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SATSUMA 3.0 és un espectacle per a públic 
familiar i teatre itinerant en el qual es combinen 

diferents tipus de xanques (pintor i ballesta) amb una 

acurada estètica steampunk o retrofuturista i una història 

èpica en la qual els espectadors salvaran el planeta de la 

destrucció. La participació del públic serà fonamental 

per a solucionar l’enigmàtic conflicte.

CARACTERÍSTICAS
SATSUMA 3.0 es un espectáculo para  
público familiar y teatro itinerante en 
el que se combinan diferentes tipos de 
zancos (pintor y ballesta) con una cuidada 

estética steampunk o retrofuturista y una 
historia épica en la que los espectadores salvarán 

el planeta de la destrucción. La participación del público 
será fundamental para solucionar el enigmático 
confl icto.

LA HISTORIA
La rosa de los vientos ha desaparecido a causa de las 
luchas de los humanos. La humanidad ha perdido el 
norte y camina hacia la autodestrucción si la rosa no 

vuelve a su sitio; el polo norte, el punto más cercano a 
la estrella polar. El caos se ha apoderado del planeta y 
la solución la tienen los buscadores, unos enigmáticos 
personajes que habitan el interior de la Tierra y buscan 
de nuevo la rosa de los vientos. El público guiarà por 
el laberinto de las calles de la ciudad a los buscadores 

que fi nalmente la encontrarán escondida en la barriga 
del Buho de Atenea.

La rosa dels vents ha desaparegut a causa de les 

lluites dels humans. La humanitat ha perdut el nord 

i camina cap a l’autodestrucció si la rosa no torna al 

seu lloc, el pol nord, el punt més a prop a l’estrella 

polar. El caos s’ha apoderat del planeta i la solució la 

tenen els buscadors, uns enigmàtics personatges que 

habiten l’interior de la Terra i busquen de nou la rosa 

dels vents. El públic guiarà pel laberint dels carrers 

de la ciutat els buscadors que finalment la trobaran 

amagada a la panxa del Mussol d’Atenea.
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FITXA ARTÍSTICA  //  FICHA ARTÍSTICA
Actors CÉSAR MARÍN Actores

AUGUSTO TERUEL
SILVIA NEGUT
SERGIO PÉRIZ

ALEJANDRO ALONSO

Guió i direcció JOAN RAGA Guión y dirección
Producció MARI CARME CANÓS Producción

Ajudant de producció TERE SEBASTIÀ Ayudante de producción
Música MARC ISERN Música

Veu Mussol BEATRIZ IBÁÑEZ Voz Buho
Xiqueta que plora i riu ARIADNA ISERN IBÁÑEZ Niña que llora y rie

Disseny de vestuari
i escenografia

BEA IBÁÑEZ 
CÉSAR MARÍN

SARA RECATALÀ

Diseño de vestuario
y escenografía

Coreografia CARMEN ESQUIVEL Coreografía
Mussol i rosa dels vents ENRIC JUEZAS Buho y rosa de los vientos

Atretzo ARTURO MARTÍN Atrezo
Fotografia MIREIA RAGA Fotografía

Vídeo XAVI MANZANET Vídeo
Disseny gràfic PASKU.COM Diseño gráfi co
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