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Aquesta temporada
deixa’t portar!
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VENDA D‘ENTRADES

A la taquilla del vestíbul 
del Teatre-Auditori

Pl. de Victòria dels Àngels, 1

La forma més fàcil d’encertar 
quan vulguis fer un regal. 
Adquireix-la a les taquilles 
del teatre o per Internet.

Una hora abans de la funció

Targeta regal

El preu de l’entrada inclou 
les despeses de gestió. 

Podeu consultar el plànol 
de la sala amb visió 3D.

Rep-les directament al teu dispositiu 
mòbil i mostra-les des de la pantalla 

del telèfon per accedir a la sala.

Cal imprimir les entrades 
comprades per internet. Mostra-les 

directament per accedir a la sala.

Entrades al mòbil

Impressió a casa

En horari de taquilla
al 93 589 12 68

Telèfon amb targeta

Internet
www.tasantcugat.cat

Cèsar Martinell, 2
Obert les 24 hores

Av. del Pla del Vinyet, 48 
/Av. de Torreblanca

Fins al dissabte 18 de febrer
De dimarts a divendres, 
d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes, d’11 a 14 h

A partir del dimarts 21 de febrer
Dimarts i dimecres tarda tancat

Hotel Sant Cugat

Taquilles
del Teatre-Auditori

Pl. d’Octavià, s/n
Portal Major del Monestir

De dimarts a dissabte,
de 10 a 14 h i de 17 a 19 h

Diumenges i festius, 
de 10 a 14 h

Oficina
de Turisme
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La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis 
posteriors a la seva publicació (Novembre 2016).

Totes les actualitzacions les podeu trobar al web 
www.tasantcugat.cat i a @TeatreAuditori

Si voleu rebre aquest programa 
notifiqueu-nos-ho per correu electrònic, 
a teatre-auditori@santcugat.cat

Quan aquest programa ja no us sigui útil, llenceu-lo al contenidor blau. Col·laboreu en el seu reciclatge.

Consulteu i actualitzeu les vostres dades
https://santcugat.koobin/zonapersonal

Venda d’abonaments 
a partir del dimarts 13 de desembre

Venda general
a partir del dimarts 20 de desembre

Els dies 13 i 20 de desembre, venda d’entrades 
al vestíbul del Teatre de 9 a 21 h 

(Servei obert de cafeteria. 
Aparcament a preu reduït 

al pàrquing Esade-Creapolis)

Regala entrades 
personalitzades per internet.

Av. del Pla del Vinyet, 48
08172 Sant Cugat del Vallès

600 996 996

youtube.com/user/
tasantcugat

www.facebook.com/
teatreauditorisantcugat

@TeatreAuditori

@TeatreAuditori

@TeatreAuditoriteatre-auditori
@santcugat.cat

CONTACTA AMB NOSALTRES

93 590 76 90 (oficina)
93 589 12 68 (taquilles)
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Preu: 100 € 
Una altra pel·lícula
The Winter’s Tale

La desaparació de Wendy
Claudia
Conillet
Infàmia

Relato de un náufrago
Escuadra hacia la muerte

ABONAMENTS TEMÀTICSDESCOMPTES

ESPECTACLES EN FAMÍLIA

NOVETAT!
OCTET de 

Teatre
QUINTET de 

Dansa

DIA MUNDIAL 

del Teatre

Preu: 80 €
Víctor Ullate Ballet

Sant Petersburg Festival Ballet
Blanca Li i Maria Alexandrova

Pere Faura
Brincadeira + Brodas Bros

Preu: 30 €
Claudia

El suïcidi de l’elefant hipotecat

QUINTET de 

Clàssica

Preu: 80 €
Banda Municipal de Barcelona

Josep Bros i Elisabet Pons
Gran concert simfònic - OSSC

ONCA i Escolania de Montserrat
Concert de Sant Jordi - OSSC

Si has comprat un abonament: 
10% de descompte 

en les entrades addicionals

Des del primer dia de venda general: 
50% de descompte en les entrades 

de la nova fila 8 d’amfiteatre

Una hora abans de la funció: 
50% de descompte

Ta! AbonatTa! 50%

Ta! Última horaTa! 65

Majors de 65 anys: 
10% de descompte 

Ta! Grups

15 persones: 10% de descompte
Visita guiada opcional
abans de les funcions

ABONAMENTS A LA CARTA

Preu: 132 € 
(22 €/entrada)

Tria 6 espectacles 
(excepte Manon Lescaut i Carmen)

Preu: 160 € 
(20 €/entrada)

Tria 8 espectacles 

Preu: 228 € 
(19 €/entrada)

Tria 12 espectacles 

Preu: 288 € 
(18 €/entrada)

Tria 16 espectacles Preu: 384 € 
(16 €/entrada)

Inclou 24 espectacles
(excepte Antonia San Juan, 
Berto, El suïcidi de l’elefant 
hipotecat i Pablo Carbonell)

Mecenes

Preu: 96 € 
(24 €/entrada) 

Tria 4 espectacles 
(excepte Manon Lescaut i Carmen)

De 14 a 25 anys
Preu: 40 € 

(10 €/entrada)
Tria 4 espectacles

Jove

Preu especial a partir de 4 entrades. Consulteu el preu a cada espectacle familiar.

Ta! En família

Es demanarà l’acreditació corresponent al descompte en accedir a la sala.
Els diferents tipus de descompte no són acumulables.

Ta! 18
Si fas 18 anys l’any 2017 i vius a Sant Cugat. Tria 5 espectacles a 3 euros cadascun.

Venda d’entrades: del dimarts 31 de gener al dissabte 25 de febrer, 
per internet, i a les taquilles, de dimarts a divendres, de 17 a 19 h, i dissabtes, d’11 a 14 h. 

És imprescindible el DNI. Entrades limitades, nominatives i intransferibles. 

SI TENS MENYS DE 29 ANYS

Fins als 20 anys: 
30% de descompte

Ta! 20
De 21 a 29 anys: 

20% de descompte 

Ta! 29
De 14 a 25 anys

Preu: 40 € 
(10 €/entrada)

Tria 4 espectacles

Jove

Ramon Mirabet, El suïcidi de l’elefant hipotecat i els espectacles En família 
no estan inclosos en els abonaments a la carta.

VENDA D’ABONAMENTS PER INTERNET https://santcugat.koobin.com/abonaments

Els descomptes no s’apliquen als espectacles En família.
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ESCENARI

ESCENARI

AMFITEATRE

SALA ESCENARI

ABONAMENTS A LA CARTA

Una altra pel·lícula

Banda Municipal de Barcelona

The Winter’s Tale

Víctor Ullate Ballet. Comunidad de Madrid

La desaparició de Wendy

Rosario

Josep Bros - Elisabet Pons

Sant Petersburg Festival Ballet

Manon Lescaut

Antonia San Juan

Berto

Gran concert simfònic. OSSC

Claudia

Onca & Escolania de Montserrat

Rosana

Conillet

Blanca Li – Maria Alexandrova

Concert de Sant Jordi. OSSC

Infàmia

Pere Faura

Carmen

Relato de un náufrago

Pablo Carbonell

Escuadra hacia la muerte

Brincadeira + Brodas Bros

Antonio Díaz - Mago Pop

A LA CARTA
4/6/8/12/16

ENTRADES ADDICIONALS
Ta!20 

(30% dte.)
Ta!Abonat 

(10% dte.)
Ta!29 

(20% dte.)
Ta!65 

(10% dte.)

Dj. 09/02

Dv. 10/02

Dg. 12/02

Dv. 24/02

Ds. 25/02

Dj. 02/03

Ds. 04/03

Dg. 05/03

Dv. 10/03

Dv. 17/03

Dg. 19/03 

Dv. 24/03

Ds. 25/03 

Dv. 31/03

Ds. 01/04

Dv. 07/04

Dv. 21/04

Ds. 22/04

27 i 28/04

Dg. 30/04

Dv. 12/05

Ds. 13/05

Dg. 14/05

Dv. 19/05

Ds. 20/05

25 al 28/05 dia...  h...

.... h

DATA ESPECTACLE

Tria l’abonament que més s’ajusti a les teves preferències, 
i marca les entrades que vols de cada espectacle en aquesta butlleta.

Podeu consultar el plànol de la sala amb visió 3D per Internet

PLÀNOL DE SALA
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Clown-música

Teatre

Complementària

Clàssica

Complementària

Teatre

En família

Dansa

Complementària

1 h de màgia

Teatre

En família

Música

Clàssica

Dansa

Òpera

Complementària

En família

Teatre

Música

1 h de màgia

Humor

T de Mira-sol

Complementària

Clàssica

Teatre

Complementària

Teatre

En família

Clàssica

T de Mira-sol

Música

T de Mira-sol

Teatre

En família

Complementària 

Dansa

Complementària

Clàssica

Teatre

T de Mira-sol

Dansa

Complementària

En família

T de Mira-sol

Complementària

Òpera

Teatre

Complementària

Humor

Teatre

Complementària

Dansa

1 h de màgia

Màgia

GUILLEM ALBÀ & LA MARABUNTA

UNA ALTRA PEL·LÍCULA

PARLEM DE...

BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA

PARLEM DE...

THE WINTER’S TALE

L’OCELL PRODIGIÓS

VÍCTOR ULLATE BALLET

ASSAIG OBERT

TONI DE LES HERAS

LA DESAPARICIÓ DE WENDY

DÀMARIS

ROSARIO

JOSEP BROS- ELISABET PONS

SANT PETERSBURG FESTIVAL BALLET

MANON LESCAUT

PARLEM DE...

GERONIMO STILTON

ANTONIA SAN JUAN

RAMON MIRABET

MAGGUS

BERTO

DINS LA PANXA DEL LLOP

PARLEM DE

ORQ. SIMFÒNICA SANT CUGAT

CLAUDIA

PARLEM DE...

EL SUÏCIDI DE L’ELEFANT HIPOTECAT

MOBY DICK

ONCA & ESCOLANIA DE MONTSERRAT

YOU SAY TOMATO

ROSANA

ALONE. Història d’un nàufrag

CONILLET

LUCRECIA

PARLEM DE...

BLANCA LI - MARIA ALEXANDROVA

ASSAIG OBERT

ORQ. SIMFÒNICA SANT CUGAT

INFÀMIA

IRON SKULLS CO.

PERE FAURA

ASSAIG OBERT

GUILLEM TELL

LES DONES SÀVIES

PARLEM DE...

CARMEN

RELATO DE UN NÁUFRAGO

PARLEM DE...

PABLO CARBONELL

ESCUADRA HACIA LA MUERTE

PARLEM DE...

BRINCADEIRA + BRODAS BROS

DÉSIRÉE

ANTONIO DÍAZ - MAGO POP

Espectacle inaugural

David Mamet - Julio Manrique

Una altra pel·lícula

Amb Elisabet Franch

The Winter’s Tale

Cheek by Jowl

El Petit Liceu

El Amor Brujo

Víctor Ullate Ballet

Magicum

Josep Maria Benet i Jornet

En concert

Gloria a ti

Non ti scordar di me

El llac dels cignes

Giacomo Puccini

Manon Lescaut

Gran retorn a la fantasia

Mi lucha

Home Is Where The Heart Is

Personatges

Sigue con nosotros

Cia. De paper

Gran Concert Simfònic

Gran Concert simfònic

La Conquesta del Pol Sud

Claudia

LAminimAL

Herman Melville

Del Mozart primerenc a l’obra pòstuma

Joan Yago

En la memoria de la piel

Cia. Sebas

Marta Galán Sala

Una bruixa a Barcelona

Infàmia

Déesses et Démones

Blanca Li - Maria Alexandrova

Concert de Sant Jordi

Pere Riera

Sinestesia

Sin baile no hay paraíso

Pere Faura

El Petit Liceu

Molière

Carmen

Georges Bizet

Gabriel García Márquez

Relato de un náufrago

El mundo de la tarántula

Alfonso Sastre

Escuadra hacia la muerte

BrincaBros vibra

Joana Rhein

La Gran Ilusión
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Ds. 25.03
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25 al 28.05

TA  Teatre-Auditori CA  Cafè Auditori

TM  Teatre de Mira-sol BIBL  Biblioteca Gabriel Ferrater

EMVA  Escola de Música Victòria dels Àngels

PROGRAMACIÓ
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           Guillem Albà & La Marabunta 
és bogeria. És descontrol amb classe.

Durada:
1 hora i 30 min

Fitxa artística

Idea original, guió, 
i composició musical 
Guillem Albà & La Marabunta

Intèrprets
Guillem Albà
Guillermo Carrizo
Iñaki Marquiegui
Martí Soler
Albert Comaleras
Àlvar Monfort
Edgar Gómez

Direcció artística 
Guillem Albà

Direcció musical
Iñaki Marquiegui

Textos cançons
Pau Escribano 
Anna Roig 
Tatiana Sánchez

Veu en off 
Àngel Llàcer

Producció
Guillem Albà & La Marabunta

Un show de clown, enèrgic i 
energètic, catapultat per la mi-
llor música en directe. Sketch a 
tempo matemàtic. A l’escenari 
els artistes lluiten perquè res no 
s’entengui.

Cançons pròpies. Gags absurds. 
Cabaret. Res no té sentit i tot és 
possible. Cap ordre establert. És 
el caos del pallasso. Improvisa-
ció: sortir i jugar. Divertir-se pas-
si el que passi, i qui sap què pas-
sarà avui. I demà. I demà passat. 
Això és la selva. Voleu riure? 

Una nova troupe arriba a les 
vostres retines. Desconnecteu 
els mòbils i els cervells. Ells són 
antídot, pólvora i vitamina C. Joc 
sense conservants: en directe i a 
la vena.

Hi esteu convidats! Feu-vos un lloc 
i oblideu-vos de tot!

GUILLEM ALBÀ & 
LA MARABUNTA

gener
dilluns, 19.30 h30Cl

ow
n

m
ús

ic
a

www.guillemalba.com
www.marabuntashow.com
@GuillemAlba
@MarabuntaShow

©
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P
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PREU: GRATUÏT

Entrada amb invitació. 
Els abonats podeu adquirir-la a 

partir del 13 de desembre, 
i els no abonats a partir del 
20 de desembre pels canals 

habituals de venda.

ESPECTACLE INAUGURAL 
DE LA NOVA TEMPORADA

GRATUÏT 
OBERT A TOTHOM

Mira el vídeo



Durada: 
1 hora i 25 min

febrer
dijous, 21 h09Te

at
re

Fitxa artística

Autor
David Mamet

Traducció
Julio Manrique
Cristina Genebat

Direcció
Julio Manrique 

Intèrprets
Mireia Aixalà
Julio Manrique 
David Selvas 

Producció
Temporada Alta-Festival de Tardor 
de Catalunya, en coproducció amb 
La Brutal

Dos productors de cinema te-
nen entre mans un ambiciós 
projecte fílmic destinat a tren-
car tots els rècords de taquilla, 
un futur de beneficis que co-
mença a trontollar quan la Ka-
ren, la nova secretària, planteja 
una adaptació alternativa, una 
via diferent a la simple cobdícia 
econòmica. 

En aquesta coproducció del fes-
tival internacional Temporada 
Alta i La Brutal, Julio Manrique 
torna a David Mamet després 
de dirigir Els boscos i American 
Buffalo. Amb una fluïdesa ar-
gumental altament addictiva, 
l’aclamat  novel·lista, assagista, 
dramaturg, guionista i director 
de Chicago planteja les tenses 
contradiccions del capitalisme 
des d’un dels seus motors més 
importants, Hollywood.

UNA ALTRA 
PEL·LÍCULA
(Speed-the-Plow)
David Mamet - Julio Manrique

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

Ta!50%
14 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

©
 F

el
ip

e 
M

en
a

OCTET DE TEATRE
100 €

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
Una altra pel·lícula
amb la companyia
En acabar la funció, a la platea

         Una partitura precisa, afilada i frenètica per a tres 
intèrprets, disposats a pujar al ring i lliurar un duríssim 
combat ple de cops amagats.”

12

@temporadaalta
@labrutal

@alex_bargallo

#Unaaltrapelícula
#DavidMamet en es-
tat pur. Gran adapta-
ció de Julio Manrique 
@Larsgez i disfrutant 
amb @David_Selvas



Durada: 1 hora i 40 min
(amb intermedi)

febrer
divendres, 21 h10Cl

às
si

ca

BANDA MUNICIPAL
DE BARCELONA
La gran Sarsuela i el virtuosisme d’Elisabet Franch

www.auditori.cat
@BandaBarcelona

QUINTET DE CLÀSSICA
80 €Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

14

©
 Jo

rd
i G

ar
cí

a

Servei gratuït
GUARDA-ROBA

©
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Fitxa artística

Banda Municipal de Barcelona

Director
Salvador Brotons

Flauta travessera
Elisabet Franch

Programa

Obres de: Georges Bizet,
Pablo Sarasate, Jesús Guridi,
Ruperto Chapí, Amadeu Vives,
Tomás Bretón i Jerónimo Giménez 

La primera part del concert està dedicada al talent jove. Comença-
rem amb L’Arlésienne de Bizet, compositor ja molt premiat amb no-
més 20 anys, seguit d’Aires gitanos i Fantasia sobre Carmen de Pablo 
Sarasate, violinista i compositor precoç. I tot amb una solista de luxe, 
la jove i premiada flautista santcugatenca, Elisabet Franch, que ja 
ha actuat a prestigiosos escenaris com Carnegie Hall de Nova York, 
Teatro alla Scala, Teatro Luciano Pavarotti, Teatre Bolxoi, Filharmo-
nia de Sant Petersburg i Royal Opera House d’Oman, entre d’altres.  
Actualment és la Solista Assistent de la Suzhou Symphony Orchestra.
 
A la segona part, la Banda Municipal de Barcelona ens aproparà al 
repertori popular de les gran sarsueles, interpretant els preludis ins-
trumentals d’El Caserío, La Revoltosa i La Verbena de la Paloma, una 
selecció de temes de Bohemios d’Amadeus Vives, i el brillant inter-
mezzo de La boda de Luis Alonso.
 
Us garantim una inoblidable vetllada musical. Us animeu?

         Una inoblidable vetllada musical amb música 
de ballet, sarsuela i el virtuosisme d’Elisabet Franch.”

@maria_freiria

Quan la #música és 
#art amb tots els 
sentits. @elisabet_
frach bellesa musical, 
escènica l’essència 
del tresor més preuat 
els intangibles.

Ta!50%
14 €

@maria_freiria

Quan la #música és 
#art amb tots els 
sentits. @elisabet_
franch bellesa musi-
cal, escènica l’essència 
del tresor més preuat 
els intangibles.
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Durada: 2 hores i 50 min
(amb intermedi)

Amb la col·laboració especial de:

febrer
diumenge, 18 h12Te

at
re

Fitxa artística

Direcció
Declan Donnellan

Disseny
Nick Ormerod

Intèrprets
Orlando James
Edward Sayer
Natalie Radmall-Quirke
Eleanor McLoughlin
Joy Richardson 
Grace Andrews 
Sam Woolf
Ryan Donaldson
David Carr
Peter Moreton
Sam McArdle
Joseph Black 
Guy Hughes
Tom Cawte

Producció
Cheek by Jowl en coproducció amb el 
Barbican de Londres; Les Gémeaux/
Sceaux/Scène Nationale; Grand 
Théâtre de Luxembourg; Piccolo 
Teatro di Milano - Teatro d’Europa; 
Chicago Shakespeare Theater i Centro 
Dramático Nacional, Madrid (INAEM)

Una de les millors obres de Wi-
lliam Shakespeare, The Winter’s 
Tale (Conte d’hivern), tot i escrita 
en el mateix període que La tem-
pesta, desmunta totes les regles 
que La tempesta respecta: les 
tres unitats aristotèliques, de 
l’espai, el temps i l’acció, es llen-
cen per la borda a mesura que 
recorrem Europa, des de la tra-
gèdia a la comèdia, al llarg d’un 
període de setze anys.

Conte d’hivern parla d’un rei de-
lirant i paranoic que destrossa 
la seva família. Però aquest és 
el nou Shakespeare que, ha-
vent completat les seves grans 
tragèdies amb la dura lluita per 
la redempció, dóna pas a l’espe-
rança. La foscor inicial dóna lloc 
a l’alegria i el temps condueix els 
personatges cap a una aclapara-
dora conclusió...

THE WINTER’S TALE
Conte d’hivern, de William Shakespeare
Cheek by Jowl

         Una de les millors obres 
de Shakespeare dirigida per un dels 
directors més reconeguts d’Europa.”

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

ESPECTACLE EN ANGLÈS
SOBRETITULAT EN 
CASTELLÀ

www.cheekbyjowl.com
@CbyJ

Gira en col·laboració amb el Centro 
Cultural Internacional Oscar Niemeyer 
de Avilés, el Teatro Arriaga de Bilbao 
i el Teatro Romea de Múrcia.

Cheek by Jowl és una de les 
grans companyies internacionals 
i ha actuat a més de 40 països 
arreu del món.

Una obra mestra... un privilegi! 
Le Figaro

Una bellesa que te treu l’alè. 
Huffington Post

Tota l’enorme riquesa del món 
somiada per Shakespeare brilla 
amb un esplendor enlluernador 
en aquest muntatge. 
El Pais

OCTET DE TEATRE
100 €

+INFO: pàg. 78
LUDOTEATRE

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
The Winter’s Tale
amb Josep Maria Oroval 
i Sam Abrams
Dissabte, 11 de febrer, 19 h
Al Cafè Auditori
Entrada lliure

ÚNICA FUNCIÓ 
A CATALUNYA
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Ta!50%
14 €

Mira el vídeo



L’OCELL PRODIGIÓS
El Petit Liceu

Durada: 50 minfebrer
dissabte, 18 h

febrer
diumenge, 12 h18 19Ò

p
er

a

www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat

         Una posada en escena única que farà 
les delícies del petit i gran espectador.”

18
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Fitxa artística

Música
Igor Stravinsky

Creació i dramatúrgia
Joaquín Casanova 
Elisa Ramos

Escenografia, il·luminació 
i projeccions
Joaquín Casanova

Màscares, titelles i objectes
Elisa Ramos 
Joaquín Casanova

Repartiment
Elisa Ramos, Fenix
Ángela Cáceres/Ariel García, Ocell
Lola Martín, veu de la serp

Adaptació musical, arranjaments
i piano
José López-Montes

Producció
La Maquiné / ABAO - OLBE Asocia-
ción Bilbaina de amigos de la Ópera

El jardí del paradís és un lloc on habiten totes les espècies d’animals 
i plantes. Allí viu un petit ocellet de color de foc que mai ningú ha 
vist. El seu vol és com una espurna de llum, el seu plomatge bonic, i 
el seu cant captivador... És l’ocell prodigiós! No el coneixes?

Inspirat en L’ocell de foc del compositor Igor Stravinsky i interpretat 
amb un piano i un violí. Adaptació del conte popular rus i la llegenda 
de l’au Fènix.

Una posada en escena única explicada a través de titelles, actors i 
projeccions de vídeo que farà les delícies del petit i gran espectador.

SESSIONS ESCOLARS
Del 14 al 17 de febrer

DESCOMPTES
Ta! En família
10 € (a partir de 4 entrades)

GRATUÏT
Menors de 3 anys

PREU Zona A 14 €
Zona B 13 €
Zona C 11 €
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Mira el vídeo



VÍCTOR ULLATE BALLET
Comunidad de Madrid
El Amor Brujo

Una revisió de la peça que Víctor Ullate va estrenar el 28 de maig de 1994 al Teatro de la Maestranza de Sevilla. 
Per a aquesta nova ocasió, s’estrena escenografia i vestuari, donant més protagonisme a la llum -el foc fatu-, 
present en tota la trama. En aquesta versió es du a terme una aposta musical trencadora amb la inclusió del 
grup de dark ambient In Slaughter Natives, que se suma als efectes musicals creats per Luis Delgado per a la 
versió original i que condueixen l’espectador a una travessia entre la vida i la mort, un viatge cap al més enllà.

L’obra, escrita per Falla a principis del segle XX, i de marcat caràcter andalús, aprofundeix en el misticisme gitano, 
acostant-se a l’amor en la seva forma més primitiva i essencial. Explica la història de Candela, una noia gitana, 
enamorada de Carmelo, que és turmentada per l’espectre del seu antic amant. Una història d’amor i passió, de 
llàgrimes i desconsol, de bruixeria i seducció, de mort i de dansa. Una cita ineludible per als amants de la dansa.

Durada: 
1 hora i 35 min

febrer
divendres, 21 h24D

an
sa
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z          Una nova versió d’El Amor Brujo, 
diferent en les seves formes, però eterna 
en la seva essència.”

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 €

Fitxa artística

Coreografia
Víctor Ullate

Ajudant de direcció
Eduardo Lao

Música
Manuel de Falla
Luis Delgado
In Slaughter Natives 

Disseny de llums 
i elements escenogràfics
Paco Azorín

Vestuari
María Araujo

Taller de tintura
María Calderón

Disseny so
Miguel Lizarraga

Creació de vídeo
Greyman

OFF Teatre-Auditori

Assaig obert
Divendres, 24 de febrer, 18 h
Cal recollir la invitació a les 
taquilles del teatre a partir 
d’una hora abans.

www.victorullateballet.com
@Victor_Ullate

QUINTET DE DANSA
80 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Gira en col·laboració amb 
Centre Cultural Terrassa

Ta!50%
18 €

Mira el vídeo
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Fitxa artística

Direcció 
Oriol Broggi

Intèrprets
Joan Anguera, Diana Gómez,
Mar del Hoyo, Antònia Jaume,
Xavier Ripoll, Josep Sobrevals 
i Armand Villén
Carles Pedragosa, músic

A La desaparició de Wendy, una companyia de teatre és a punt de 
començar la representació infantil de l’obra Peter Pan quan un pro-
blema amb els decorats els obliga a fer un canvi sobtat de repertori; 
caldrà distorsionar una mica l’argument…

Josep Maria Benet i Jornet  és l’autor indiscutible del teatre català 
contemporani. És la figura que enllaça dues èpoques i dues gene-
racions. El seu teatre és una invitació a deixar-se sorprendre per 
temes i personatges que, lluny dels tòpics, dels falsos heroismes i 
dels llocs comuns, ens confronten amb la fragilitat i petitesa de la 
condició humana.

Fitxa artística

Veu principal
Dàmaris Gelabert

Veus coristes
Anila Padrós i Cristina Ferrero 

Actrius
Lola Call i Caterina Cuspinera

Actor
David Cuspinera

Músics
Àlex Martínez, piano
Adrià Martínez, guitarra
Dimas Corbera, baix
Coqui Castells, bateria

Un concert-espectacle amb els temes més populars de la Dàmaris 
Gelabert (Bon dia, Els dies de la setmana, Qui sóc jo?, Tu, l’Abeceda-
ri, etc.) acompanyada per músics, coristes, un actor i la participació 
especial de la Lola (videoclip: Qui sóc jo?) i la Caterina (videoclip: Bon 
dia!). Un concert ple de ritme perquè tota la família pugui cantar i 
gaudir d’aquestes divertides cançons que molts nens i nenes canten 
diàriament a casa i a l’escola. 

La Dàmaris Gelabert s’ha convertit en un referent musical per als 
nens i nenes del nostre país. Pedagoga i musicoterapeuta, les seves 
cançons, a banda de fer feliços i divertir els infants, tenen un alt 
contingut pedagògic. Una recepta infal·lible per encendre’ns l’amor 
per la música des de ben petits.

LA DESAPARICIÓ DE WENDY
de Josep Maria Benet i Jornet

Durada: 
1 hora i 30 min

febrer
dissabte, 21 h25Te

at
re

M
ú

si
ca

LA DÀMARIS EN CONCERT!

Durada: 
1 hora

febrer
diumenge, 18 h26
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DESCOMPTE
Ta! En família
10 € (a partir de 4 entrades)

PREU
14 €

          Un joc pervers sobre els records, l’imaginari col·lectiu 
i la moral establerta, a través de l’homenatge al teatre, l’espai 
de les il·lusions i la màgia compartida.”

          Dàmaris porta a l’escenari un assortit de cançons 
divertides amb les quals tota la família podrà cantar, ballar 
i passar-s’ho d’allò més bé!”

1 a 9

www.damarisgelabert.com
@DamarisGelabert

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

OCTET DE TEATRE
100 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Producció Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia 
Amb el suport de l’ICEC
Amb la col·laboració de 
Els Teatres Amics i Xarxa Transversal 
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GRATUÏT
Menors de 3 anys

www.salabeckett.cat
@salabeckett

Mira el vídeo Mira el vídeo



Ta!65
41 €

Ta!29
37 €

DESCOMPTES
Ta!20
32 €

Ta!Grups
41 €

PREU
46 €

24

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

ROSARIO
Gloria a ti

març
dijous, 21 h02M

ú
si

ca
Durada: 

1 hora i 30 min

Fitxa artística

Rosario, veu

Fernando Illán, baix 
i direcció musical
Dayan Abad, guitarra elèctrica
José Ordoñez, guitarra acústica
Diego Illán, bateria
Tato Icasto, teclats
Ramon González El León, 
percussions
Mayte Pizarro, veus

Rosario Flores no necessita presentació. La filla petita d’Antonio 
González “El Pescaílla” i Lola Flores, té prou art als seus gens com 
per convertir en màgic tot allò que toca. Àgil i temperamental, una 
força incombustible de la natura que deixa empremta en cadascuna 
de les seves actuacions, torna amb la seva banda encapçalada per 
Fernando Illán. 

Estendard de la rumba com gairebé ningú, és capaç de donar un pessic 
flamenc al pop, el rock, el soul, el funky, el blues, la bossa nova o velles 
balades que sonen a noves amb la seva veu. Rosario és nervi, energia 
i feeling i, en les gairebé dues hores que dura el concert, amb nous i 
vells èxits, amb aromes de soul, R&B i arrels flamenques, farà aixecar 
la platea, demostrant que, tot i el pas del temps, segueix emocionant 
i contagiant el seu duende amb una posada en escena explosiva.

         Rosario ens farà vibrar amb la presentació del nou disc, 
i vells èxits, amb aromes del soul, R&B i arrels flamenques.”

Concert programat 
dins del marc d’activitats 
del Dia Internacional 
de la Dona.

www.rosariofloresoficial.com

Escolta el CD

Ta!50%
23 €



JOSEP BROS - ELISABET PONS
Non ti scordar di me

març
dissabte, 21 h04Cl
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Durada: 1 hora i 40 min

(amb intermedi)

QUINTET DE CLÀSSICA
80 €Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

26

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Programa

Obres de
E. De Curtis, F. P. Tosti,
R. Leoncavallo, S. Gastaldon,
F. Cilea, G. Verdi,
J. Massenet, P. Mascagni,
R. Soutullo, Y J. Vert,
P. Sorozabal, F. Caballero,
E. Toldrà, R. Martínez i Valls

Fitxa artística

Tenor
Josep Bros

Soprano
Elisabet Pons

Piano
Marco Evangelisti

El Teatre-Auditori Sant Cugat acollirà Non ti scordar di me (No t’obli-
dis de mi), un concert a càrrec del prestigiós tenor Josep Bros i una de 
les noves veus emergents del nostre país, la jove soprano Elisabet 
Pons amb l’acompanyament del Mestre Marco Evangelisti. 

Un projecte comú on s’interpretaran composicions destacades de 
l’òpera, la sarsuela i la cançó. No cal dir que la proposta augura una 
nit on les emocions estaran a flor de pell.

Leonard Bernstein deia que “La música pot donar nom a allò que no 
podem anomenar i comunicar el desconegut”, i estem segurs que 
aquest recital us farà passar una vetllada inoblidable.

         Un viatge compartit on música i paraula 
ens endinsaran en un mar d’emocions.”
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SANT PETERSBURG 
FESTIVAL BALLET
El llac dels cignes

El Sant Petersburg Festival Ballet és una gran companyia que combina l’estricta elegància clàssica i un 
aire fresc del segle XXI amb acurades posades en escena. La companyia, composta per grans ballarins i 
excepcionals solistes, ha realitzat gires a Alemanya, Àustria, Itàlia, Finlàndia, Suècia, Polònia, Islàndia, 
la República Txeca, Hongria, Croàcia i Eslovàquia. 

La ciutat de Sant Petersburg està inextricablement vinculada a la gran figura del ballet clàssic que va ser 
Màrius Petipà, qui va crear més de 50 ballets i va revisar nombroses obres creades per altres coreògrafs, 
moltes de les quals són les versions tal com les coneixem avui.

El llac dels cignes és el primer dels tres ballets que va compondre el compositor rus Piotr Ilitx Txaikovski 
a petició de l’Òpera de Moscou. Es va estrenar al Teatre Bolxoi de Moscou el 1877. En aquell moment, no 
va ser ben rebut, però, el 1895, es va reestrenar amb noves coreografies de Marius Petipà i va tenir un 
gran èxit al Teatre Mariinski de Sant Petersburg.

març
diumenge, 19 h05D

an
sa

          Sense cap mena de dubte, aquest ballet és dels més 
coneguts i populars del món per la seva concepció, la seva 
admirable coreografia i la meravellosa música de Txaikovski.”
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Durada: 2 hores i 15 min
(amb intermedi)

Fitxa artística

Ballet per a 38 ballarins

Música
Pyotr Txaikovski

Coreografia
Màrius Petipà
L. Ivanov 

Llibret
W. Begitchev
W. Geltzer

Disseny de l’escenografia 
i vestuari
Vyacheslav Okunev

Disseny de llums
Aivis Tucs

Producció
International BPM

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 €

QUINTET DE DANSA
80 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

+INFO: pàg. 78
LUDOTEATRE

Gira en col·laboració amb 
Auditorium de Palma de Mallorca
Kursaal Manresa
Teatre Auditori de Granollers
Teatre Casal de Vilafranca del Penedès
Teatre Municipal de Montcada i Reixac

Col·labora

Ta!50%
18 €
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Durada: 2 hores i 45 min
(amb intermedi)

març
divendres, 21 h10Ò
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MANON LESCAUT
de Giacomo Puccini
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
Orquestra Simfònica del Vallès

         Una història 
d’amor juvenil 
plena de sensualitat 
i riquesa expressiva.”

Ta!65
47 €

Ta!29
42 €

DESCOMPTES
Ta!20
36 €

Ta!Grups
47 €

PREU
52 €

Òpera en quatre actes
(sobretitulada en català)

Fitxa artística

Director musical
Daniel Gil de Tejada

Director d’escena
Carles Ortiz

Repartiment
Saioa Hernández, Manon Lescaut 
Enrique Ferrer, Des Grieux  
Enric Martínez-Castignani, Lescaut
Carlos Cremades, Edmondo  
Juan Carlos Esteve, Geronte  
Carles Ortiz, Maestro di ballo  
Laura Brasó, Un musico  
Josué García, L’Oste   
Albert Espinosa, Un Lampionajo  
Xavier Casademont, Sargente  
Joaquim Cornet, Comandante

Producció
Associació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell per Òpera a Catalunya.
Presidenta i directora artística: 
Mirna Lacambra

Text escrit per un equip de redacció 
convocat per l’editor Giulio Ricordi, 
que es va basar en la novel·la de 
l’abat Prévost del mateix títol.
Estrenada al Teatre Regio de Turín, 
l’1 de febrer de 1893.

Amb Saioa Hernández i Enrique 
Ferrer com a veus principals, 
aquesta òpera és un repte per 
al cor. Una història d’amor juve-
nil plena de sensualitat i riquesa 
expressiva que explica la història 
de Manon, l’heroïna sensible que 
s’entrega plenament a l’amor 
fins a l’autoimmolació.

L’obra s’inspira en la novel-
la  L’historie du chevalier des Gri-
eux et de Manon Lescaut  (1731) 
d’Abbé Prevost que, prèviament, 
havia servit de base per a òperes 
d’Auber i, sobretot, de Massenet. 
Puccini, però, va voler allunyar-se 
estilísticament de Massenet i de 
la “perruca empolsegada” típica-
ment francesa, arrecerant-se en 
un verisme molt personal.

OFF Teatre-Auditori

Parlem de...
Manon Lescaut
amb Roger Alier
Divendres, 10 de març, 19.15 h
Al Cafè Auditori
Entrada lliure

www.aaos.info
@OSValles
@catalunyamusica
@aaos1982

Servei gratuït
GUARDA-ROBA

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

compta amb 
el patrocini de

amb el 
suport de

Ta!50%
26 €



GERONIMO 
STILTON
Gran retorn a la fantasia

Durada aprox: 
2 hores 

(amb intermedi)

març
diumenge, 12, 16.30 i 19 h12M
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         Geronimo Stilton torna al Regne de la Fantasia amb un 
nou espectacle musical participatiu i interactiu, i amb una 

innovadora posada en escena.”

32

Fitxa artística

Director
Lluís Danés

Composició musical
Xavi Lloses 

Llibret
Enric Llort 

Intèrprets
Geronimo Stilton
Beth Rodergas
Edgar Martinez
Marc Gomez
Marina Xeix
Marina Schiaffino
Laura Borràs
Joan Mas
Toni Guillemat

Producció
Focus i Grup 62

Geronimo Stilton torna al Regne 
de la Fantasia! I aquesta vegada 
no hi és per passar-hi uns dies 
de vacances, sinó perquè l’espe-
ra la missió més difícil, més mis-
teriosa, més aventurera, més 
emocionant, més perillosa, més 
solitària i més màgica de totes!

Aquesta vegada, Flordiana, no 
és la seva aliada, ni la seva ami-
ga, sinó una reina esquerpa, 
malcarada i hostil que li ordena 
que vagi a buscar els Set Objec-
tes Màgics escampats per tot el 
Regne de la Fantasia. 

Una aventura de bigotis en la 
qual ens retrobarem amb per-
sonatges tan coneguts com el 
gripau Scribacchinus, la Flordi-
ana de la Flor, la bruixa Stria, 
l’encantador Boletus, la valenta 
Alys i molts altres!

Una nova aventura musical far-
cida de misteri, d’emoció, de 
màgia, de cançons molt diverti-
des i moltíssima fantasia!

DESCOMPTE
Ta! En família
20 € (a partir de 4 entrades)

PREU
25 €

@StiltonMusical

TRESFUNCIONS

GRATUÏT
Menors de 3 anys
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Recomanat per a
TOTS ELS PÚBLICS
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ANTONIA SAN JUAN
Mi lucha

març
divendres, 21 h17Te

at
re

Durada: 
1 hora i 30 min

Fitxa artística

Autoria
Félix Sabroso
Enrique Gallego 
Antonia San Juan
Pedro Almodóvar
Arthur Kopit

Direcció
Antonia San Juan

Intèrpret
Antonia San Juan

Producció
MEJOR HABLAR, S.L.

Antonia San Juan, un dels baluards de la llibertat d’expressió escènica, 
continua el seu periple pels escenaris del país després dels èxits dels 
últims anys al teatre, al cinema i a la televisió. La seva última aposta 
escènica, de la qual, a més, és directora, reuneix textos signats per 
Félix Sabroso i Enrique Gallego, juntament amb escrits propis.

Mi lucha és el quart espectacle unipersonal, després d’Otras muje-
res, Las que faltaban i Lo Mejor de Antonia San Juan. El públic s’invo-
lucra amb el personatge des del primer instant, identificant-se amb 
situacions a les quals tots i totes podem enfrontar-nos en algun 
moment de la nostra vida: la solitud, l’amor, la malaltia o la mort.

La capacitat interpretativa d’Antonia San Juan és única. És una figu-
ra camaleònica que es mou còmodament entre l’humor mordaç i les 
profunditats de la malenconia amb un ampli ventall de registres. Els 
seus treballs captiven el públic i creen una complicitat realment ad-
mirable. A Mi lucha aquesta inclassificable actriu encarna diferents 
dones en una successió de monòlegs que no us deixaran de sorpren-
dre en cap moment. 

         La inclassificable actriu Antonia San Juan ens presenta un 
espectacle sòlid, dur, políticament incorrecte, divertit i autèntic.”

Ta!65
22 €

Ta!29
19 €

DESCOMPTES
Ta!20
17 €

Ta!Grups
22 €

PREU
24 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

www.antoniasanjuan.com
@Antoniasanjua

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Espectacle programat 
dins del marc d’activitats 
del Dia Internacional 
de la Dona.

Mira l’entrevista
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Durada: 
1 hora i 30 min

març
dissabte, 21 h18M

ú
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Fitxa artística

Ramon Mirabet, veu i guitarra
Oscar Ferret, piano
Jordi Mestres, baix i contrabaix
Marc Llorià, bateria
Sergio Fernandez, guitarra
Josep Tutusaus, trombó
Mario Ruiz, percussió i cors

Els seus concerts són una festa. 
És un artista amb un gran directe 
i un club de fans que creix a mar-
xes forçades. Les xifres estan del 
seu costat; entrada en el top 10 
de la llista dels discs més venuts 
a Espanya, més de 200.000 re-
produccions mensuals a Spotify 
i més de 100.000 visites del seu 
nou vídeo a Youtube.

La gira de Ramon Mirabet ha 
estat, sense cap dubte, una de 
les més sorprenents i màgiques 
de 2016 i ara arriba a Sant Cu-
gat amb la presentació del nou 
disc Home Is Where The Heart 
Is, un vibrant espectacle acom-
panyat d’una banda de sis mú-
sics i un repertori que inclou les 
millors cançons dels seus dos 
discs, i la cançó Those Little  
Things de la campanya d’estiu 
2016 d’Estrella Damm.

RAMON MIRABET
Home Is Where The Heart Is

PREU ÚNIC
20 €
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www.ramonmirabet.com
@ramonmirabet

Col·labora

         La veu que ha posat el panorama
musical cap per amunt.”

Escolta el CDABONAMENT JOVE
A LA CARTA
40 € (4 espectacles)

@maria_freiria@silverhaw 

Cambio mi suscrip-
ción a Spotify por 
un concierto de 
@ramonmirabet 
al mes... increíble!! 
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Fitxa artística

Guió
Berto Romero 
Rafel Barceló 

Direcció
Berto Romero 
Miquel Company

Música
Iván Lagarto 
Miquel Company

Visuals
Lyona, Els Altres, Marta Tomas
i El Cansancio

Producció El Cansancio

Berto torna a Sant Cugat amb aquest espectacle on els ingredients 
segueixen essent l’humor, la música i el ball: històries sobre el “jo” 
públic del presentador i humorista per explicar els canvis que s’han 
produït al seu voltant durant els últims anys. La gran repercussió i no-
torietat de Berto Romero estan relacionades amb les seves aparicions 
televisives als programes de la productora del Terrat, especialment 
als de Buenafuente. No obstant això, Romero ha participat també en 
nombrosos espais radiofònics i és un dels membres fundadors de la 
productora El Cansancio, creada a finals de 1990, sense oblidar les se-
ves incursions cinematogràfiques com Ocho apellidos catalanes. 

Programa

Obertura Mar i Cel
Albert Guinovart

Concert per a piano i orquestra núm.2
Serguei, Rakhmàninov

Simfònia núm. 9 en mi menor, 
op 95 (Simfonia del Nou Món)
Antonín Dvorák

Fitxa artística

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Director titular, Josep Ferré
Piano solista Albert Guinovart
Director convidat Jordi Piccorelli

Albert Guinovart és el convidat 
d’honor d’aquest concert que 
presenta el seu doble vessant, 
com a compositor del musical 
Mar i Cel i com a pianista solis-
ta d’una obra mestra de Serguei 
Rakhmàninov. El Concert per a 
piano i orquestra, núm. 2, op. 
18 es va estrenar amb el mateix 
compositor com a solista el 27 
d’octubre de 1901, i li va conrear 
un sòlid reconeixement interna-
cional. Un concert extraordinari 
dirigit per Jordi Piccorelli, director 
català de reconegut prestigi.

BERTO
Sigue con nosotros

Durada: 
1 hora i 30 min

març
diumenge, 19 h19H
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ORQUESTRA SIMFÒNICA
SANT CUGAT Gran concert simfònic

Durada: 1 hora i 45 min
(amb intermedi)

març
divendres, 21 h24
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         Un espectacle farcit d’originalitat i bons acudits 
sobre la paternitat, la crisi dels 30 (gairebé 40) o la mort.”

          Un concert molt especial amb dos grans convidats: 
Albert Guinovart i Jordi Piccorelli.”

ESPECTACLE EN CASTELLÀ www.bertoromero.com
@Berto_Romero
@GiraBertoRomero

QUINTET DE CLÀSSICA
80 €Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Ta!65
22 €

Ta!29
19 €

DESCOMPTES
Ta!20
17 €

Ta!Grups
22 €

PREU
24 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
Gran concert simfònic
amb Albert Guinovart, Jordi 
Piccorelli i Josep Ferré
Dimecres, 22 de març, 19.30 h
A l’Escola de Música Victòria 
dels Àngels. Entrada lliure

compta amb el patrocini de

Mira el vídeo

Ta!50%
14 €

Ta!50%
12 €
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Fitxa artística

Creació i interpretació
Claudia Victoria Poblete Hlaczik, 
Carles F. Giua i Eugenio Szwarcer

Direcció Carles Fernández Giua

Producció
Grec 2016 Festival de Barcelona, La 
Conquesta del Pol Sud, Centre d’Arts 
Escèniques de Terrassa i Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona
Amb la col·laboració de
Casa Amèrica Catalunya
Teatre-Auditori Sant Cugat

Segur que encara recordeu Nadia, un espectacle en format de docu-
mental escènic representat al Teatre-Auditori al març de 2016, de la 
mà d’una jove afganesa que explicava la seva història en primera per-
sona. Ara La Conquesta del Pol Sud torna a combinar el llenguatge 
teatral i la investigació periodística en un muntatge basat en la his-
tòria real de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, una enginyera de siste-
mes, aficionada a la ciència ficció, que viu a Buenos Aires i que, amb 
22 anys, va descobrir que era filla de desapareguts i que havia viscut 
una vida inventada amb uns pares que, de fet, no eren els seus.

Fitxa artística

A partir de textos de
José Sanchis Sinisterra

Dramatúrgia i direcció
Daniela De Vecchi

Intèrprets
Eloi Benet, Anna Berenguer, 
Esperança Crespí, Xesco Pintó, 
Toni Figuera i Cris Codina

Músics
Xantal Gabarró, cello
Joan Martínez, guitarra

Cantant Andrea Marinel-lo

Producció 
LAminimAL Teatre

Col·labora 
Nuevo Teatro Fronterizo

El suïcidi de l’elefant hipotecat és la primera part de la trilogia Fer so-
nar una flor, escrita i dirigida per Daniela De Vecchi a partir de relats 
breus de José Sanchis Sinisterra, a més d’alguns textos improvisats 
pels intèrprets en funció de la premsa diària. 

És una experiència divertida, acompanyada de música en directe, la 
premsa del dia i unes copes de vi. Una obra carregada d’humor crític 
on els espectadors poden opinar i debatre el nostre present. Riure 
de l’actualitat interrogant el futur. 

CLAUDIA
La Conquesta del Pol Sud

Durada: 
1 hora i 20 min

març
dissabte, 19 h25Te

at
re
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EL SUÏCIDI DE L’ELEFANT
HIPOTECAT 
LAminimAL

Durada: 
2 hores

març
dissabte, 22 h25
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ESPECTACLE EN CASTELLÀ

          Un poema escènic sobre la memòria, la justícia i la identitat, 
partint de l’experiència d’una noia argentina, filla de desapareguts.”

          Passeu a l’acció i participeu en una experiència teatral 
integradora. Un diàleg amb l’espectador que es convertirà en 
una relació íntima, propera i acollidora.”

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... Claudia 
amb la companyia
En acabar la funció, a la platea

DIA MUNDIAL
DEL TEATRE

www.laminimalteatre.cat
@laminimalteatre

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

ABONAMENT DIA MUNDIAL DEL TEATRE
Claudia + El suïcidi de l’elefant hipotecat
30 € (inclou un refrigeri al Cafè Auditori)

PREU
28 €

PREU
10 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

OCTET DE TEATRE
100 €
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Espectacle programat 
dins del marc d’activitats 
del Dia Internacional 
de la Dona.

AL VESTÍBUL DEL TEATRE-AUDITORI
ESPECTACLE NO NUMERAT
AFORAMENT LIMITAT A 90 PERSONES

SALA
VESTÍBUL
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Durada: 
1 hora

març
diumenge, 18 h26Te

at
re

Fitxa artística

Autoria
Gorakada-Julio Salvatierra

Direcció
José Carlos García

Intèrprets
Aritza Rodríguez
José Cruz Gurrutxaga
Eriz Alberdi

Direcció musical, composició 
i violí a escena
Fran Lasuen

Acordió diatònic a escena 
i tema Moby Vals
Unai Laso

Direcció artística i producció
Alex Díaz

Ismael s’embarca al Pequod, un 
vaixell balener comandat pel 
capità Akab. Durant el seu vi-
atge, gaudeix dels plaers de la 
vida al mar, fa amics i aprèn a 
reconèixer els diversos tipus de 
balenes... Tanmateix, l’obsessiu 
desig de venjança del Capità 
Akab contra Moby Dick, la bale-
na blanca, conduirà el Pequod i 
la seva tripulació a la desgràcia. 
La companyia recrea el mar, les 
balenes, personatges i aven-
tures presents a l’obra gràcies 
als elements escènics, el ritme, 
l’humor, la música, el treball 
dels actors i, sobretot, les pa-
raules de Melville.

FETEN 2016
Millor Direcció

MAX 2016
Nominat per al premi 
Millor Espectacle Infantil

Azpeitia 2015
XXXIII Encuentros de Teatro 
Vasco
Premi del Públic

MOBY DICK
de Herman Melville
Teatro Gorakada

SESSIÓ ESCOLAR
Dilluns, 27 de març

          Un viatge 
ple d’aventures 
que aproparà 
als més petits 
aquesta obra 
de la literatura 
universal.”

www.gorakada.com

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

DESCOMPTE
Ta! En família
10 € (a partir de 4 entrades)

PREU
14 €

GRATUÏT
Menors de 3 anys

Mira el vídeo



ONCA & ESCOLANIA 
DE MONTSERRAT
Del Mozart primerenc a l’obra pòstuma

març
divendres, 21 h31Cl

às
si

ca
Durada: 

1 hora i 10 min

QUINTET DE CLÀSSICA
80 €Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Programa

Divertimento en re major per 
a cordes, KV 136

Missa de Rèquiem en re menor, 
K. 626

Wolfgang A. Mozart (1756-1791) 

Fitxa artística

Escolania de Montserrat
Capella de Música de Montserrat
Orquestra Nacional Clàssica 
d’Andorra 

Director Llorenç Castelló

Orgue Vicenç Prunés

Solistes a determinar

L’Escolania de Montserrat i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra 
s’uneixen per interpretar una de les obres vocals més importants 
de Mozart. El Rèquiem és l’última obra del compositor, basada en 
els textos llatins de les misses de difunts. Al juny de 1791, Mozart 
ja estava malalt quan un desconegut li va encarregar la composició 
d’un rèquiem. Més tard es va saber que aquell personatge misteriós 
era un enviat del comte Franz von Walsegg, l’esposa del qual ha-
via mort. Mozart, obsessionat amb la idea de la mort des del tras-
pàs del seu pare, i debilitat per la fatiga i la malaltia, va creure que 
aquell home era un missatger del destí i que el rèquiem que havia 
de compondre seria per al seu propi funeral. En morir, va aconseguir 
deixar acabades només tres seccions de l’obra, que finalitzaria el 
seu deixeble Franz Xaver Süssmayr sota les seves instruccions. 

A l’inici del concert, escoltarem el Divertimento en re major per a 
cordes, KV 136, que Mozart va compondre l’any 1772, quan només 
tenia quinze anys. La peça, formada per tres moviments, demostra 
la mestria del geni austríac que, en aquell moment, ja portava deu 
anys component. 
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         Dues peces, separades per gairebé 20 anys, 
que mostren de manera molt diferent el geni de Mozart.”

L’ONCA compta amb el patrocini de:

44

Ta!50%
14 €



46

Durada: 
1 hora i 30 min

abril
dissabte, 21 h01M

ú
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ca

Després de cinc anys de silenci, Rosana torna amb un nou àlbum 
d’estudi titulat En la memoria de la piel, un disc en el qual desborda 
energia, capacitat de comunicació, seducció i sensibilitat. L’encant 
de les seves noves composicions, les seves melodies i canvis de rit-
mes, i el seu magnífic tractament són un còctel temptador davant el 
qual és impossible resistir-se. És evident que ha tornat amb moltes 
ganes de conquerir-nos.
 
En la memoria de la piel és Rosana aquí i ara: “Cada disc té la seva 
pròpia identitat, però sento que, en aquest nou treball, sóc jo exac-
tament com m’imaginava abans de començar a enregistrar-lo.” 
Després de 20 anys d’experiència i èxits, i milers de concerts i mi-
lions de discos venuts, En la memoria de la piel mostra l’artista tal 
com és ara mateix: autèntica, inconfusible, evocativa i imparable.

ROSANA
En la memoria de la piel

          La cantautora canària, acompanyada de la seva banda, 
torna per presentar-nos el seu nou treball discogràfic.”

www.rosana.net
@RosanaOficial

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Escolta el CD
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+INFO: pàg. 78
LUDOTEATRE

Ta!50%
18 €

@ymx76

En la memoria de la 
piel te extraño, donde 
no te pueda ver te ex-
traño @RosanaOficial 
una genialidad.
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Durada: 
1 hora i 20 min

abril
divendres, 21 h07Te

at
re

Fitxa artística

Adaptació, traducció i direcció 
Marc Martínez  

Intèrpret
Clara Segura 

Producció
Bitò Produccions 
Teatre Lliure

“El seu fill no progressa adequadament”. És el que diu la carta de 
l’escola que acaba de rebre la protagonista d’aquest muntatge i és 
el desencadenant d’un monòleg teatral en el qual moltes dones —i 
cada cop més homes— d’avui es veuran reflectides. Ella és mare, 
treballa, té cura dels seus fills, i del seu marit, és esposa i amant 
i voldria tenir una vida social però, per més que s’esforça a orga-
nitzar-se i fer que el temps s’allargui tant com sigui possible, no 
li acaben de sortir els números. Tant se val que es multipliqui i es 
divideixi, perquè la seva vida no sembla pensada per a una dona 
normal, sinó per a una superwoman. Què passaria si se li acabessin 
les piles com al conillet de l’anunci? 

S’ho pregunta una dona que té por de la solitud, de les mentides, 
de no ser estimada i, sobretot, de no ser entesa. Explicant al públic 
el xuclador en què s’ha convertit la seva vida, les seves anades i 
vingudes frenètiques, la protagonista dóna veu a moltes dones que 
se la miren des del pati de butaques.

CONILLET
de Marta Galán Sala, a partir 
d’El conejito de tambor de Duracell

         Clara Segura ens ofereix un recital interpretatiu brillant 
i especialment intens, on se’ns mostra tendra i salvatge, 
irònica i dramàtica.”

PREMI DE LA CRÍTICA 2015 
A LA MILLOR ACTRIU PRINCIPAL

@bitoproduccions
@teatrelliure

OCTET DE TEATRE
100 €Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

@lusmelus

Un forat + un bon 
text + una magnífica 
actriu= #Conillet. Ha 
estat una meravella 
@clara_segura 
@elmarcmartinez 
i #MartaGalan
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Durada: 1 horaabril
diumenge, 18 h09M

ú
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LUCRECIA
Una bruixa a Barcelona

Fitxa artística

Autor i director
Edu Pericas

Intèrprets
Lucrecia
Tamara Ndong
Jofre Borrás
Judith Endje

Escenografia
Taller d’Escenografia Sant Cugat

Il·lustracions
Philip Stanton

Animacions
Daniel Escalé

Producció
ANEXA

Lucrecia torna als escenaris 
amb un nou espectacle per a 
infants, però del que segur gau-
dirà tota la família. Transfor-
mada en una bruixa de trenes 
de mil colors, la seva història 
reivindica els molts elements 
representatius de la ciutat de 
Barcelona així com la importàn-
cia de l’amistat. Perquè no hi ha 
bruixes bones o dolentes, no-
més bruixes que es comporten 
bé o malament… I tot amanit 
amb unes inoblidables cançons 
interpretades amb el seu incon-
fusible ritme cubà.

@lucreciaagua

DESCOMPTE
Ta! En família
10 € (a partir de 4 entrades)

PREU
14 €

Recomanat per a
TOTS ELS PÚBLICS

          Un espectacle musical màgic i 
divertit, de la mà de la cantant Lucrecia, 
que enamorarà grans i petits.”

GRATUÏT
Menors de 3 anys
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Durada: 

1 hora i 20 min
abril
divendres, 21 h21D

an
sa

Fitxa artística

Direcció artística
Blanca Li

Coreografia i ballarines
Blanca Li
Maria Alexandrova 

Música
Tao Gutiérrez

Direcció
Carlos Martin

Piano
Gherardo Catanzaro

Música mesclada
Carlos Koschitzky
Enrico Barbaro 

Vestuari
Azzedine Alaïa
Jean-Paul Gaultier
Stella McCartney 
Sophie Théall

Coproducció
Blanca Li 
Théâtre des Champs-Elysées

Gira en col·laboració amb
Centre Cultural Terrassa

Déesses et Démones (Deesses i 
Diablesses) és la trobada de dues 
estrelles de la dansa en una cre-
ació “mitològica”. Com als temps 
dels déus grecs, es combinen i 
s’enfronten, es transformen en 
diablesses o en divinitats ben-
volents per canviar el destí dels 
humans, sembrant al seu entorn 
força, alegria i energia. Aquestes 
dues dones que ballen són les 
dues cares de la mateixa mone-
da? Elles manegen la calor i el 
fred, són el caos i l’harmonia.

Per Blanca Li, la coreògrafa in-
classificable, i Maria Alexandro-
va, la sublima ballarina estrella 
del Ballet del Bolxoi, es tracta 
d’una oportunitat d’explorar jun-
tes les seves personalitats. Mal-
grat els seus recorreguts dife-
rents, es troben aquí com dues 
bessones, tant en l’harmonia 
com en la violència. Diferents i 
iguals alhora, líriques i potents, 
encarnen tota la força de les fi-
gures mitològiques i totèmiques.

BLANCA LI - MARIA 
ALEXANDROVA
Déesses et Démones

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

53

          Blanca Li i Maria Alexandrova 
evoquen les figures mitològiques en 
un nou espectacle coreografiat i ballat 
per les dues estrelles de la dansa.”

www.blancali.com
@BlancaLiOficial

QUINTET DE DANSA
80 €

OFF Teatre-Auditori

Assaig obert
Divendres, 21 d’abril, 18 h
Cal recollir la invitació a les 
taquilles del teatre a partir 
d’una hora abans.

Mira el vídeo

Ta!50%
18 €



ORQUESTRA SIMFÒNICA
SANT CUGAT
Concert de Sant Jordi “Els colors de la música”

abril
dissabte, 21 h22Cl

às
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ca
Durada: 1 hora i 45 min

(amb intermedi)
QUINTET DE CLÀSSICA
80 €Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Per celebrar el tradicional Concert de Sant Jordi, us oferim un programa de música descriptiva creada 
per compositors universals com Felix Mendelssohn, Pietro Mascagni, Ralph Vaughan Williams i Camille 
Saint-Saëns i una selecció de música catalana del segle XX de grans compositors com ara Juli Garreta, 
Agustí Cohí Grau i Manuel Oltra. I també tenim el plaer d’estrenar l’obra Fantasia Popular del jove pianis-
ta i compositor barceloní, Marc Migó, amb la participació de cors infantils i juvenils de Sant Cugat.

El Concert de Sant Jordi d’enguany compta amb la col·laboració de la mezzo-soprano Marta Valero i de 
l’Escola de Noves Tecnologies Interactives de la Universitat de Barcelona.
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          Un concert 
innovador que us 
farà gaudir amb la 
màgia de la música.”

Programa

Obres de:
Felix Mendelssohn
Pietro Mascagni
Ralph Vaughan Williams
Camille Saint-Saëns
Agustí Cohí Grau
Manuel Oltra
Juli Garreta
Marc Migó

Fitxa artística

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Mezzo-soprano
Marta Valero

Director
Josep Ferré

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugatcompta amb 

el patrocini de

Ta!50%
14 €
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Durada: 
1 hora i 35 min

abril
dijous, 21 h

abril
divendres, 21 h27 28Te

at
re

Fitxa artística

Direcció 
Pere Riera  

Intèrprets
Emma Vilarasau
Jordi Bosch
Anna Moliner
Francesc Ferrer

Escenografia
Sebastià Brosa

Caracterització
Toni Santos

Producció
La Villarroel

Infàmia és un joc de miralls, d’esferes, de punts de vista. A  l’Eva 
Dolç li ha caigut un tros de món al damunt, i està lesionada. Veurem 
com les ferides que ha patit fereixen també a dos individus ten-
dres, que encara no són del tot conscients del camí que han pres: 
la  Sara  i  l’Aleix,  dos  intèrprets que semblen condemnats a patir 
l’emergència de ser perpètuament actors “emergents”.  I, enmig 
d’un combat ferotge que farà entrar en crisi les vocacions de tots 
tres, apareixerà en Toni, un mefistofèlic astut, que els posarà a tots 
tres en solfa. Remourà tots els fonaments i aclarirà tots els dub-
tes perquè els altres acabin entenent, d’una vegada per totes, de 
què va en realitat aquest ofici.

Pere Riera torna a treballar amb l’Emma Vilarasau després de l’èxit 
aconseguit amb Barcelona, muntatge que va guanyar el Premi Max 
a millor autor per a Riera i millor actriu per a Emma Vilarasau.

INFÀMIA
de Pere Riera

         Pere Riera convida els actors a un joc teatral 
per interrogar-se sobre la influència de les qüestions 
personals en la vida professional.”

OCTET DE TEATRE
100 €Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... Infàmia
amb Emma Vilarasau,
Jordi Bosch i Pere Riera
Dimarts, 18 d’abril, 20 h
A la Biblioteca Central Gabriel 
Ferrater. Entrada lliure

@anaistrp

Portava expectatives 
molt altes i han estat 
superades. Magnífica 
combinació a l’escenari 
Emma Vilarasau (bru-
tal) – Jordi Boixaderas
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Durada: 
1 hora

abril
diumenge, 19 h30D

an
sa

Fitxa artística

Direcció i performance 
Pere Faura  

Textos de la performance
Pere Faura
Anne Teresa De Keersmaeker

Música
La mort del cigne
Singing In the Rain
You Should Be Dancing
Saturday Night Fever
Fase

Escenografia visual
Desilence studio

Coproducció
Mercat de les Flors
Graner fàbrica de creació
La Comédie de Valence
CDN Drôme-Ardèche
Fundació Catalunya – La Pedrera

Amb el suport de
La Poderosa
L’Estruch – Fàbrica de Creació 
de les Arts en Viu de Sabadell

Aquest espectacle  és un collage coreogràfic de quatre solos em-
blemàtics imprès en un únic cos que interpreta part de la memòria 
col·lectiva de la dansa: La mort del cigne de Maia Plissétskaia; Sin-
ging in the Rain, el solo de Gene Kelly; You Should Be Dancing, de 
Saturday Night Fever, amb John Travolta, i Fase d’Anne Teresa De 
Keersmaeker i Michele Anne de Mey, de la companyia Rosas.

Pere Faura és un artista que compta amb dos elements que el fan 
diferent: el seu treball coreogràfic que mescla la peça més popular 
amb la contemporània sense manies i una predilecció per il·lustrar les 
seves creacions amb una notable vis còmica. Barreja amb èxit quatre 
de les peces musicals ballades que més l’han marcat com a artista 
i les desgrana de manera divulgativa, però sempre amb la ironia a 
punt. Una desconstrucció divertida i lúcida.

Jordi Bordes – Recomana.cat

PERE FAURA
Sin baile no hay paraíso.
La meva història de la dansa

         Un exercici d’autocrítica humorística sobre el món 
de la dansa i els seus referents.”

OFF Teatre-Auditori

Assaig obert
Diumenge, 30 d’abril, 17 h
Cal recollir la invitació a les 
taquilles del teatre a partir 
d’una hora abans.

QUINTET DE DANSA
80 €Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

+INFO: pàg. 78
LUDOTEATRE

Dissabte, 29 d’abril, 18 h
Al parc Ramon Barnils 
Mostra de dansa

Dissabte, 29 d’abril, 21 h
Al Cafè Auditori
Una hora de dansa

Mira el vídeo
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Fitxa artística

Música
Gioachino Rossini

Adaptació, dramatúrgia i direcció
La Baldufa

Direcció d’escena
Ramon Molins

Direcció musical
Olga Kobekina

Piano Manel Ruiz, Olga Kobekina
Flauta / Piccolo Jaume Cortadellas
Trompa Pau Valls

Una fletxa, una poma, un nen, 
l’aventura d’un valent ballester... 
L’espectacle comença amb una 
tropa de comediants i músics que 
entren en escena com si arribes-
sin a la plaça d’un poble. Són un 
grup d’artistes que viatgen expli-
cant la llegenda de Guillem Tell. 
S’instal·len a l’escenari i, a partir 
d’objectes, titelles i ombres, van 
representant els diversos perso-
natges i situacions de la llegenda.

Fitxa artística

Director d’orquestra
Santiago Serrate

Director del cor
Daniel Gil de Tejada

Director d’escena
Carles Ortiz

Repartiment
Laura Vila, Carmen   
Enrique Ferrer, Don José  
Maite Alberola, Micaela  

GUILLEM TELL
El Petit Liceu

Durada: 
1 hora i 5 min

maig
dissabte, 18 h06Ò

p
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CARMEN de Georges Bizet
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
Orquestra Simfònica del Vallès

Durada: 3 hores i 20 min
(amb intermedi)

maig
divendres, 21 h12

Òpera en quatre actes
(sobretitulada en català)

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... Carmen
amb Javier Pérez Senz
Dimarts, 9 de maig, 19.30 h
Al Cafè Auditori
Entrada lliure

www.aaos.info
@OSValles
@catalunyamusica
@aaos1982

ESPECTACLE CANTAT EN CATALÀ

www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat
@BaldufaTeatre

Repartiment
Xavier Mendoza / Toni Marsol, 
Guillem Tell
Marta Valero / Montserrat Bertral, 
Eduvigis
Maia Planas / Helena Abad, 
Jemmy
Pep Ferrer / Xavi Fernàndez,
Gessler, Leutold i Melcthal
Emiliano Pardo / Carles Pijuan,
Melcthal i acomodador
Enric Blasi / Ferran López, 
comediant

Producció
Gran Teatre del Liceu

Toni Marsol, Escamillo  
Juan Carlos Esteve, Zúñiga  
Carles Pachón, Morales  
Beatriz Jiménez, Frasquita  
Assumpta Cumí, Mercedes  
Jordi Casanova, Remendado  
Joan Garcia Gomà, Dancairo  
Cor infantil

Producció
Associació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell per Òpera a Catalunya.

Presidenta i directora artística: 
Mirna Lacambra

Ta!65
47 €

Ta!29
42 €

DESCOMPTES
Ta!20
36 €

Ta!Grups
47 €

PREU
52 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

DESCOMPTES
Ta! En família
10 € (a partir de 4 entrades)

PREU Zona A 14 €
Zona B 13 €
Zona C 11 €

SESSIONS ESCOLARS
Del 3 al 5 de maig

©
 A

. B
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ll

GRATUÏT
Menors de 3 anys

compta amb 
el patrocini de

amb el 
suport de

Ta!50%
26 €
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RELATO DE UN NÁUFRAGO
basat en la novel·la de Gabriel García Márquez

Durada: 
1 hora i 25 min

maig
dissabte, 21 h13Te

at
re

Fitxa artística

Adaptació
Ignacio García May 

Dramatúrgia i direcció
Marc Montserrat-Drukker

Intèrprets
Emilio Gutiérrez Caba 
L’autor
Àngel Llàcer
El nàufrag

Coproducció
Bitò Produccions i Teatre Lliure

Arriba a escena la història de Luis Alejandro Velasco, un mariner que 
va caure a l’aigua des de la fragata militar colombiana A.R.C. Caldas 
quan se’n va afluixar una càrrega de contraban, i va estar deu dies 
perdut en alta mar. De jove, Gabriel García Márquez va seguir el cas, 
i anys després, a Barcelona, se’n va publicar el relat. Aquí el nàufrag i 
el reporter seran encarnats per Àngel Llàcer i Emilio Gutiérrez Caba. 

Gabriel García Márquez va publicar l’escrit en 14 entregues al diari 
El Espectador el 1955 i no va ser fins al 1970 que es va presentar en 
forma de llibre. La versió anglesa, a càrrec de Randolph Hogan, es 
va publicar l’any 1986. 

Un espectacle, un conte, que submergirà el públic en la soledat i la 
lluita per la supervivència d’un ésser humà a punt d’ofegar-se en la 
mentida i el silenci, i de ser devorat pels taurons del Carib i els depre-
dadors de la dictadura. 

Marc Montserrat-Drukker 

         Un aclamat muntatge teatral del cèlebre llibre 
de l’autor colombià més universal.”
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ESPECTACLE EN CASTELLÀ

@bitoproduccions
@teatrelliure

OCTET DE TEATRE
100 €Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
Relato de un náufrago
amb la companyia
Presenta: Maria Cusó
En acabar la funció, a la platea

Ta!50%
14 €
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PABLO CARBONELL
El mundo de la tarántula

Durada: 
1 hora i 40 min

maig
diumenge, 19 h14H

u
m

or

Fitxa artística

Direcció
José Troncoso 

Autor
Pablo Carbonell

Intèrpret
Pablo Carbonell

Escenografia
Asier Sancho

Música
Tuti Fernández
Pablo Carbonell

Producció
Pentación Espectáculos 
Raquel Boullosa 

El mundo de la tarántula és el nou llibre de Pablo Carbonell, una de 
les figures més polifacètiques del panorama artístic i una icona de 
la música espanyola. El llibre, que explica les seves memòries, es va 
publicar al març de 2016, aconseguint els primers llocs en les llistes 
de llibres de no ficció. 

Sota aquest títol, l’artista presenta un espectacle, entre el monòleg 
i el musical, que narra, amb franquesa però també amb el sentit 
de l’humor que el caracteritza, la seva vida, des dels dies de la seva 
infància fins als seus projectes més recents.

Un estimulant viatge teatral per la contracultura espanyola dels 
últims 30 anys, explicat en primera persona per un monstre, en el 
millor sentit de la paraula, mediàtic.

         Un espectacle entre el monòleg i el musical 
que us farà riure i us emocionarà.”
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ESPECTACLE EN CASTELLÀ

@Carbonellsg

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Ta!65
22 €

Ta!29
19 €

DESCOMPTES
Ta!20
17 €

Ta!Grups
22 €

PREU
24 € Ta!50%

12 €

ESTRENA A 
CATALUNYA



ESCUADRA HACIA LA MUERTE
d’Alfonso Sastre

Quan Alfonso Sastre va escriure Escuadra hacia la muerte, el 1953, amb prou feines feia quatre anys que 
George Orwell havia publicat la seva novel·la distòpica 1984, en la qual apareixen llocs tan inquietants 
com l’Habitació 101. En aquesta cambra, Orwell obliga als díscols del sistema a enfrontar-se a les seves 
pors. Sastre, a la seva particular Habitació 101, sotmet sis individus a la por més comuna de tot ésser 
humà: el desconegut, el contrari al que avui anomenem zona de confort.

Escuadra hacia la muerte se situa en un d’aquests moments frontissa de la història on un univers que 
acaba, eminentment masculí a l’obra de Sastre, dóna pas a un altre món que comença.

L’obra retrata l’innoble que pot ser el subjecte humà, destacant, d’una manera molt velada en algun per-
sonatge, les qualitats que té el compliment del deure, portant a l’esperit de l’espectador una impressió 
irreal de la família militar.

Durada: 
1 hora i 30 min

maig
divendres, 21 h19Te

at
re

Fitxa artística

Versió, direcció i escenografia
Paco Azorín

Repartiment
Jan Cornet, Luis
Iván Hermes, Andrés
Carlos Martos, Javier
Agus Ruiz, Adolfo
Unax Ugalde, Pedro
Julián Villagrán, Cabo Goban

Il·luminació
Pedro Yagüe 

Vestuari
Juan Sebastian Dominguez

Audiovisuals
Pedro Chamizo

Construcció de l’escenografia
Taller d’Escenografia Sant Cugat

Coproducció
Centro Dramático Nacional 
Metaproducciones

Col·labora
Teatre-Auditori Sant Cugat

Distribució
Pentación Espectáculos
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www.pacoazorin.com
@PacoAzorin

OCTET DE TEATRE
100 €Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

OFF Teatre-Auditori

Parlem de...
Escuadra hacia la muerte
amb la companyia
Presenta: Eduard Jener
En acabar la funció, a la platea

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Mira el vídeo

TEATRE ACCESSIBLE
Funció adaptada per a persones 
amb discapacitat sensorial amb 
la col·laboració de
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Durada: 
1 hora i 5 min

maig
dissabte, 21 h20D

an
sa

Fitxa artística

Direcció artística
Lluc Fruitós

Assistència a la direcció
Jep Meléndez

Dansa i coreografia
Berta Pons
Clara Pons
Pol Fruitós
Lluc Fruitós 
Marc Carrizo

Direcció musical
Edison Aguilar

Interpretació musical
Edison Aguilar
Ferran Sampler
Carla Fernández 
Ruda Answer

Coproducció
Grec 2016 Festival de Barcelona 
Brincadeira
Brodas Bros

L’espectacle està dedicat al 
tambor, que simbolitza el cor. 
Els seus batecs són els primers 
ritmes que sentim, ens fan vi-
brar i ens ajuden a deixar entre-
veure parts de la nostra ànima. 
Al ritme d’aquests tambors gau-
direm d’un espectacle que, entre 
altres coses, parla sobre dirigir o 
deixar-se portar, dues posicions 
diferents, però íntimament rela-
cionades entre si, que s’interpre-
taran de diverses maneres.

Energia positiva, bon humor, hip-
hop amb regust mediterrani, to-
nes de ritme... El més difícil per 
als espectadors que vinguin a 
veure BrincaBros serà quedar-se 
asseguts a la cadira. Perquè, a 
l’escenari, esclatarà un còctel 
sonor i visual on es combinen 
una tècnica depuradíssima en la 
interpretació de les danses ur-
banes i un retrò de tambors que 
sembla al·ludir als aspectes més 
foscos del món d’avui.

BRINCADEIRA 
+ BRODAS BROS
BrincaBros vibra

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

69

          Uns especialistes en convertir les danses urbanes 
en espectacle i una banda excepcional s’uneixen en aquest
espectacle que desprèn energia, ritme i molta emoció.”

OFF Teatre-Auditori

La companyia realitzarà 
prèviament un taller a 
l’escola de dansa Escola 
Sant Cugat, els alumnes 
de la qual participaran de 
forma especial a la part 
final de l’espectacle.

@brodasbros
@brincadeiraBCN

QUINTET DE DANSA
80 €

Mira el vídeo

Ta!50%
14 €
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Durada: 
1 hora i 10 min

maig
dijous, 21 h

maig
dissabte, 18 i 21 h

maig
divendres, 18 i 21 h

maig
diumenge, 12 i 18 h

25
27

26
28

M
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ia

Fitxa artística
Idea original, guió i direcció 
Antonio Díaz  

Il·lusionista
Antonio Díaz

Regidores
Mariona Mir, Sandra Yélamos
Basia Klimkowicz i Carla Capellas

Il·luminació i so 
Rubén Gómez i Joan Grané

Cap de producció 
Andrea Blancafort

Management 
Pilar Pérez

Selecció musical
Jesús Diaz i Antonio Díaz

Escenografia
Carles Pujol 
Taller d’Escenografia Sant Cugat

Disseny d’il·lusions
Antonio Díaz, Carles Pujol
i Xavier Tapias

Vídeo
AV Vídeo Produccions 
Videogràfiques

Col·laboració en els vídeos
Josep Maria Pou, Emma Vilarasau
i Berto Romero

Producció 
INDIEMAGIC, S.L.

Després de tres anys d’èxit aclaparador camí del milió d’especta-
dors, Antonio Díaz representarà per darrera vegada La Gran Ilusión 
a Sant Cugat. 

Aquest espectacle combina grans il·lusions amb la màgia més ínti-
ma que caracteritza a l’artista, i es va succeïnt amb tocs d’humor i 
moments on fa aflorar la sensibilitat del públic, tant per la increïble 
tècnica que mostra en manipulació d’objectes, com per la fantàstica 
selecció musical. La Gran Ilusión és un espectacle original i impac-
tant, que ha convertit l’Antonio Díaz en l’il·lusionista més taquiller 
de l’any a Europa.

El Teatre-Auditori s’enorgulleix d’haver pogut col·laborar, a través 
del seu Taller d’Escenografia, amb aquest muntatge creat per un 
jove mag, amb grans dosis d’imaginació, molt proper al seu públic, i 
amb gran projecció internacional, que ja ens ha visitat en dues oca-
sions, i que ha escollit la seva terra i el Teatre-Auditori Sant Cugat 
per acomiadar el seu espectacle abans de començar nous projectes, 
tant teatrals com televisius.

ANTONIO DÍAZ - MAGO POP
La Gran Ilusión
EL GRAN COMIAT A SANT CUGAT!

www.lagranilusion.com
@ElMagoPop

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Ta!65
30 €

Ta!29
30 €

DESCOMPTES
Ta!20
30 €

Ta!Grups
30 €

+4 entrades
30 €

PREU
36 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

         L’espectacle d’il·lusionisme 
més impactant i taquiller d’Europa 
s’acomiada definitivament.”

Mira el seu 
canal YoutubeTa!50%

18 €
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UNA HORA DE MÀGIA Al Cafè Auditori. Entrada lliure, aforament limitat

Direcció artística: Mag Lari

L’OFF Teatre-Auditori engloba una gran 
varietat d’activitats complementàries, 
espectacles i cicles de qualitat programats 
a diferents espais de la nostra ciutat i té 
com a objectiu apropar el públic al món 
del teatre, la dansa, la màgia i la música. 
Us animem a acompanyar-nos-hi!

Totes les activitats són gratuïtes 
i d’entrada lliure excepte els espectacles 
al Teatre de Mira-sol.
 
Trobareu tota la programació estable, 
paral·lela, educativa i OFF al nostre web 
www.tasantcugat.cat

Una hora de màgia .................................. 72
Activitats complementàries ................. 74
Teatre de Mira-sol .................................. 76

Luí Desirée, una jove performer que somia amb volar, 
ens convida a compartir el seu amor per la mitologia i la 
il·lusió. Una experiència plena de sorpreses, transforma-
cions, aparicions, levitació, foc, bombolles, ous i pomes... 
Inspirat en l’art surrealista, Désirée és un espectacle poè-
tic, íntim i participatiu, ple de bogeria i tendresa. 

Direcció escènica: Miquel Crespi

Tens una bona intuïció? Dissimules bé quan dius mentides? 
Et sembla que, de vegades, et manipulen?

Maggus ens proposa un viatge al potencial de la nostra 
ment a través de la vida i els misteris d’alguns personat-
ges històrics poc convencionals...

20 maig
dissabte, 18 h

Toni de les Heras (Premi Nacional de Màgia) presenta 
MAGICUM, un espectacle que combina la seva faceta de 
mag i showman, per submergir l’espectador en un món 
interactiu, màgic, còmic, distés i elegant. Amb molt 
d’humor i màgia molt impactant.

18 març
dissabte, 18 h

TONI DE LES HERAS
MAGICUM

DÉSIRÉE
Joana Rhein

25 febrer
dissabte, 18 h

MAGGUS
PERSONATGES-Mentalisme sorprenent
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Dijous, 9 de febrer
Parlem de... UNA ALTRA PEL·LÍCULA
amb la companyia
En acabar la funció, a la platea

Dissabte, 11 de febrer, 19 h
Parlem de... THE WINTER’S TALE
amb Josep Maria Oroval i Sam Abrams
Cafè Auditori

Divendres, 21 d’abril, 18 h
Assaig obert 
BLANCA LI - MARIA ALEXANDROVA
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

Diumenge, 30 d’abril, 17 h
Assaig obert PERE FAURA
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans
a les taquilles del teatre

Divendres, 10 de març, 19.15 h
Parlem de... MANON LESCAUT 
amb Roger Alier
Cafè Auditori

Dimarts, 9 de maig, 19.30 h
Parlem de... CARMEN
amb Javier Pérez Senz
Cafè Auditori

Dissabte, 13 de maig
Parlem de... RELATO DE UN NÁUFRAGO
amb la companyia. Presenta: Maria Cusó
En acabar la funció, a la platea

Dimecres, 22 de març, 19.30 h
Parlem de... GRAN CONCERT SIMFÒNIC
Amb Albert Guinovart, Jordi Piccorelli 
i Josep Ferré Escola de Música Victòria dels Àngels

Divendres, 19 de maig
Parlem de... ESCUADRA HACIA LA MUERTE
amb la companyia. Presenta: Eduard Jener
En acabar la funció, a la platea

Dissabte, 25 de març
Parlem de... CLAUDIA 
amb la companyia
En acabar la funció, a la platea

Dimarts, 18 d’abril, 20 h
Parlem de... INFÀMIA 
amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch i Pere Riera
Biblioteca Central Gabriel Ferrater

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  Entrada lliure

Divendres, 24 de febrer, 18 h
Assaig obert VÍCTOR ULLATE BALLET 
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans 
a les taquilles del teatre
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TEATRE DE MIRA-SOL

Una comèdia intensa i profundament humana on el di-
àleg còmic i la música lleugera construeixen una reflexió 
desacomplexada sobre el sentit real de l’art en el nostre 
món actual, sobre la satisfacció i la felicitat en les relaci-
ons de parella i, en general, sobre tot allò que ens trobem 
el dia que deixem de ser joves.

Direcció Joan Maria Segura
Intèrprets Anna Moliner i Joan Negrié

31 març
divendres, 21 h

Durada: 1 hora i 10 min
Preu: 10 €

YOU SAY TOMATO
de Joan Yago

Una de les grans sorpreses de la temporada teatral bar-
celonina, Un clàssic de clàssics, del gran Molière, en una 
versió actualitzada i esbojarrada. Un embolic familiar, amb 
un joc interpretatiu que trenca les convencions, on la burla 
s’adreça als pedants d’avui dia. Un muntatge intel·ligent, 
reflexiu, irònic i, sobretot, molt i molt divertit. 

Dramatúrgia Ricard Farré i Lluís Hansen
Intèrprets Ricard Farré i Enric Cambray
Producció Marina Marcos - El Maldà

06 maig
dissabte, 21 h

Durada: 1 hora i 15 min
Preu: 10 €

LES DONES SÀVIES
de Molière

Teatre de Mira-sol
c. Mallorca, 42
93 589 20 18
www.centresculturals.santcugat.cat

VENDA D’ENTRADES 
www.tasantcugat.cat 
Telèfon: 93 589 12 68
Oficina de Turisme
 
A la taquilla del Teatre de Mira-sol:
a partir d’una hora abans TEATRE DE MIRA-SOL

Un espectacle ple d’interferències sensorials en el qual un grup 
de supervivents expressa les seves sensacions a través de 
moviments impactants, sorprenents i inesperats. Amb un vo-
cabulari animal i acrobàtic, Iron Skulls presenta una peça que 
il·lustra la seva constant cerca d’un nou llenguatge i demostra 
les habilitats de cadascun dels seus talentosos components.

Coreografia i direcció artística Iron Skulls Co.
Música Robot Koch - Threats
Ballarins Adrián Vega, Diego Garrido, Facundo Martin,
Héctor Plaza, Luis Ángel Muñoz i Moisés G. Gómez

29 abril
dissabte, 21 h

Durada: 50 min
Preu: 10 €

IRON SKULLS COMPANY
Sinestesia

L’obra mostra el viatge d’un personatge que arriba a 
una illa deserta després de sobreviure a un naufragi. De 
la mà del circ i el teatre gestual, Alone és una preciosa 
al·legoria de la solitud i una recepta perfecta per enfron-
tar-nos a les nostres pors.

Creació Manuel Sebastián i Christian Atanasiu 
Direcció artística Christian Atanasiu
Intérpret Manuel Sebastián
Coproducció L’Ateneu Popular 9 Barris

02 abril
diumenge, 12 h

ESPECTACLE SENSE PARAULESDurada: 55 min
Preu: 6 €

ALONE Història d’un nàufrag
Cia. Sebas

Al bosc no s’hi val a badar. Un descuit i serviràs de dinar a qual-
sevol bestiola! Dins la panxa del llop ens passeja per mons fan-
tàstics i paisatges fabulosos: estómacs plens de vida i alegria. 
Titelles d’ombres, teatrins de paper i cançons fetes a mida.Un 
retrat de la cadena alimentària amb humor i molta música.

Creació i producció De paper
Direcció Eudald Ferré i De paper
Música Núria Lozano i Joan Alfred Mengual
Titellaires Joan Alfred Mengual i Núria Lozano

19 març
diumenge, 12 h

Durada: 45 min
Preu: 6 €

DINS LA PANXA
DEL LLOP
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Programa socioeducatiu adreçat a usuaris de centres socials en situació de desigualtat, 
discriminació, vulnerabilitat i risc d’exclusió social. 

Més informació: 
www.apropacultura.cat 
teatre-auditori@santcugat.cat 
93 589 12 68

Restauració recomanada

El Teatre-Auditori és membre de: 

Amb l’ajut de:

Serveis a l’espectador Informació i reserves: 93 589 12 68 
teatre-auditori@santcugat.cat

3 hores per 3 €
Podreu gaudir d’aquesta 
oferta presentant l’entrada 
de l’espectacle.

Espectacles de 4 hores per 4 €

APARCAMENT 
A PREU REDUÏT

520 18

ENTORN GASTRONÒMIC Amb l’entrada de l’es-
pectacle, pots gaudir de preus especials a diferents 
restaurants a l’entorn del Teatre. 

WI-FI Connexió gratuïta al Vestíbul 
i al Cafè Auditori.

ACCESSIBILITAT Les persones amb mobilitat 
reduïda teniu un espai reservat a la platea. 
Cal confirmar l’assistència amb antelació. 

NEWSLETTER Si voleu rebre informació periò-
dica sobre les novetats ompliu el formulari que 
trobareu a www.tasantcugat.cat.

SERVEI DE GUARDA-ROBA gratuït al vestíbul 
en alguns espectacles.

VISITES GUIADES d’una hora de durada a l’es-
cenari, els camerinos, el taller, etc., dues hores 
abans de la funció. Per a grups organitzats que 
comprin un mínim de 10 entrades. 
Cal reserva prèvia.

LUDOTEATRE En els espectacles assenyalats us 
oferim el servei de Ludoteca gratuït, dirigit als 
infants de 3 a 10 anys. Les places són limitades. 
Cal reserva prèvia.

Col·laboren:

GPS

Latitud: 41° 28‘ 10.11‘‘
Longitud: 2° 5‘ 20.86‘‘

Cafè Auditori

TEATRE
AUDITORI

SANT CUGAT

Hotel
Sant
Cugat Dolcevita

Gilda

RK

Mut

Udon

P

P

Vegeu els restaurants al plànol de sota.

Protectors:

IKEA Sabadell

 



Entitat benefactora:

Entitats associades:

Amb el suport de:

Mitjans de comunicació:

La programació familiar compta amb el suport de:
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@TeatreAuditori
#TeatreAuditori

www.tasantcugat.cat


