
Teatre del Cercle

entre
pantalles

Diari del confinament

Textos d’alumnes de l’escola Baldiri Reixac,  
interpretats pels infants dels Tallers de Teatre



M’agrada explicar que em considero una persona molt afortunada per 
haver pogut combinar i fer coincidir sovint les meves dues grans pas-
sions: l’ensenyament i el teatre. I el Cercle m’ha ofert l’espai idoni per 
a que conflueixin.

Al llarg del camí de la vida, he tingut ocasió d’explorar diverses possibi-
litats: projectes nascuts a l’escola que, més tard, s’han ampliat i polit al 
Cercle o a l’inrevés: projectes nascuts al Cercle que s’han adaptat per 
a l’escola. I amb algunes persones hi ha hagut un flux semblant: he re-
comanat la meva escola a famílies del barri i del Cercle, i he recomanat 
el meu teatre a alumnes de l’escola. Compartir amb els i les alumnes un 
espai d’oci i de creativitat és molt enriquidor; compartir amb l’alumnat 
un espai teatral a l’escola en horari lectiu és un regal.

Ara bé, el que  no havia experimentat mai fins ara és el fet de muntar 
i dirigir un espectacle a partir de textos escrits pels meus alumnes. Els 
textos que escoltareu es van escriure durant el confinament domiciliari,  
entre març i juny de l’any passat, a partir de la proposta feta per les 
tutores de 5è i 6è de Primària –Sandra i Arantxa–, els quals vaig tenir 
el plaer de llegir i corregir. Se’ls demanava que expliquessin què feien 
durant el dia, com vivien aquesta situació tan extraordinària i, sobretot, 
com se sentien.

Amb el material escollit, em vaig reunir per exposar-lo als nens i nenes 
dels nostres tallers de teatre que tenen les mateixes edats que les auto-
res i autors. La connexió va ser instantània i, a mesura que els hem anat 
treballant, s’hi han anat identificant cada vegada més.

Desitgem que també vosaltres, pares, mares, familiars i amistats també 
us hi sentiu representats i, encara que soni a tòpic gastat, el record del 
que vam viure ens faci millors persones i ens aporti coratge i esperança 
per seguir encarant la pandèmia i les seves conseqüències.

Finalment, us compartim que el Cercle i jo mateixa decidim col·laborar 
amb la Marató de la Covid-19 amb la recaptació de l’espectacle.

Moltes gràcies per haver vingut!

Mercè Sesé Sabartés

Han escrit
 Irati Bragulat   Miquel Borràs
 Jan Sangüesa    Ona Ferrando
 Joana Rivière   Pau Gándara
 Martí Griset    Sol Giralt

Interpreten
 Agnès Brau    Maria Sota
 Ariadna Blasco   Nora Alcaide
 Blai Picanyol    Pere Quintana
 Bruna Casals    Rita Rull
 Maria Brau    Roger Soler

Equip tècnic
 Tècnic de llums   Guillem Cadafalch
 Tècnic de so    Pere Fàbregues
 Dramatúrgia i direcció  Mercè Sesé 

Agraïments

Al Xavier Vilajosana pel suport moral i bones idees.
Al Xavi Segú pel seu assessorament tècnic.

A l’equip del Confinacercle i especialment a la Begoña Pérez  
pel seu acompanyament i suport.

A la Cel·la Mondéjar pel disseny del cartell i del programa.
A les famílies de la companyia pel seu ànim, comprensió,  

agraïment i simpatia, i per posar-m’ho tot molt fàcil.
I, sobretot, als i les alumnes per deixar-me els seus textos i als actors i actrius 

per demostrar tanta il·lusió, motivació i ganes per superar els entrebancs 
amb què ens hem trobat, i tirar endavant l’espectacle.

Nota: les audicions de trombó i piano estan interpretades  
pels actors Pere Quintana i Roger Soler.



Un espectacle del cicle Confinacercle 
30 i 31 de gener de 2021 


