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Un equipament molt complet

El SAT es consolida con un referent de les arts escèniques

El Sant Andreu Teatre acull actuacions, música, dansa, circ i màgia de tots els estils

DAVID VERA

DES QUE VA OBRIR les portes el 29 de març del 2003, el Sant Andreu Teatre (SAT) s'ha convertit en
un referent de les arts escèniques a Catalunya. Des d'aleshores fins a I'actualitat, han passat per les
seves instal·lacions (Neopàtria, 54; telèfon:93.345.79,30) muntatges de tot tipus. Teatre, música, dansa,
circ i màgia de tots els estils i par a tots els gustos tenen cabuda en aquest equipament, que camina cap
al seu segon any de vida. Els nens, els joves, el públic adult les persones grans poden disfrutar de la
programació variada d'aquesta sala, que emergeix com un dels pocs espais de la ciutat en que es
desenvolupen experiències de tota mena,
Des del millor teatre aficionat de districte fins al de les companyies professionals de més prestigi
internacional; des d'espectacles infantils a les propostes que més entusiasmen les persones grans; des
del teatre clàssic fins als projectes més innovadors. Pallassos, humor, titelles, sarsuela, cabaret, poesia,
teatre de gest i llum negra, dansa... La diversitat és el gran patrimoni del SAT, que presenta un ambiciós
programa de cara al 2005.

QUALlTAT I PREUS ASSEQUlBLES

El preu dels espectacles per a I'any 2005 resulta realment assequible, amb entrades de 6 euros per als
nens i de 12 per als adults. A més, el teatre ofereix descomptes del 25% al 50% per a nens, joves,
persones grans i esplais, En el cas de la programació per a adults, el SAT compta amb un ventall de
possibilitats molt ampli. Entre les actuacions previstes per a aquest trimestre destaquen Màgic Andreu,
que presenta 25 anys de somnis; Toni Albà, amb L'ombra; Las Rosas de Papel, que presenta Tres
Hermanas; Carles Flavià, que diverteix el públic amb el seu punt de vista sobre l'Evangeli, i Cane
Mondo, que donarà a conèixer el seu Querer y no poder.
Per als més petits, el SAT compta amb actuacions molt diverses, que faran les delícies dels nens i les
nenes durant els mesos de gener, febrer i març, No es poden perdre els espectacles de Boni, que
presenta In situ; el Teatre Nu (L'home just); Rocamora (El vestit nou); Xirriqueteula (Papirus)iI Zum Zum,
que presenta Frankenstein.

FESTIVAL DE DANSA

Per al mes d’abril destaca el Dansat!, el festival de dansa contemporània de Sant Andreu, que
constitueix una gran oportunitat per a tots els barcelonins aficionats a aquest ball. Al maig, per una altra
banda, arribarà el torn de les entitats culturals del districte, amb la segona edició del Fica’t al SAT,
I'aparador cultural de les arts escèniques de Sant Andreu, un districte ple d'associacions i entitats
culturals, moltes dedicades a les arts escèniques. No en va, sempre ha estat un punt de referència
important par al teatre aficionat de Barcelona, com ho demostren les més de 20 entitats (corals, orfeons,
esbarts i grups de teatre) susceptibles d'oferir els seus treballs sobre un escenari. Una gran fornada
d'actors, actrius, directors, productors i tècnics professionals que van començar la seva carrera en
aquestes entitats i grups teatrals disfruten en I'actualitat d'una projecció bastant important tant a
Catalunya com a la resta d'Espanya, En I'èxit del SAT hi té un paper fonamental la societat 08030
Gestió Teatral, que va néixer fruit de la unió de dues propostes diferents que pretenien gestionar el
teatre de Sant Andreu: la Puça SCCL, que combina les seves activitats teatrals destinades als nens amb
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gestions i programacions de festes i actes culturals, i Joe Forga, una persona profundament vinculada al
món teatral i associacionista de Sant Andreu.

La Puça, 25 anys de dedicació: 15 espectacles i 5 anys de televisió

La veterana companyia de pallassos va tancar una brillant trajectòria

La Companyia Ínfima La Puça, nascuda el desembre del 1979, va decidir posar fi a la seva trajectòria el
Nadal passat. Després de 25 anys dedicats al teatre per a tots els públics, Oscar Rodríguez i Joan
Busquets han apostat per un canvi en la seva carrera artística. Han estat 15 espectacles, cinc anys de
televisió en programes diaris i setmanals, i un bon nombre de direccions artístiques i programacions
teatrals. El seu comiat va tenir lloc al SAT, on van protagonitzar tres espectacles diferents durant tres
dies consecutius: del 27 al 29 de desembre. El dilluns 27, la companyia es va acomiadar de l'espectacle
A-2, un exercici de palIassos en estat pur, una antologia de números treballats durant els últims cinc
lustres. L'endemà va ser el torn d’Els Cavallers del Nas Vermell, una increïble història en que un parell
de pagesos que volien robar la pedra filosofal, van ser nominats cavallers i de l’Orde de Lo Nas Vermell.
Finalment, el dimecres 29 de desembre va tenir lloc I'últim bolo de La Puça, Un cas com un cabàs, amb
la participació de Puçow & Puçow, detectius privats, que reben I'encàrrec de recuperar la màscara de
Puçankamon.
Cristina Molina, en la presentació de Palante y no soy
de Alicante, l’any passat al Sant Andreu Teatre.
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