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ELS RATOLINS ACOSTUMEN a 

ser els animalons que culpem 

quan passen coses que no ens 

quadren. Sempre que hi ha 

sorolls o coses que canvien de 

lloc, pensem que en són els 

responsables. Això mateix és el 

que fa la Neus cada vegada que a 

l’obrador hi passa res estrany a La 

pastissera i els follets. Però quina 

sorpresa s’endú quan descobreix 

qui és que, realment, la fa anar 

de bòlit: són els follets que, des 

de fa molts anys, viuen a la seva 

pastisseria. Aquest és l’argument 

d’una de les últimes creacions de 

la companyia l’Estaquirot Teatre, 

que es podrà veure al SAT!, el 

teatre per a tota la família de 

Barcelona.

Protagonitzada per Núria 

Benedicto, Olga Jiménez i Albert 

Albà, les autèntiques estrelles 

de l’espectacle són els titelles, 

que representen uns follets que 

acabaran decidint que el millor 

serà deixar de fer la guitza i 

col·laborar conjuntament amb 

els humans per fer uns pastissos 

DE QUÈ VA…
Espectacle de 
titelles d’una de 
les companyies 
pioneres a 
Catalunya. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Els petits agrairan 
veure un espectacle 
divertit on no paren 
de passar-hi coses.

 SAT! M: Onze de 

Setembre. Dissabte 24 i 

diumenge 25. 3, 4, 17 i 18 

de març. 9,50 €.

especials: els pastissos de fer riure. 

Cançons i rialles sense parar en 

un espectacle dinàmic i educatiu 

en què els titelles i actors estan en 

constant interacció en escena.

La pastissera i els follets porta el 

segell de qualitat de l’Estaquirot 

Teatre, una de les companyies 

titellaires cabdals a Europa, 

amb una història de més de 40 

anys de tradició en la producció 

d’espectacles per als més petits de 

la casa. Experts en el teatre visual, 

d’objectes i, esclar, els titelles, els 

centenars de representacions a 

Catalunya són el seu millor aval.

La programació del SAT! 

segueix amb una temporada ben 

atapeïda que no s’atura. Durant 

el mes de març s’estrenaran dos 

nous espectacles: Pinocchio, 

l’adaptació de la Jasmin 

Vardimon Company del conte 

clàssic de Carlo Collodi, i Silenci... 

dansa de la companyia Factoria 

Mascaró.  Jordi Garrigós

Titelles i 
pastissos
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