val la pena córrer tant, si 
estem fent el que realment ens omple, i en definitiva, si volem seguir així o 
volem canviar-ho.

CALMA! és pur GUILLEM ALBÀ.

El seu clown salvatge hi és present, la seva poètica no hi falta, i el seu missatge 
optimista i vital esdevé, finalment, catàrtic.

CALMA, Guillem Albà 

Dia de la funció:  Dijous 30 de gener 
 Divendres 31 de gener 

Preu:  4,60 € per alumne 
Hora funcions: a les  9.45 h  

Fitxa tècnica: 
Direcció i Interpretació: Guillem Albà.
Creació: Alícia Serrat, Marc Angelet, Andreu Martínez, Guillem Albà.
Música: Pep Pascual.
Dramatúrgia: Alícia Serrat, i Marc Angelet.
Gest i Titelles: Andreu Martínez.
Moviment: Ariadna Peya.
Visió externa: Sergio Martínez, i Joan Arqué. Descarrega’t el dossier 2

Descarrega’t el dossier 1

Vídeo
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https://www.espaiter.cat/pujades/files/TEXTOSQUEENSVANINSPIRAR.pdf
https://www.espaiter.cat/pujades/files/CALMA_deGuillemAlba.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K8Vwr3PLdoI
https://www.youtube.com/watch?v=K8Vwr3PLdoI


El llançament de la nau espacial Falcon Heavy, carregada amb el cotxe Tesla Roadster 
i comandada per un maniquí vestit d’astronauta, va ser el punt de partida d’aquest 

espectacle. L’objectiu del llançament era deixar la càrrega orbitant en algun punt del 
cinturó d’asteroides. 
No us ha passat mai, que llegiu o sentiu una notícia que us impacta i que, per algun 
motiu que desconeixeu, aquell esdeveniment cau en l’oblit? 
Els integrants més joves de Cor de Teatre hi tenim molt a dir. Hem construït 
l’espectacle No se n’ha parlat prou a partir de temes que ens inquieten, ens pre-
ocupen o ens mouen a fer-nos preguntes.
A partir d’un format periodístic, com són les cartes al director, anirem parlant so-

bre totes aquestes temàtiques, algunes d’elles molt sorprenents, enllaçades amb 
cançons cantades al més pur estil de Cor de Teatre.

Un espectacle de creació que dona veu a les inquietuds dels nostres joves i a la visió 
que tenen ells sobre el món i la societat on vivim.

No se N’hA pArLAt prou, Cor de Teatre 
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Dia de la funció: Divendres 3 d’abril 

Preu: 3,80 € per alumne 
Hora funcions:  1a sessió a les  11.00 h  
  2a sessió a les 13.00 h

Fitxa tècnica: 
Cor de Teatre Small: Anna Artigas, Queralt Casademont, Carla Costa, Sara 
Costa, Carla Félez, Marc Grabulosa, Joan Llorens, Berta Masanas, Vall 
Octavio, Joana Pla, Berta Ramírez, Lluís Vilanova, Jordana Villar
Guió: Cor de Teatre SMALL i Laura Pla
Direcció escènica: Laura Pla
Direcció musical: David Costa
Guitarra: Albert Costa
Percussions: Ofir Chinchilla i Julià Gratacós
Il·luminació: Arnau Nadal
So: Marc Paneque

Descarrega’t el dossier
Vídeo

https://www.espaiter.cat/pujades/files/programa_NOSENHAPARLATPROU.pdf
https://vimeo.com/334914640


El viatge esperpèntic d’en Max Estrella pel Madrid de principis de segle XX és la 
presentació dels personatges de l’època portada a l’extrem per Ramón del Valle-

Inclán. Són aquestes hores de travessia comparables al viatge d’un dia de l’ 
Ulisses de James Joyce? Segurament, no. Però Max Estrella no deixa de ser un 
Leopold Bloom de l’Espanya dels anys XX. Acompanyem-lo en aquest camí de 
descoberta i de bogeria. 

Un cop acabada l’obra tindrà lloc un col·loqui amb els actors de la companyia. 

LuCes De BoheMIA De rAMóN DeL VALLe-INCLáN, 
Teatre de Ponent

Dia de la funció:  Divendres 24 d’abril 

Preu:  8,00 € per alumne 
Hora funcions: a les  9.45 h  

Fitxa tècnica: 
Idioma: castellà 
Dramatúrgia i Direcció: Teatre i Literatura. Intèrprets: de la companyia 
Durada: 65 minuts + col·loqui

Descarrega’t el dossier
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https://www.espaiter.cat/pujades/files/Lucesdebohemia.pdf


En Manelic encarna l’home simple que es rebel·la contra el poder d’en Sebastià, el 
terratinent a qui acaba matant abans de retornar a la muntanya, lluny de l’engany i la 

traïció de la terra baixa. La Marta, esposa d’en Manelic, és un personatge típic de 
Guimerà, un ésser desarrelat i desvalgut, que adquireix consciència de la seva 

personalitat així que posseeix una cosa seva: en Manelic.

La dramatúrgia que proposem per a aquesta obra tracta de mostrar els 
conflictes entre els tres personatges principals: Manelic, Sebastià i Marta.

Els espectadors hi participen en la mesura que dos dels personatges 
(Manelic i Marta) s’hi adrecen directament per explicar-los les seves il·lusions 
i decepcions.

Un cop acabada l’obra tindrà lloc un col·loqui amb els actors de la companyia.

terrA BAIXA D’ÀNGeL GuIMerÀ, Teatre de Ponent

Dia de la funció:  Divendres 22 de novembre

Preu:  8,00 € per alumne 
Hora funcions: a les  9.45 h  

Fitxa tècnica: 
Dramatúrgia i Direcció: Teatre i Literatura. 
Intèrprets: de la companyia Teatre de Ponent. 
Durada: 60 minuts 
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Serendipity is a small ode to the pleasure of learning, the joy of finding out about things, 
not an easy aim. It’s also an interactive comedy and one of the best loved plays for this 

age group in our repertoire.

Our hero, Tom, is a bright, lazy, popular 14 year old who wants to do well in school, 
always provided that he does as little work as possible. School just interrupts the 
important things in his life: his friends, sports, games, music etc. As he says “there 
are just too many things to do to spend much time studying. Do the maths”.

One day something happens that makes him discover, to his astonishment, that 
learning can not only be useful as all the teachers keep telling him, but it can also 

be fun.

sereNDIpIty, The English Theatre Company

Dia de la funció: Dimarts 12 de maig  

Preu: 5,50 € per alumne 
Hora funció: a les 11.15 h  

teatre en anglès
1r i 2n ESO   

Descarrega’t el dossier

https://www.espaiter.cat/pujades/files/Playpacks_Serendipity_2019.pdf


Not One of Us is a highly comic play about a not so funny situation – intolerance towards 
others.

Jack is a new boy at school and he is odd. There is no getting away from it. It’s true. 
Jack is very odd, strange, peculiar, weird. He is not like any of the other kids at 
all. He dresses differently, has a different cultural base and thinks differently too. 
It’s as if he’s from a different age with different values. He does not fit in at all.

Not One of Us looks at Jack’s first week at school, at how two cultural realities 
(Jack’s and everyone else’s) clash and how they work things out.

Not oNe of us, The English Theatre Company 

Dia de la funció: Dimecres 13 de maig  

Preu: 5,50 € per alumne 
Hora funció: a les 11.15 h  

Descarrega’t el dossier
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https://www.espaiter.cat/pujades/files/Playpacks_NOOU_2019.pdf


Demana’ns informació educacio@espaiter.cat 
972 755 003 

Connecta’t a www.espaiter.cat/educacio 
Hi trobaràs:
· Informació detallada de cada proposta de teatre i música.
· Un enllaç al dossier didàctic i al vídeo de cada activitat.
· Formulari per fer la teva prereserva en línia.

Més motius per venir a l’Espai Ter
· Podeu arribar i aparcar còmodament l’autocar al costat de l’Espai Ter.
· Ens trobem en una zona verda on es pot jugar i fer una passejada lliure resseguint el paisatge 
cultural del riu Ter.

· En cas de mal temps, disposem d’un vestíbul per a uns 400 alumnes que posem a la vostra 
disposició.

Si us desplaceu a Torroella per venir a l’Espai Ter, aprofiteu el dia per gaudir de dife-
rents propostes educatives.
Us proposem que complementeu l’activitat a l’Espai Ter amb una activitat educativa del Mu-
seu de la Mediterrània. Us oferim 1€€de descompte per a cada alumne (0,50 €€a l’entrada 
a l’Espai Ter i 0,50 €€al taller del Museu).
ATENCIÓ! En cas d’acollir-vos a aquesta promoció, ens ho heu de fer saber abans que us presentem el full de 
liquidació del pagament. 

https://www.espaiter.cat/educacio

