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VENDA D‘ENTRADES

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 
per accedir a la sala.

Entrades al mòbilImpressió a casa

El preu de l’entrada inclou les despeses 
de gestió. Podeu consultar el plànol 
de la sala amb visió 3D.

www.tasantcugat.cat

A la taquilla del vestíbul 
del Teatre-Auditori
Pl. de Victòria dels Àngels, 1

Una hora abans de la funció

En horari de taquilla
al 93 589 12 68

Telèfon amb targeta

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

Fins al dissabte 
17 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 
20 de febrer
Dimarts i dimecres 
tarda tancat

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 2017).

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.com/zonapersonal

Venda d’abonaments 
a partir del dimarts 12 de desembre

Venda general
a partir del dimarts 19 de desembre

Els dies 12 i 19 de desembre, venda d’entrades 
al vestíbul del Teatre-Auditori de 9 a 21 h 
Servei obert de cafeteria. 
Aparcament a preu reduït al pàrquing 
ESADECREAPOLIS (pàg. 78)

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

Targeta regal

Regala entrades 
personalitzades per internet.

INTERNET

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

@TeatreAuditori

@TeatreAuditori

@TeatreAuditoriteatre-auditori
@santcugat.cat

CONTACTA AMB NOSALTRES

www.facebook.com/
teatreauditorisantcugat

93 590 76 90 (oficines)
93 589 12 68 (taquilles)

600 996 996

youtube.com/user/
tasantcugat



4 5

A LA CARTA

Preu: 132 € 
(22 €/entrada)
Tria 6 espectacles 
(excepte les òperes)

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 Andrés Suárez; Píndoles; IT Dansa; Las Migas; Apocalypse 
Uploaded; Escape Show, Othelo i els espectacles En família)

Mecenes

Preu: 96 € 
(24 €/entrada) 
Tria 4 espectacles 
(excepte les òperes)

De 14 a 25 anys
Preu: 40 € (10 €/entrada)
Tria 4 espectacles

JoveESPECTACLES 
EN FAMÍLIA

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

Ta! En família

Si has comprat un abonament: 
10% de descompte 
en les entrades addicionals

Ta! Abonat

50% de descompte en les entrades 
de la fila 8 d’amfiteatre

Ta! Amf 8

Una hora abans de la funció: 
50% de descompte
(excepte els espectacles En família)

Ta! Última hora

Ta! 65
Majors de 65 anys: 
10% de descompte 

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

Els descomptes no s’apliquen als espectacles En família ni a preu únic. 

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

Ta! 18
Si fas 18 anys l’any 2018 i vius a Sant Cugat. 
Tria 5 espectacles a 3 euros cadascun.
Venda d’entrades: del dimarts 30 de gener al 
divendres 10 de març, per internet, i a les taquilles, 
de dimarts a divendres, de 17 a 19 h, i dissabtes, 
d’11 a 14 h. 
És imprescindible presentar el DNI. 
Entrades limitades, nominatives i intransferibles. 

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

Espectacles no inclosos en els abonaments a la carta: 
Píndoles, IT Dansa, Apocalypse Uploaded, Escape Show ni els espectacles En família.

Preu: 110 € 
Muñeca de porcelana
Troyanas
Cyrano
Bodas de sangre
Adossats
Miguel de Molina
Edith Piaf
Othelo
Moby Dick
Les noies de Mossbank Road
Frankenstein

Preu: 30 € 
Píndoles
Apocalypse Uploaded
Escape show

TEMÀTICSMENORS DE 29 ANYS

Onze de 
TEATRE

Trio de Teatre 
INTERACTIU

Trio de 
DANSA

Preu: 90 €
María Pagés Compañía
Bejart Ballet Lausanne
Malandain Ballet Biarritz

Quintet de 
CLÀSSICA
Preu: 100 €
Clàssics argentins - OSSC
Sarah Chang i Ashley Wass
De pel·lícula! - OSV
Concert de Sant Jordi - OSSC
Concert per a violí de Sibelius
i Simfonia del Nou Món - Orquestra 
del Gran Teatre del Liceu

ABONAMENTSDESCOMPTES
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dia...  h...

dia...  h...

dia...  h...

ABONAMENTS A LA CARTA

Priscilla, reina del desierto, el musical

Els Amics de les Arts

Muñeca de porcelana

Andrés Suárez

María Pagés Compañía

Troyanas

Clàssics argentins - OSSC

Las Migas

Don Carlo

Yann Tiersen

Cyrano

Ara Malikian

Bodas de sangre

Adossats

Sarah Chang i Ashley Wass

Noa

De pel·lícula! - OSV

Miguel de Molina al desnudo

Edith Piaf. Taxidermia de un gorrión

Concert de Sant Jordi - OSSC

Béjart Ballet Lausanne

Othelo

Cavalleria Rusticana i Pagliacci

Moby Dick

Malandain Ballet Biarritz

Les noies de Mossbank Road

Orquestra del Gran Teatre del Liceu

Mayumana

Frankenstein

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.)

01 al 04/02 

Dj. 08/02

Dv. 09/02

Ds. 10/02

Dv. 23/02

Ds. 24/02

Dv. 02/03

Dg. 04/03

Dv. 09/03

Dg. 11/03

Dv. 16/03

Dg. 18/03

Dv. 23/03

Dv. 06/04

Ds. 07/04

Dv. 13/04

Ds. 14/04

Dg. 15/04

Dv. 20/04

Dl. 23/04

27 i 28/04

Dg. 29/04

Dv. 04/05

Ds. 05/05

Dv. 11/05

Ds. 12/05

Dg. 13/05

18 al 20/05

Dg. 27/05

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.

ESCENARI

AMFITEATRE

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

TEATRE-AUDITORI
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Don Carlo
09 mar. / pàg. 30

Cavalleria Rusticana
i Pagliacci
04 mai. / pàg. 62

Clàssics argentins
Orq. Simf. Sant Cugat
02 mar. / pàg. 27

Sarah Chang 
i Ashley Wass
Recital de violí i piano
07 abr. / pàg. 44

De pel·lícula!
Orq. Simf. del Vallès
14 abr. / pàg. 50

Concert de 
Sant Jordi
Orq. Simf. Sant Cugat
23 abr. / pàg. 56

Jean Sibelius i
Antonin Dvorák
Orquestra del Gran 
Teatre del Liceu  
13 mai. / pàg. 67

Priscilla, reina del 
desierto, el musical
01 al 04 feb. / pàg. 12 

Muñeca de porcelana
de David Mamet
09 feb. / pàg. 16

Píndoles
Microteatre
16 feb. / pàg. 20 

Troyanas
d’Eurípides
24 feb. / pàg. 24

Cyrano
d’Edmond Rostand
16 mar. / pàg. 36

Apocalypse uploaded
LAminimAL
22 mar. / pàg. 40

Bodas de sangre
de Federico García Lorca
23 mar. / pàg. 41

Adossats
de Ramon Madaula
06 abr. / pàg. 42

Miguel de Molina 
al desnudo
15 abr. / pàg. 51

Edith Piaf
Taxidermia de un gorrión
Kulunka Teatro
20 abr. / pàg. 52

Escape Show
L’espectacle on escapes 
o mors 
21 abr. / pàg. 54

TEATRE

Els Amics de les Arts
Un estrany poder
08 feb. / pàg. 14

Andrés Suárez
Desde una ventana Tour
10 feb. / pàg. 18

Las Migas
Vente conmigo
04 mar. / pàg. 28

Yann Tiersen
Concert en solitari
11 mar. / pàg. 34

Ara Malikian
La increïble gira 
mundial de Violí
18 mar. / pàg. 38 

Noa
Noa Forever!
13 abr. / pàg. 48

Mayumana
Rumba! Amb música 
d’Estopa
18 al 20 mai. / pàg. 68

La gallina 
dels ous d’or
Cia. Zum Zum
24 mar. / pàg. 76

Inestable
Cia. Sutottos
07 abr. / pàg. 77

Paf, el meu amic 
màgic
Cia. Patawa
15 abr. / pàg. 76

Be God Is
Cia. Espai Dual
22 abr. / pàg. 77

Píndoles
Microteatre
13 mai. / pàg. 77

MÚSICA

Jordi Quimera
Deliris impossibles
24 feb. / pàg. 72

Mag Edgard
Speechless 
(Sense paraules)
14 abr. / pàg. 73

David Baró
Els misteris de la ment
12 mai. / pàg. 73

1 hora de 
MÀGIA

Teatre de 
MIRA-SOL

CLÀSSICADANSA

CIRC

Alícia al país de
les meravelles
Cia. Viu el Teatre
25 feb. / pàg. 26

Pere i el llop
de Prokòfiev 
Orq. Simf. del Vallès
i Brodas Bros
10 mar. / pàg. 32

Mag Lari
Dolce Vita
08 abr. / pàg. 46

Rock en família
Descubriendo a Queen
22 abr. / pàg. 55

EN FAMÍLIA

ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES

ÒPERA

IT Dansa
Jove Companyia de 
l’Institut del Teatre
17 feb. / pàg. 21

María Pagés Cía
Yo, Carmen
23 feb. / pàg. 22

Béjart Ballet Lausanne
Programa mixt
27 i 28 abr. / pàg. 58

Malandain Ballet Biarritz
La Bella i la Bèstia
11 mai. / pàg. 64

inTarsi
Companyia de Circ “eia”
23 gen. / pàg. 10

Assaigs oberts
pàg. 75 

María Pagés Compañía
Béjart Ballet Lausanne
Malandain Ballet Biarritz

Othelo
de W. Shakespeare
29 abr. / pàg. 60

Moby Dick
de Herman Melville 
05 mai. / pàg. 63 

Les noies de 
Mossbank Road
d’Amelia Bullmore
12 mai. / pàg. 66

Frankenstein
adaptació de G. Morales
27 mai. / pàg. 70

Parlem de teatre
pàg. 74

Miguel de Molina al desnudo
Edith Piaf
Othelo
Moby Dick
Frankenstein

Parlem d’òpera
pàg. 75 

Don Carlo
Cavalleria Rusticana 
i Pagliacci
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Durada: 1 hora

           Un circ en 
continu moviment, 
un espectacle 
poderós, poètic 
i divertit.”

Quatre acròbates que s’obser-
ven, s’estudien, que xoquen, es 
llencen els uns als altres, i ens 
transporten així a la seva faràn-
dula metafòrica: trobades, riva-
litats, proeses, caigudes, preses 
de poder, seduccions, manipu-
lacions, un intarsio fet de frag-
ments de vida que són un mirall 
de les relacions humanes.
 
Un circ en moviment continu, un 
espectacle poderós, poètic i diver-
tit, un moment que desperta un 
veritable afecte per aquesta es-
tranya bèstia que és l’ésser humà.

inTarsi
Companyia de Circ “eia”

gener
dimarts, 19.30 h23

©
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PREU: GRATUÏT

Entrada amb invitació. 
Els abonats podeu adquirir-la a 

partir del 12 de desembre, 
i els no abonats a partir del 
19 de desembre pels canals 

habituals de venda.

ESPECTACLE INAUGURAL 
DE LA NOVA TEMPORADA

GRATUÏT 
OBERT A TOTHOM

Fitxa artística

Idea original 
Companyia de Circ “eia”

Direcció 
Companyia de Circ “eia”
i Jordi Aspa

Intèrprets
Armando Rabanera Muro
Fabio Nicolini
Fabrizio Giannini
Manel Rosés Moretó

Direcció musical 
Cristiano Della Monica

Coreografia
Michelle Man

Col·laboradors artístics
Roberto Magro
James Hewison
Giulia Venosa – Oiné Ensamble

Producció
Companyia de Circ “eia” i La Distil·leria

Coproducció i residències
Mercat de les Flors; Cirque Théâtre 
Jules Vernes, Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue – Amiens (França); 
CIRCO INTERIOR BRUTO de Madrid; 
Festival Pisteurs d’Étoiles – Ober-
nai (França); Flic Scuola di Circo di 
Torino, Turí (Itàlia) La Central del Circ 
– Barcelona, Festival Trapezi – Reus, 
Festival Temporada Alta – Girona, 
Salt, L’Estruch Espai per al Desen-
volupament de les Arts – Sabadell, 
La Grainerie – Toulouse (FR), Espace 
Catastrophe – Buselas (BEL), Atelier 
Culturel de Landerneau (FR), Escuela 
de Circo Carampa – Madrid

La Companyia de Circ “eia” rep el 
suport de: ICEC – Generalitat de Cata-
lunya, INAEM – Ministeri de Cultura, 
Institut Ramon Llull

©
 B

en
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op
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r

www.circoeia.com
@CircoEia
#inTarsi
#circ
facebook.com/CircoEia

Ci
rc

Premi MAX 2017 
al Millor Espectacle Revelació

Premi Especial del Jurat 
als Premis Zirkolika de 
Catalunya 2016
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Amb la gran producció estrenada a Londres, i després de l’èxit de la temporada al Teatre Tívoli de Bar-
celona i 15 setmanes consecutives com l’espectacle número 1 i 10.000 espectadors, PRISCILLA torna a 
Catalunya, al Teatre-Auditori Sant Cugat, amb 7 úniques funcions. La gira d’aquest gran musical s’am-
pliarà fins a la primavera del 2018, amb més de 400 funcions a 35 ciutats, fins a aconseguir el rècord de 
1.000.000 d’espectadors, la xifra més alta del món després de Londres i Nova York. 

Amb un vestuari guardonat amb premis Oscar i Tony, format per més de 500 vestits increïbles, 250 perru-
ques, 150 parells de sabates, una posada en escena que inclou 40 artistes, 23 escenes diferents, un autobús 
espectacular que dóna nom a l’espectacle i una banda sonora composta per les cançons més ballades de 
la història, PRISCILLA és el musical més espectacular, apassionant i divertit de la cartellera internacional.

PRISCILLA arriba a Sant Cugat amb la garantia de SOM PRODUCE, l’empresa líder en la producció de 
grans musicals com ara Cabaret, Billy Elliot, West Side Story o Grease. 

PRISCILLA, REINA DEL 
DESIERTO, EL MUSICAL

Durada: 2 hores i 30 min
(amb intermedi)

febrer
dijous, 21 h

febrer
dissabte, 18 i 22 h

febrer
divendres, 18 i 22 h

febrer
diumenge, 17 i 20.30 h

01
03

02
04

M
u

si
ca

l

Fitxa artística

Autors 
Stephan Elliott i Allan Scott

Traducció
Miguel Antelo 

Direcció
Simon Phillips

Direcció artística
Ángel Llácer

Direcció musical
Manu Guix 

Intèrprets
Jaime Zatarain
Christian Escuredo
José Navar
Ana Dachs
Teresa Ferrer
Aminata Sow
Etheria Chan
Cristina Rueda
Carlos Benito
Pablo Quero
Ricardo Mata
Joan Salas
José Antonio Torres

Raúl Pardo
Paco Abarca
María José Capel
Pedro Martell
Alex Gonzalez-Chavarri

Alexander Pantchenko (Sasha), 
direcció musical
Josep Ferrer, 
assistent director musical

Producció
SOM PRODUCE en associació amb 
Nullarbor Productions (Gary McQuinn, 
Michael Hamlyn and Allan Scott) 
i MGM on Stage

Ta!65
49 €

Ta!29
49 €

DESCOMPTES
Ta!20
49 €

Ta!Grups
49 €

PREU
55 €

PREU ÚNIC DE 49€ 
PER A LES FUNCIONS
Dijous, 1 de febrer, 21 h
Divendres, 2 de febrer, 18 h

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Ta!Amf8
27,5 €

SET
FUNCIONS

ESPECTACLE EN CASTELLÀLUDOTEATRE en les funcions dels dies 3 i 4 a la tarda. 
+INFO: pàg. 78



ELS AMICS DE LES ARTS
presenten Un estrany poder

Pop, optimisme i un cru sentit de l’humor. Això traspua Un estrany poder, el quart àlbum d’estudi d’Els 
Amics de les Arts que, en aquest nou treball, pugen un esglaó essencial de la seva carrera imparable. 

Dotze cançons que destaquen pels seus arranjaments electrònics. Els Amics han comptat amb Tony 
Doogan, un dels productors clau de la música pop independent a escala internacional de les últimes 
dècades, en la producció, enregistrament i mescla del disc. Doogan ha estat el responsable sonor de 
grans noms de la música com Belle & Sebastian, Mogwai, David Byrne, Teenage Fan Club, Snow Patrol 
o Super Furry Animals.

Durada: 
1 hora i 30 min

febrer
dijous, 21 h08

M
ú

si
ca

          Tres anys després del seu últim 
treball, tornen els Amics de les Arts amb 
un nou disc, dotze cançons noves amb 
les quals podrem cantar i ballar.”

Ta!65
29 €

Ta!29
26 €

DESCOMPTES
Ta!20
22 €

Ta!Grups
29 €

PREU
32 €

Fitxa artística

Joan Enric Barceló, veus i guitarra
Eduard Costa, veus, moog, 
xilòfon i melòdica
Ferran Piqué, veus, 
guitarra i bases
Dani Alegret, veus i piano
Pol Cruells, baix 
Ramon Aragall, bateria

www.elsamicsdelesarts.cat
@amicsdelesarts

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Ta!Amf8
16 €

Escolta el CD

1514

NOVA DATA!



Durada: 
1 hora i 30 min

MUÑECA DE 
PORCELANA
de David Mamet

febrer
divendres, 21 h09Te

at
re
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

Ta!Amf8
14 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

©
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Fitxa artística

Autor
David Mamet

Versió 
Bernabé Rico

Direcció
Juan Carlos Rubio

Intèrprets
José Sacristán
Javier Godino

Producció
TalyCual i Bravo Teatro

Muñeca de porcelana és la pri-
mera producció que es fa al món 
després de l’estrena que, el 4 
de desembre de 2015, es va fer 
al Gerald Schoenfeld Theatre de 
Broadway de l’obra original, Chi-
na Doll, protagonitzada per Al 
Pacino, i que l’autor David Ma-
met va escriure especialment 
per a ell. En aquesta ocasió, la 
versió espanyola la dirigeix Juan 
Carlos Rubio i l’actor protago-
nista és José Sacristán, acompa-
nyat de Javier Godino. 

Els poderosos estan lliures de 
retre comptes pels seus actes? 
Existeix una elit que mou els 
fils amb capacitat per variar el 
rumb dels esdeveniments amb 
tan sols una trucada telefònica? 
Mamet ha creat una intensa i 
emocionant estructura teatral 
de ritme vibrant que barreja te-
mes recurrents de l’autor, com el 
poder de la política, l’economia i 
els mitjans de comunicació, amb 
altres de nous com la lleialtat i ESPECTACLE EN CASTELLÀ

les dificultats de l’ésser humà 
per trencar amb el seu passat. 
Una espiral de successos que, 
en menys de 24 hores, modifi-
caran el destí dels seus protago-
nistes i la nostra visió de la cara 
oculta dels amos del món.

          La catorzena obra teatral de David Mamet, 
protagonitzada pel gran José Sacristán.”

ONZE DE 
TEATRE 110 €

@AngelBergada23

Encara impactat per la magistral lliçó de #teatre 
de JOSÉ SACRISTÁN al @teatrepoliorama amb un 
esplèndid @javiergodino. #MuñecaDePorcelana.



          El cantautor gallec ens presenta 
el seu setè treball, un disc alegre, vitalista i 
expansiu que no deixarà ningú indiferent.”

Durada: 
1 hora i 30 min

ANDRÉS SUÁREZ
Desde una ventana Tour

febrer
dissabte, 21 h10M

ú
si

ca

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

Ta!Amf8
14 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Fitxa artística

Andrés Suárez, veu i guitarra 
Ovidio López, guitarra 
Luismi Balandrón, baix 
Marino Saiz, violí i piano
Andrés Litwin, bateria

Vitalista, alegre, expansiu…
Torna Andrés Suárez amb Des-
de una ventana, i entra directa-
ment al número 1 de vendes. “És 
una finestra oberta al mar, a la 
platja, a la llum, des de la mira-
da d’una persona que travessa 
un moment sentimentalment 
agradable, un moment de felici-
tat”, raona. 

És un àlbum cuinat a foc lent, en 
què Andrés ha treballat durant 
sis mesos i on, a més de rock, 
es pot trobar folk i, fins i tot, 
fado. “L’escolto i sona a mi”, re-
sumeix l’artista. “Era com tocar 
en directe. Em semblava estar al 
Libertad 8”, afirma, en referèn-
cia al petit club de Madrid on va 
començar a guanyar popularitat 
després de fer el salt des de Ga-
lícia a la capital d’Espanya.

www.andressuarez.es
@andressuareztwi
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Mira el vídeo



IT DANSA
Jove Companyia de l’Institut del Teatre

PÍNDOLES
Microteatre

febrer
dissabte, 18 h

febrer
divendres, 20.30 i 22.30 h 1716 D

an
sa

Te
at

re

Fitxa artística

Naked Thoughts
de Rafael Bonachela
Música: Ramon Balagué

Sechs Tänze
de Jirí Kylián
Música: W. Amadeus Mozart 
(Sechs Deutsche Tänze, KV 571)

Whim Fractured Fairytale
d’Alexander Ekman
Música: Antonio Vivaldi, 
(«L’inverno» de Le quattro 
stagioni), Marcelle de Lacour  
(La pendule de Marie-Antoinette), 
Edmundo Ros (Bolero), Nina  
Simone (My Baby Just Cares for Me)

Espais

Cafè Auditori
Taller d’escenografia
Sota escenari

www.festivalpindoles.cat
@PíndolesFest

Programa

Hem perdut la flama
Text i direcció: Martí Gallén
Intèrprets: Joan Martínez i Eloi 
Sánchez

Jocs perillosos
Dramatúrgia i direcció: 
Lara Díez Quintanilla
Intèrprets: Ivan Padilla i Lara Díez

L’increïble home bala
Direcció: Ariadna Pastor i Adrià Aubert
Ajudant de direcció: Laia Pastor
Intèrpret: David Anguera

Durada:
1 hora i 5 min

Durada:
1 hora i 15 min

ABONAMENT JOVE
A LA CARTA
40 € (4 espectacles)

ABONAMENT JOVE
A LA CARTA
40 € (4 espectacles)
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PREUPREU ÚNIC
15 € (inclou una beguda)

Zona A 15 €
Zona B 14 €
Zona C 13 €

SESSIONS ESCOLARS
Del 13 al 16 de febrer

Naked Thoughts és energia, dinamisme i tècnica. Vuit ballarins em-
prenen un viatge gràcies al moviment i als sentiments, de vegades 
complicats, perillosos, tendres i ambigus. La creació de Bonachela 
està inspirada en les ciberpoesies de l’artista Ainize Txopitea. 

Sechs Tänze és diversió i mort amb un humor negre ben esmolat 
que mostra la relativitat dels valors. Les sis danses alemanyes re-
velen l’habilitat de Mozart per reaccionar davant les circumstàncies 
adverses amb un esclat de poesia de l’absurd.

Whim és una peça sobre com, externament, hem de mantenir el 
seny, fins i tot quan ens estem tornant bojos per dins. Ekman con-
vida a fer un viatge a les emocions humanes mitjançant una diver-
sitat de situacions inspirades en la vida. 

Tres peces curtes de microtea-
tre, tres gèneres diferents, tres 
escenaris singulars.

Et convidem a deixar-te seduir 
per l’experiència del microtea-
tre, teatre intens i de prop viscut 
en indrets singulars del Teatre. 
Píndoles juga amb l’espai, apos-
tant pel “teatre fora del teatre” 
on la proximitat del públic amb 
els intèrprets augmenta l’expe-
riència teatral en intensitat, a la 
vegada que la fa única.

2120

Recomanat

ta! 
JoVe

Recomanat

ta! 
JoVe

TRIO DE TEATRE
INTERACTIU 30 €



Durada: 
1 hora i 30 min

          L’obra de Pagés reivindica la vida, 
el plaer, la llibertat i la felicitat com a drets 
fonamentals.”

Aquesta nova creació de Ma-
ría Pagés no és una revisió del 
cèlebre personatge ni una ver-
sió de l’adaptadíssima obra de 
Mérimée. No. L’obra de Pagés 
és una veu de dona que s’alça 
amb força davant nostre, nítida 
i contundent, per expressar la 
realitat que afronta, construeix 
i desenvolupa l’ànima femeni-
na. Vol ser la veu de totes les 
dones sense subterfugis, sense 
falsedats heretades, sense pors 
ni connotacions construïdes per 
la mirada masculina. 

Aquí, la dona obre la seva emo-
ció i intel·ligència, com si es 
tractés d’un ventall. En una nar-
ració potent, construïda arte-
sanalment, expressa el seu co-
neixement i contradiccions, els 
amors i desamors, la seva força 
i fragilitat, la inseguretat i les 
seves insatisfaccions, la solitud, 
la sensualitat, la igualtat encara 
no assolida i la maternitat. Pa-
gés recull la dona real i reivindi-
ca que Carmen està en totes les 
dones i que totes les dones som 
Carmen.

MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA
Yo, Carmen

febrer
divendres, 21 h23

Fitxa artística

Direcció i coreografia 
María Pagés 

Dramatúrgia  
El Arbi El Harti 

Música 
Georges Bizet
Sebastián Yradier
Rubén Levaniegos
Sergio Menem
David Moñiz
María Pagés 

Lletres
María Zambrano
Widdad Benmoussa
Akiko Yosano
Marguerite Yourcenar
Margaret Atwood
Belén Reyes
El Arbi El Harti
María Pagés 

Ball
María Pagés 
Eva Varela 
Virginia Muñoz 
Julia Gimeno 
Marta Gálvez 
Nuria Martínez 
Sara Pérez 

Música en directe  
Ana Ramón i Caridad Vega, cante 
Rubén Levaniegos i José Carrillo 
“Fyty”, guitarra 
Chema Uriarte, percussió 
Sergio Menem, violoncel 
David Moñiz, violí
José Barrios, acompanyament 
i palmes

Il·luminació
Dominique You 
So 
Albert Cortada 
Regidoria
Octavio Romero

Producció
María Pagés Compañía

D
an

sa

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

Ta!Amf8
18 €

22

www.mariapages.com
@MariaPages_
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OFF Teatre-Auditori

Assaig obert
Divendres, 23 de febrer, 18 h
Cal recollir la invitació a les
taquilles a partir d’una hora 
abans.

TRIO DE 
DANSA 90 €

Centre Cultural Terrassa
24 de febrer



Els mites grecs segueixen, encara avui, assenyalant els pecats de 
l’individu contra el benestar comú, els moments en què es deixa por-
tar pels pitjors sentiments i comet brutalitats o segueix el dictat de 
la ignorància. Ahir, però també avui, les dones són, sovint, les víc-
times d’aquests atacs, violades durant i després de la guerra, mal-
tractades o assassinades malgrat la llei, sotmeses a la indiferència 
i tractades com a ciutadanes de segona en un món on sempre hi ha 
problemes més importants que el seu patiment.

En aquest muntatge, les dones de Troia prenen la paraula per denun-
ciar els qui van decidir el seu destí en la més absoluta impunitat, els 
qui les van violar emparats en la guerra o els qui, simplement, van 
decidir sense ni tan sols tenir-les en compte de quina manera havien 
de passar a la història. S’expressen gràcies a les veus d’una tria excep-
cional d’actrius acompanyades d’un sol home.

Durada: 
1 hora i 30 min

TROYANAS
d’Eurípides

febrer
dissabte, 21 h24Te

at
re

Fitxa artística

Autor 
Eurípides 

Versió i traducció  
Alberto Conejero

Direcció 
Carme Portaceli

Assessorament en el text
Margarita Borja

Intèrprets
Maggie Civantos
Alba Flores
Gabriela Flores 
Nacho Fresneda
Míriam Iscla
Pepa López 
Aitana Sánchez-Gijón

Escenografia
Paco Azorín

Construcció de l’escenografia
Taller d’Escenografia Sant Cugat

Producció
Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida 2017 
Rovima Producciones 
Teatro Español

           Un clam contra la violència de gènere 
amb un gran repartiment de dones.”

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!Amf8
14 €

24

ONZE DE 
TEATRE 110 €

@carolitacuco

Qué maravilla de 
@Troyanas en 
@TeatroEspanol. 
Pura emoción. 
Grandes Aitana 
Sánchez-Gijón 
y Alba Flores 

Funció adaptada per a persones 
amb discapacitat sensorial

ESPECTACLE EN CASTELLÀ



26

CLÀSSICS ARGENTINS
Orquestra Simfònica Sant Cugat

Durada: 1 hora i 45 min
(amb intermedi)

març
divendres, 21 h02Cl

às
si

ca

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 € Ta!Amf8

14 €

Fitxa artística

Orquestra Simfònica 
Sant Cugat
Josep Ferré, director titular

Bandoneó solista
Marcelo Mercadante

Piano solista 
Juan Esteban Cuacci

Director convidat
Santiago Serrate

Programa

Mercadante&Cuacci
Obres diverses

Lluís Benejam i Agell 
Flamenco 

Arturo Márquez 
Danzón núm. 2

Astor Piazzolla 
Otoño Porteño
Adiós Nonino

Us voleu emocionar amb l’ener-
gia i la vitalitat de dos grans in-
tèrprets de música argentina? 
Voleu viure l’experiència de veure 
i escoltar els mateixos composi-
tors interpretant les seves obres? 
Coneixeu la música d’Astor Piaz-
zolla, un dels compositors més 
importants del segle XX?
 
No us perdeu aquest concert amb 
dos grans solistes de prestigi 
internacional com són Marcelo 
Mercadante i Juan Esteban Cuac-
ci. Un concert de l’Orquestra Sim-
fònica Sant Cugat amb Santiago 
Serrate com a director convidat.

27
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ALÍCIA AL PAÍS 
DE LES MERAVELLES
de Marta Buchaca. Cia. Viu el Teatre

Durada: 
1 hora i 10 min

febrer
diumenge, 12 h25

Fitxa artística

Director
Jordi Andújar

Composició musical
Keco Pujol

Intèrprets
Jordi Llordella-Joan Codina
Júlia Bonjoch-Xuel Díaz
Marc Pujol 
Queralt Albinyana-Cristina 
Murillo

Coreografia
Bealia Guerra

Producció
Viu el teatre

Versió lliure a partir de l’original de Lewis Carroll.

El dia que l’Alícia fa 10 anys, li regalen el seu primer mòbil, però el co-
nill blanc l’hi roba i ella el persegueix per recuperar-lo. L’Alícia haurà 
de recórrer el país de les meravelles fins a arribar al palau dels mò-
bils, on trobarà una reina que perd el cap per les noves tecnologies 
i que li posarà les coses molt difícils per tornar a casa. Amb aquest 
viatge, l’Alícia s’adona que no pot viure com ho feia, enganxada al 
mòbil, ja que es perd el món real. La protagonista descobrirà el valor 
de la imaginació i de la lectura i aprendrà a fer servir les tecnologies 
amb criteri. Viu el Teatre ens presenta una Alícia contemporània i 
actualitzada. La història que tots coneixem, però ambientada als 
nostres temps, on els nens conviuen amb la tecnologia a diari. Una 
comèdia musical amb molt sentit de l’humor, que farà reflexionar i 
riure grans i petits.

GRATUÏT
Menors de 3 anys

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

PREU
12 €
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ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5
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QUINTET DE 
CLÀSSICA 100 €

SERVEI DE
GUARDA-ROBA



          El nou disc de Las Migas, Vente 
conmigo, està nominat als Grammy 
Latinos 2017 (Millor Àlbum Flamenc).”

Durada: 
1 hora i 30 min

LAS MIGAS
Vente conmigo

març
diumenge, 19 h04M

ú
si

ca

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

Fitxa artística

Alba Carmona, veu 
Marta Robles, guitarra 
Roser Loscos, violí 
Alicia Grillo, guitarra 

Després de publicar Reinas del 
matute (2010) i Nosotras somos 
(2012), Las Migas presenten el 
seu últim disc, Vente conmigo. 
L’àlbum compta amb la col-
laboració de Miguel Poveda en 
un dels temes i incorpora sons 
llatins i electrònics que diferei-
xen dels seus treballs anteriors, 
tot i que mantenen la seva ener-
gia i tècnica habituals. 

Quan el grup va néixer, també en 
formaven part Lisa Bause (fins 
al 2012), Isabelle Laudenbach 
(fins al 2013) i Sílvia Pérez Cruz 
(fins al 2011). Actualment, el 
grup és difícil d’etiquetar, ja que 
el seu flamenc té clares influèn-
cies d’altres cultures que el fan 
encara més especial. 

Les quatre integrants de Las Mi-
gas provenen de quatre ciutats 
diferents que abasten no només 
la geografia d’Espanya, sinó tam-
bé la seva diversitat cultural: Bar-
celona, Còrdova, Lleida i Sevilla. 

28

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

@begoescribano

El concierto de hoy de @Las_ Migas ha sido de 
esos maravillosos, mágicos en el que la emoción 
se ha apoderado de los presentes. Qué gran 
manera de disfrutar de la vida.

Mira el vídeo



Durada: 3 hores i 30 min aprox.
(amb intermedi)

Òpera en quatre actes (Sobreti-
tulada en català). Estrenada a la 
Scala de Milà, el 10 de gener de 
1884. Text de François Joseph Méry 
i Camille du Locle, basat en el poe-
ma dramàtic Don Carlos, Infant von 
Spanien de Friedrich von Schiller.

L’òpera Don Carlo fou composta 
per Verdi per encàrrec de l’Òpera 
de París, amb motiu de l’Expo-
sició Universal de 1867, i amb el 
títol original de Don Carlos. Una 
òpera que ho té tot: personat-
ges magistralment dibuixats i 
caracteritzats, àries esplèndides, 
grans cors, música inspiradíssima 
i un dramatisme intens que ens 
emocionarà. 

DON CARLO
de Giuseppe Verdi
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
Orquestra Simfònica del Vallès

març
divendres, 20.30 h09Ò

p
er

a

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

Ta!Amf8
26 €

compta amb 
el patrocini de

amb el 
suport de

www.aaos.info
@aaos1982
@OSValles
@catalunyamusica

Fitxa artística

Director d’orquestra i del cor
Daniel Gil de Tejada

Direcció d’escena
Carles Ortiz

Cor Amics de l’Òpera de Sabadell 
Orquestra Simfònica del Vallès
Alexander Krapovski, concertino 

Repartiment 
Felipe Bou, Filippo II, Re di Spagna
Albert Casals, Don Carlo 
Carles Daza, Rodrigo 
Danil Sayfullin, Il Grande 
Inquisitore
Juan Carlos Esteve, Un frate
Maite Alberola, Elisabetta di Valois
Laura Vila, La Principessa d’Eboli
Laura Obradors / Queralt Aymerich, 
Tebaldo
Alberto Espinosa, Un araldo reale
Anabel Pérez-Real, Voce dal cielo

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

          Una de les obres mestres de Verdi per la seva 
grandiositat musical i argumental.”

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... Don Carlo
amb Javier Pérez Senz
Dilluns, 5 de març, 19.30 h
Al Cafè Auditori
Entrada lliure

SERVEI DE
GUARDA-ROBA

31



         Un original espectacle multidiscipli-
nar que combina música clàssica, dansa 
urbana i literatura!”

Durada: 
1 hora

PERE I EL LLOP
de Prokòfiev
Orquestra Simfònica del Vallès
Brodas Bros

març
dissabte, 19 h10Cl

às
si

ca

Programa

Maurice Ravel
Ma mère l’oye, suite 
(3 contes musicats) 

Sergei Prokófiev 
Marxa en Si bemoll, op. 99
Pere i el llop

Fitxa artística

Orquestra Simfònica del Vallès
Pedro Alcalde, director

Brodas Bros 
Lluc Fruitós, narrador

Alguns dels contes immortals 
que, generació rere generació, 
els pares expliquen als seus pe-
tits perquè abracin el son. 

En aquest concert es reuneix el 
talent de dos dels compositors 
més celebrats del segle XX, Ra-
vel i Prokòfiev, amb la compa-
nyia de dansa urbana més engi-
nyosa del panorama hip-hop del 
moment: Brodas Bros. 

Per una vegada, el més impor-
tant d’un conte no serà el que es 
diu, sinó el que es veu i s’escol-
ta. Perquè no oblidis que moltes 
mentides seguides converteixen 
una veritat en una mentida. Un 
gran espectacle per a tota la 
família amb la col·laboració del 
Sonar Kids.

www.osvalles.com
@OSValles
www.brodasbros.com
@brodasbros
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GRATUÏT
Menors de 3 anys

DESCOMPTE
Ta! En família
16 € (a partir de 4 entrades)

PREU
20 €

32



Durada: 
1 hora i 30 min

març
diumenge, 19 h11M

ú
si

ca

Un dels artistes més respectats de la seva generació, aquest multi-
instrumentista francès va assolir la fama internacional el 2001 per 
la banda sonora de la pel·lícula Amélie. Tanmateix, la seva carrera 
és molt més que això, tant abans com després del cèlebre film de 
Jean-Pierre Jeunet. 

Va estudiar violí i piano des dels 6 fins als 14 anys i, durant la segona 
meitat dels 80, inspirat per bandes com Joy Division i The Stooges, 
va agafar una guitarra elèctrica i es va introduir en el món del post-
punk. Va ser el primer pas audaç en una carrera brillant plena d’ex-
travagàncies melancòliques i amb un gran ventall d’influències, des 
de les músiques de carrer fins a l’avantguarda, del minimalisme al 
rock i del vals a la chanson. 

A part de tres bandes sonores, Amélie, Good Bye, Lenin! (2003) i 
Tabarly (2008), ha enregistrat 9 discs, el darrer dels quals es titula 
Eusa, la denominació en bretó de la seva illa natal.

YANN TIERSEN
An Evening with Yann Tiersen
Concert en solitari

©
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Fitxa artística

Yann Tiersen, piano

ÚNIC CONCERT A CATALUNYA

www.yanntiersen.com
@yanntiersen

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 € Ta!Amf8

18 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

34

Mira el vídeo

         Un concert únic amb el compositor de grans 
bandes sonores com Amélie i Good Bye, Lenin.”

+INFO: pàg. 78
LUDOTEATRE



març
divendres, 21 h16
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Durada: 

1 hora i 50 min

CYRANO
d’Edmond Rostand

Te
at

re

         Després de l’èxit de Terra Baixa 
Lluís Homar i Pau Miró tornen a unir 
els seus talents en aquesta adaptació 
del clàssic Cyrano de Bergerac.”

Després de posar-se a la pell de 
tots els personatges de Terra 
baixa i triomfar arreu del país, 
Lluís Homar torna per posar-se 
el nas d’un dels soldats poetes 
més cèlebres de la història del 
teatre: Cyrano de Bergerac.

Aquest cop, però, Homar no in-
terpreta tots els papers de l’au-
ca: està acompanyat de quatre 
actors més i, de nou, amb una 
banda sonora d’excepció: les 
cançons de Sílvia Pérez Cruz. 
Emoció i molt de romanticisme. 
Els objectius, però, són els ma-
teixos que a Terra Baixa, tractar 
un clàssic popular com una ma-
tèria sensible. No escatimaran ni 
un bri de la càrrega psicològica 
dels personatges, però tampoc 
no descuidaran la lleugeresa i la 
vivacitat amb què Rostand relata 
aquest conte d’espases i versos.

Fitxa artística

Autor 
Edmond Rostand

Traducció  
Albert Arribas

Direcció i dramatúrgia
Pau Miró

Adjunt a la direcció
Oscar Valsecchi

Idea original
Lluís Homar

Espai escènic i vestuari
Lluc Castells

Intèrprets
Lluís Homar, Joan Anguera,
Aina Sánchez, Albert Prat 
i Àlex Batllori

Composició musical 
Sílvia Pérez Cruz

Producció
Temporada Alta 2017 i Lluís Homar

37

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

Ta!Amf8
14 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

ONZE DE 
TEATRE 110 €



Durada: 
1 hora i 30 min

març
diumenge, 19 h18M

ú
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ca

          Un músic innovador i molt expressiu que 
sempre fa vibrar al públic. Una experiència musical 
explosiva i divertida.”

ARA MALIKIAN
La increïble gira mundial de Violí

Fitxa artística

Ara Malikian, violí
Humberto Armas, viola
Hector El Turco, percussió
Cristina López, violoncel
Jorge Guillén del Castillo, violí
Tania Bernaez Abad, contrabaix
Nantha Kumar, taules índies
Tony Carmona, guitarra

El violinista libanès d’origen armeni, Ara Malikian, ens presenta La 
increïble gira mundial de Violí. Després de dos intensos anys de gira 
desgranant la seva biografia vital i musical amb Ara 15, el violí ins-
pira ara un nou repertori recollit al disc La increible historia de Violín, 
on el protagonista és el seu instrument.

Es tracta d’un violí que va néixer a Mòdena i va viatjar fins al Líban 
per trobar-se amb el petit Ara, de tres anys, que havia après a tocar 
gràcies al seu pare, i del qual ja no se separaria. Plegats van desco-
brir Paganini i junts viatjarien al llarg dels anys per tots els gèneres 
musicals que anaven aprenent allà on paraven. Viatjar, escoltar, fu-
sionar, i així arribar al rock i a la música pop. Una increïble història, 
un meravellós viatge musical i vivencial al voltant del món. www.aramalikian.com

@AraMalikian

Ta!65
38 €

Ta!29
34 €

DESCOMPTES
Ta!20
29 €

Ta!Grups
38 €

PREU
42 € Ta!Amf8

21 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

39
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BODAS DE SANGRE
de Federico García Lorca

APOCALYPSE UPLOADED
LA TRANSHUMANITZACIÓ DE LES ABELLES
LAminimAL

Durada: 
2 hores

març
divendres, 21 h23Te

at
re

Te
at

re
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Durada: 
1 hora i 20 min

març
dijous, 21 h22

Fitxa artística

Direcció
Daniela De Vecchi

Dramatúrgia
Albert Pijuan

Intèrprets
Eloi Benet, Anna Berenguer,
Esperança Crespí, Carles Cruces,
Toni Figuera, Xantal Gabarró,
Andrea Marinello i Joan Martínez

Construcció de l’escenografia
Taller d’Escenografia Sant Cugat

Producció
LAminimAL Teatre
Coproducció
Programa suport a la creació Fira 
Tàrrega i Festival Frinje Madrid

Fitxa artística

Autor
Federico García Lorca

Direcció i espai
Oriol Broggi

Creació musical
Joan Garriga

Repartiment
Ivan Benet, Anna Castells, Nora 
Navas, Pau Roca, Clara Segura 
i Montse Vellvehí

Músics
Joan Garriga, Marià Roch i Marc Serra

Producció
La Perla 29 en col·laboració amb 
el Grec Festival de Barcelona

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

...i, al final, el món esclata. 
Dels humans només en que-
da la seva identitat virtual, el 
seu avatar. Són les ombres de 
la persona que van ser en la 
seva vida carnal, unes entitats 
que estan obligades a vagar 
pel núvol fins a l’eternitat. Da-
vant d’aquesta perspectiva, 
què queda del jo? I del nosal-
tres? Per què es pot lluitar? Per 
què s’ha de viure? Apocalypse 
Uploaded és un espectacle que 
fusiona teatre, música i nous 
llenguatges en un escenari que 
amplifica, modula i modifica les 
accions dels personatges. 

En un viatge al futur, la compa-
nyia LAminimAL parla sobre el 
concepte d’identitat, de les di-
ferents versions del jo apocalíp-
tic i de com tornar a començar. 
Un viatge al jo del futur per re-
flexionar sobre el jo del present.

Bodas de sangre parla sobre 
aquelles forces majors i impul-
sos vitals que empenyen els 
personatges a la tragèdia degut 
als forts lligams familiars i als 
costums i tradicions arrelats.  
En aquest muntatge, Broggi 
se centra en la poètica de l’au-
tor, ressaltant les paraules i les 
sensacions de l’univers lorquià i 
el paisatge andalús. Tot plegat 
vestit amb composicions musi-
cals de Joan Garriga, que prenen 
un protagonisme especial en 
l’espectacle i reforcen la mu-
sicalitat i el ritme de la poesia 
implícita.

ABONAMENT JOVE
A LA CARTA
40 € (4 espectacles)

PREU
10 €
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SALA ESCENARI
Aforament: 200 persones

no numerat

Recomanat

ta! 
JoVe

Conmovido, impresionante si-
lencio del público y precioso re-
mate [...]. Huracán de aplausos 
para un espectáculo que merece 
larga vida. 

Marcos Ordóñez (El País)

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!Amf8
14 €

©
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TRIO DE TEATRE
INTERACTIU 30 €

ONZE DE 
TEATRE 110 €



          Una comèdia agredolça en la qual 
tres generacions de Jordis celebren 
plegats el dia del nostre patró.”

Durada: 
1 hora i 35 min

ADOSSATS
de Ramon Madaula

abril
divendres, 21 h06Te

at
re

Fitxa artística

Autor
Ramon Madaula

Direcció
Jordi Casanovas

Intèrprets
Rosa Renom 
Jordi Bosch 
Ramon Madaula 
Marieta Sánchez 
Carles Canut 
Guillem Balart

Escenografia
Joan Sabaté

Construcció de l’escenografia
Taller d’Escenografia Sant Cugat

Producció
Teatre Romea

23 d’abril. Sant Jordi. Una urba-
nització de cases adossades al 
Vallès Occidental. El dia s’allar-
ga, comença el bon temps. Els 
veïns surten a arreglar el jardí, 
a fer l’hort, a dinar a fora. Una 
família de classe mitjana catala-
na es troba al jardí de la casa del 
Jordi i la Carme. El pare del Jordi 
-l’avi- es diu Jordi; el fill del Jordi 
-el nét- també es diu Jordi. Tres 
generacions de Jordis celebren 
plegats el dia del nostre patró. 
Però ho faran envoltats de ro-
ses plenes d’espines, de dracs 
que treuen foc, de cavallers que 
potser no són tan valents i de 
princeses que es reserven un 
fort caràcter.
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

Ta!Amf8
14 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

ONZE DE 
TEATRE 110 €

43



Durada: 1 hora i 30 min
(amb intermedi)

abril
dissabte, 21 h07Cl

às
si

ca
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          Una de les violinistes més aclamades del món 
ens ofereix un concert únic a Catalunya amb obres 
de Franck, Piazzolla i Vivaldi.”

SARAH CHANG
ASHLEY WASS
Recital de violí i piano

Programa

Tomaso Antonio Vitali
Chaconne

César Franck
Sonata per a violí i piano

Astor Piazzolla
Las Cuatro Estaciones Porteñas
(arranjament Leonid Desyatnikov)

Fitxa artística

Sarah Chang, violí
Ashley Wass, piano

Sarah Chang va començar a estudiar violí a l’edat de quatre anys 
amb Dorothy DeLay i va debutar amb només vuit, acompanyada de 
la Filharmònica de Nova York. Considerada una de les estrelles amb 
més talent del món de la música clàssica, ha actuat amb grans di-
rectors i orquestres de renom i ha figurat en una llista elaborada pel 
setmanari Newsweek de les 20 dones més influents de l’any. 

Aquesta violinista nord-americana d’origen coreà ha guanyat pre-
mis de tot tipus, ha actuat als escenaris més prestigiosos del món i 
ha enregistrat discs tan aclamats com el que, l’any 2009, va dedicar 
a Les Quatre Estacions de Vivaldi. Acompanyada del gran pianista 
britànic Ashley Wass, ens farà vibrar amb la música de Franck, Piaz-
zolla i Vitali. Una cita obligada.

www.sarahchang.com
@sarahchang
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Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 € Ta!Amf8

18 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

QUINTET DE 
CLÀSSICA 100 €



Durada: 
1 hora i 20 min

           Humor, màgia i molta diversió s’uneixen a Dolce Vita, 
el nou espectacle per a tota la família del Mag Lari.”

Després dels grans èxits aconseguits amb Splenda -dues tempora-
des en cartell i més de 85.000 espectadors- i Ozom –l’espectacle de 
màgia més vist durant el Nadal de 2016-, el Mag Lari torna a sor-
prendre el seu públic més fidel.

Dolce Vita és un espectacle de màgia amb una marcada aroma d’Ità-
lia. Una sorprenent i original posada en escena fruit de la inspiració 
combinada de la pel·lícula Dolce Vita i el hit musical de Ryan Paris. 
En aquesta ocasió, el Mag Lari ens presenta un show àgil i divertit 
en què la ironia va lligada als tòpics italians més simpàtics. Música, 
llums i un vestuari exquisit completen aquest fantàstic espectacle 
de màgia en el qual, un cop més, el Mag Lari ens il·lusionarà amb la 
seva manera de fer màgia desenfadada i la seva carismàtica i diver-
tida faceta de showman.

MAG LARI
Dolce Vita

abril
diumenge, 12 i 18 h08

Fitxa artística

Idea, guió i direcció
Josep Maria Lari

Co-direcció 
David Pintó

Il·lusionista
Mag Lari

Assistent
Albert Obach

Veu en off
Pere Arquillué

M
àg

ia
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GRATUÏT
Menors de 3 anys

DESCOMPTE
Ta! En família
16 € (a partir de 4 entrades)

PREU
20 €



         En tàndem amb Gil Dor, Noa ens 
ofereix un concert intimista amb alguns 
dels seus temes més aplaudits.”

Durada: 
1 hora i 30 min

abril
divendres,21 h13M

ú
si

ca

NOA
Noa Forever!

4848

Ta!65
38 €

Ta!29
34 €

DESCOMPTES
Ta!20
29 €

Ta!Grups
38 €

Ta!Amf8
21 €

PREU
42 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

©
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Achinoam Nini, àlies NOA, és 
l’artista israeliana internacional-
ment més reconeguda, tan per 
les seves actuacions en directe 
com pels seus enregistraments. 

Nascuda a Tel Aviv el 1969, va 
viure a Nova York des dels 2 
anys fins que va tornar a Israel 
als 17. Entre les seves influèn-
cies més notables figuren Paul 
Simon, Joni Mitchell i Leonard 
Cohen. Aquestes sensibilitats 
musicals i líriques, combinades 
amb les seves arrels iemenites 
i els antecedents del seu col-
laborador Gil Dor en el jazz, el 
rock i la música clàssica, han fet 
que la seva proposta artística 
sigui indiscutiblement única.

Fitxa artística

Noa, veu i percussió
Gil Dor, guitarra i veu

www.noasmusic.com
@noathebird

NOA ja ha actuat al Teatre-Au-
ditori com a part de les seves 
gires internacionals de Genes & 
Jeans i Love Medicine, i ara torna 
amb aquest concert únic i inti-
mista, en tàndem amb Gil Dor, 
per oferir-nos algunes de les se-
ves cançons més aplaudides. 

Noa Forever!



Durada: 
1 hora i 30 min

DE PEL·LÍCULA!
Orquestra Simfònica del Vallès

abril
dissabte, 21 h14Cl

às
si

ca

Programa

Good Morning, Vietnam! 
What a Wonderful World 
Bob Thiele i George David Weiss 
Muñeco diabólico
Joe Renzetty 
La màscara 
Hey Pachuco
Randy Edelman 
El discurs del rei 
2n moviment de la 
Simfonia núm. 7
Ludwig van Beethoven 
Titànic
James Horner 
Nacido el cuatro de julio
John Williams 

50

Fitxa artística

Orquestra Simfònica del Vallès
Rubén Gimeno, director

Actors
Jordi Brau
Lluís Posada

www.osvalles.com
@OSValles

Missió impossible
Lalo Schiffrin 
Sra. Doubtfire 
Ària de Fígaro de 
El barber de Sevilla
Gioachino Rossini 
Catch Me If You Can
John Williams 
La vida és bella
Niccola Piovani 
Pirates del carib
Hans Zimmer 
Forrest Gump
Alan Silvestri 

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 € Ta!Amf8

14 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

QUINTET DE 
CLÀSSICA 100 €

Titànic, La vida és bella, Forrest 
Gump i Missió impossible són 
algunes de les pel·lícules que 
podrem reviure en aquest gran 
concert simfònic.”

51

Mira el vídeo

Durada: 
1 hora i 30 min

MIGUEL DE MOLINA 
AL DESNUDO

abril
diumenge, 19 h15Te

at
re

De Miguel de Molina es pot dir 
que tothom ha sentit les seves 
cançons però que molt pocs co-
neixen la veritable història d’un 
home que va transformar la 
cobla i va transcendir el género 
patrio a l’escenari. En aquest es-
pectacle, un diàleg obert amb el 
públic, Miguel s’enfronta al seu 
passat, però des del present, 
traçant un pont entre el seu 
món i el nostre entorn més pro-
per. La commovedora història 
d’un dels més singulars i devas-
tadors artistes del nostre país. 

Un segle després del seu naixe-
ment, Miguel de Molina és un 
mite apassionant i la gran figu-

ra de la cobla espanyola, per so-
bre de les vicissituds de la seva 
vida dura i agitada.

Un homenatge a Miguel de Mo-
lina, un dels personatges més 
fascinants de la cançó, intèrpret 
de grans èxits com Ojos verdes o 
La bien pagá.

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Fitxa artística

Direcció 
Félix Estaire

Direcció musical  
César Belda

Intèrpret
Ángel Ruiz 

Piano 
César Belda

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

ONZE DE 
TEATRE 110 €

+INFO: pàg. 78
LUDOTEATRE

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
Miguel de Molina al desnudo
amb Ángel Ruiz
Presenta: Eduard Jener
En acabar la funció, a la platea

©
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Durada: 
1 hora i 20 min

abril
divendres, 21 h20Te

at
re

EDITH PIAF
Taxidermia de un gorrión
d’Ozkar Galán. Kulunka Teatro

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

ONZE DE 
TEATRE 110 €

OFF Teatre-Auditori

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

Édith Piaf. Taxidermia de un gorrión narra la trobada fictícia entre 
Camile Schultz, una reportera especialitzada en fotografiar animals, 
i la gran diva Edith Piaf. Dues dones de gran caràcter que s’enfron-
ten en un combat ple d’ironia i enginy, i que es convertirà en una au-
tèntica dissecció sobre l’origen, la naturalesa i la necessitat de crear 
mites. Un viatge emocional i musical a través dels esdeveniments 
que han propiciat el naixement i ocàs d’una estrella i d’una deessa 
“amb peus de fang”.

Sabíamos de la excelencia de la Insausti en el teatro de máscaras 
(André y Dorine): verla a cara descubierta supone un gratísimo ha-
llazgo. Escrita punzantemente y jalonada de oportunas vueltas de 
tuerca, esta lid evoca con más verdad las que mantienen los protago-
nistas de La huella y El veneno del teatro.

Javier Vallejo (El País)

Fitxa artística

Autor 
Ozkar Galán

Director 
Fernando Soto

Intèrprets
Garbiñe Insausti
Lola Casamayor
Alberto Huici

Escenografia i vestuari
Ikerne Giménez

Producció
Kulunka Teatro / L’atelier

Premio El Ojo Crítico de Teatro 
2017 a Kulunka Teatro

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

         Kulunka, la companyia que ens va impactar amb 
André i Dorine, torna amb aquest muntatge inspirat 
en la figura de la gran diva francesa.”

52



Durada: 
1  hora i 30 min

abril
dIssabte, 21 h21Te

at
re

ESCAPE SHOW
L’espectacle on escapes o mors

Fitxa artística

Idea i guió
Ivan Tapia

Direcció
Ivan Tapia  
Alicia Serrat

Amb 
Laia De Mendoza
Roc Olivé 
Roger Torns 

I la col·laboració especial de 
Johnny Melville 

Producció
ANEXA, en acord amb COCOLISTO 
i amb el suport de l´Institut Català 
de les Empreses Culturals (ICEC)

Un nou concepte d’espectacle interactiu on us endinsareu en un  
extravagant concurs ple de proves que haureu de resoldre si voleu 
trobar la manera d’escapar.
 
Escape Show, basat en el concepte de moda “escape room”, portat 
per primera vegada al teatre, és un espectacle on escapes o mors. 
90 minuts intensos on l’espectador esdevé el protagonista. 90 mi-
nuts d’infart per trobar l’antídot del gas amb el qual els espectadors 
han estat intoxicats. 90 minuts per sobreviure.
 
Els espectadors hauran de resoldre enigmes, observar, superar pro-
ves, contestar preguntes, prendre decisions i col·laborar amb la res-
ta de públic (i tot en temps real) per conservar la seva vida.

T’hi atreveixes?

Recomanat

ta! 
JoVe

ABONAMENT JOVE
A LA CARTA
40 € (4 espectacles)

PREU
20 €

TRIO DE TEATRE
INTERACTIU 30 €

54

Mira el vídeo

ROCK EN FAMÍLIA
Descubriendo a Queen

Durada: 
1 hora i 10 min

abril
diumenge, 12 h22

Fitxa artística

Amb l’actuació de la banda
Play the Game

Producció
Rock en família i Som Produce

Rock en família és un espectacle que us farà passar una molt bona 
estona en família i una oportunitat perquè els nens i nenes desco-
breixin la història i les cançons d’alguns dels grups més importants i 
rellevants de la història del Rock i el Pop.
 
Us convidem a gaudir, en directe, de les millors cançons del llegen-
dari grup QUEEN, de la mà de Play the Game, una de les seves mi-
llors bandes tribut.
 
We Are the Champions, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, 
Don’t Stop Me Now, Another One Bites the Dust, I Want to Break 
Free, A Kind of Magic i Radio Ga Ga són algunes de les cançons 
d’aquesta mítica banda britànica formada durant la dècada dels 70, 
que podreu reviure amb tota la família.

M
ú

si
ca
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GRATUÏT
Menors de 3 anys

DESCOMPTE
Ta! En família
12 € (a partir de 4 entrades)

PREU
15 €Ta!65

18 €
Ta!29
16 €

DESCOMPTES
Ta!20
14 €

Ta!Grups
18 €



CONCERT DE SANT JORDI
Orquestra Simfònica Sant Cugat

Manuel Oltra, Joan Lamote de Grignon i Salvador Brotons són tres grans compositors catalans dels se-
gles XX i XXI i la seva música és un fidel reflex de la modernitat i la capacitat de comunicació que la 
música catalana exerceix en tot tipus de públics. Un dels al·licients del concert és veure el mateix com-
positor Salvador Brotons dirigint la seva Cantata de Randa,  una obra de gran format amb solistes, cors 
i orquestra simfònica escrita amb motiu dels 700 anys de la mort de l’escriptor i pensador mallorquí, 
Ramon Llull.

Durada: 1 hora i 45 min
(amb intermedi)

abril
dilluns, 21 h23

Cl
às

si
ca

          Per Sant Jordi, el llibre, la rosa i el concert de la Simfònica.”

56

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat

Programa

Manuel Oltra
Alimara

Joan Lamote de Grignon
Poema romàntic

Salvador Brotons
Cantata de Randa
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 € Ta!Amf8

14 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

QUINTET DE 
CLÀSSICA 100 €

Fitxa artística

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré, director titular

Maia Planas, soprano
Toni Marsol, baríton
Neus Dalmau, narradora

Polifònica de Puig-reig
Emmanuel Niubó, director

Cor de Cambra Sant Cugat
Albert Santiago, director

Director convidat
Salvador Brotons

57



Durada: 1 hora i 35 min
(amb intermedi)

abril
divendres, 21 h

abril
dissabte, 19 h27 28D

an
sa

El Béjart Ballet Lausanne és l’instrument d’un dels millors coreò-
grafs del segle XX, Maurice Béjart. Els seus braços, les seves cames, 
el seu cap.

Ja fa gairebé 30 anys que el Béjart Ballet Lausanne difon per tot el 
món les coreografies de Maurice Béjart. Les creacions de Béjart, sota 
la direcció de Gil Roman, ofereixen al públic les claus d’una histò-
ria literària, històrica o mitològica amb les seves visions, emocions 
i dinàmiques, perquè l’espectador pugui gaudir-ne i fer-ne la seva 
pròpia interpretació.

El 1992, Béjart va reduir la companyia a un cos de ball d’entre tren-
ta i quaranta ballarins d’altíssim nivell i va crear l’École-Atelier Rudra 
Béjart Lausanne, una institució gratuïta oberta a joves ballarins d’ar-
reu del món. La companyia, que té la seva seu a Lausanne, Suïssa, 
gira per tot el món amb els seus espectacles i és internacionalment 
reconeguda per l’excel·lència del seu treball.

Gil Roman ha estat aclamat també per les seves pròpies creacions 
com ara Le Casino des Esprits, Aria i Syncope, coreografia que va te-
nir la seva estrena catalana a Sant Cugat l’any 2011, i amb la qual va 
col·laborar el Taller d’Escenografia del Teatre-Auditori.

BÉJART 
Ballet Lausanne

Programa

Tombées de la dernière pluie  
Coreografia: Gil Roman
Música: Franz Schubert, Cityper-
cussion – Thierry Hochstätter 
& jB Meier
Escenografia: Magali Baud
Vestuari: Henri Davila

Piaf 
Coreografia: Maurice Béjart
Música: Édith Piaf
Vestuari: Walid Aouni

Boléro
Coreografia: Maurice Béjart
Música: Maurice Ravel
Escenografia i vestuari: Maurice 
Béjart

www.bejart.ch
@BejartBallet
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Ta!65
38 €

Ta!29
34 €

DESCOMPTES
Ta!20
29 €

Ta!Grups
38 €

PREU
42 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Ta!Amf8
21 €

TRIO DE 
DANSA 90 €

         El Béjart Ballet Lausanne torna a Sant Cugat 
amb tres coreografies aclamades internacionalment.”
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OFF Teatre-Auditori

Assaig obert
Divendres, 27 d’abril, 17.30 h
Cal recollir la invitació a les
taquilles a partir d’una hora 
abans.

En la sessió de dissabte 
+INFO: pàg. 78

LUDOTEATRE



Durada: 
1 hora i 40 min

abril
diumenge, 19 h29Te

at
re

OTHELO
de W. Shakespeare

Matias Bassi, Elvira Gomez, Ga-
briel Beck i Martín López, espe-
cialistes en teatre físic, clown i 
burlesc, reinterpreten la famosa 
tragèdia de William Shakespeare 
en un muntatge que va ser tot un 
èxit al cicle Off de La Villarroel, i 
va exhaurir totes  les entrades. 

Els quatre actors interpreten els 
catorze personatges que aparei-
xen a l’obra en un exercici magní-
fic de fregolisme ideat per Gabriel 
Chamé Buendia. El muntatge juga 
amb la quarta paret, la imagina-
ció, el multimèdia i els espais.

Director, actor, pedagog i mestre 
del clown, Gabriel Chamé va for-
mar part de La Compañía Argen-
tina de Mimo. És el fundador de 
la companyia El Clu del Claun i, 
des de 1990, ha anat presentant 
els seus treballs trencadors per 
Europa.

Fitxa artística

Direcció i adaptació
Gabriel Chamé Buendia

Intèrprets 
Matias Bassi 
Elvira Gomez
Gabriel Beck 
Martín López

Escenografia i llums
Jorge Pastorino

Música
Sebastián Furman 

Producció
La Villarroel i Mika Project 

6060

Espectacle guanyador dels 
Premis Teatres del Món 2013
Millor adaptació
Millor actor (Martín López)
Millor direcció

OFF Teatre-Auditori

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

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Recomanat

ta! 
JoVe

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

ONZE DE 
TEATRE 110 €

          Una de les grans obres 
mestres de Shakespeare reinventada 

per una sorprenent companyia 
argentina sota la mirada escènica 

de Gabriel Chamé Buendia.”
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+INFO: pàg. 78
LUDOTEATRE
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ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

Ta!65
47 €

Ta!29
42 €

DESCOMPTES
Ta!20
36 €

Ta!Grups
47 €

PREU
52 € Ta!Amf8

26 €

CAVALLERIA RUSTICANA
de Pietro Mascagni
PAGLIACCI 
de Ruggero Leoncavallo

Durada: 3 hores i 10 min 
(amb intermedi)

maig
divendres, 20.30 h04

Cavalleria Rusticana
Eugènia Montenegro, Santuzza
Enrique Ferrer, Turiddu
María Luísa Corbacho, 
Mamma Lucia
Toni Marsol, Alfio
Mariya Melnychyn, Lola  
  
Pagliacci
Enrique Ferrer, Canio
Montserrat Martí/
Svetla Krasteva, Nedda
Toni  Marsol, Tonio 
César Cortés, Beppe
Joan Garcia-Gomà, Silvio
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Fitxa artística

Orquestra Simfònica del Vallès
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell

Director d’orquestra
Santiago Serrate

Director del cor
Daniel Gil de Tejada

Director d’escena
Miquel Gorriz

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

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
Cavalleria Rusticana
i Pagliacci
amb Roger Alier
Dimarts, 24 d’abril, 19.30 h
Al Cafè Auditori. Entrada lliure

Òpera Catalunya
compta amb 
el patrocini de

amb el 
suport de

MOBY DICK
de Herman Melville
Versió de Juan Cavestany

Durada: 
1 hora i 40 mon aprox.

maig
dissabte, 21 h05Te

at
re

Fitxa artística

Autor
Juan Cavestany

Direcció
Andrés Lima

Intèrprets
Josep Maria Pou
Jacob Torres
Oscar Kapoya
Resta de repartiment en curs

Producció
Focus

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

El capità Ahab és un dels grans 
personatges de la literatura uni-
versal. Un ésser que evidencia 
l’obsessió humana que va més 
enllà de la raó, capaç de consumir 
la voluntat i eliminar qualsevol 
element bondadós de l’ànima. 

De Moby Dick s’han realitzat múl-
tiples adaptacions, algunes més 
properes a l’original que d’altres. 
Aquest muntatge està inspirat 
en la solitària figura d’Ahab i la 
seva lluita contra la balena i con-
vida l’espectador a fer un viatge 

a les profunditats de la bogeria 
d’un home capaç de tot per sa-
tisfer la seva obstinació.

63

©
 D

av
id

 R
ua

no

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
Moby Dick
amb la companyia
Presenta: Maria Cusó
En acabar la funció, a la platea

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!Amf8
14 €

ONZE DE 
TEATRE 110 €



Durada: 
1 hora i 15 min

maig
divendres, 21 h11D

an
sa

Thierry Malandain ens porta la seva particular lectura del conte de 
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1740), popularitzat per la 
versió abreviada de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1756). Ma-
landain ha captivat el públic i la crítica amb aquest espectacle que 
reuneix una posada en escena d’aparent senzillesa combinada amb 
música de Txaikovski. 

Una original proposta amb un alt grau de simbolisme que compta 
amb un vestuari que combina classicisme i avantguarda, moviments 
virtuosos i de gran delicadesa al servei d’una coreografia altament 
suggestiva. Una vegada més, tenim el plaer d’acollir aquesta gran 
companyia francesa, amb un espectacle on l’amor sorgeix entre una 
jove i bella noia i una bèstia aparentment ferotge. 

MALANDAIN 
Ballet Biarritz
La Bella i la Bèstia

Fitxa artística

Música 
Piotr Ilitx Txaikovski 

Coreografia 
Thierry Malandain

Ballet per a 22 ballarins 
i ballarines 

Decorat i vestuari
Jorge Gallardo

Disseny de llums
Francis Mannaert

Vestuari 
Véronique Murat

Escenografia
Frédéric Vadé

Màscares
Annie Onchalo
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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

Ta!Amf8
18 €

TRIO DE 
DANSA 90 €
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OFF Teatre-Auditori

Assaig obert
Divendres, 11 de maig, 18 h
Cal recollir la invitació a les
taquilles a partir d’una hora 
abans.

         Un gran espectacle que ens transpor-
tarà al món dels contes, de la fantasia i de 
la imaginació... Allà on tot és possible.”
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LES NOIES DE MOSSBANK ROAD
d’Amelia Bullmore

Durada: 
a determinar

maig
dissabte, 21 h12

Fitxa artística

Traducció
Roser Batalla

Direcció
Sílvia Munt

Intèrprets
Cristina Genebat 
Marta Marco 
Clara Segura

Escenografia
Enric Planas

Producció
Bitò

Coproducció
La Villarroel

Aquesta història ens parla de l’amistat sorgida en un espai de llibertat 
com és un pis d’estudiants. Aquí, les protagonistes, entre els 18 i els 19 
anys, faran l’estirada juntes i descobriran qui són per primera vegada. 

Tot i les seves diferències, la Di, la Viv i la Rose acabaran transfor-
mant aquesta casa en una nova llar i totes tres formaran una nova 
família. En aquesta època construiran a Mossbank Road el que serà ja 
per sempre el seu refugi, on sembla que res dolent no els pot passar.

Però la cara més fosca de la vida interromprà aquest paradís. Un fet 
inesperat les afectarà profundament i marcarà les seves decisions 
per determinar el seu futur.

L’obra d’Amelia Bullmore, que recorre gairebé tres dècades, explora els 
daltabaixos de l’amistat de tres amigues amb grans dosis d’humor. 
Michael Billington (The Guardian)
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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

ONZE DE 
TEATRE 110 €

ORQUESTRA DEL 
GRAN TEATRE DEL LICEU
Jean Sibelius i Antonin Dvorák

Durada: 1 hora i 30 min
(amb intermedi)

maig
diumenge, 19 h13Cl

às
si

ca

www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat

Fitxa artística

Orquestra del Gran Teatre 
del Liceu
Kai Gleusteen, violí
Josep Pons, director

Programa

Jean Sibelius
Concert per a violí i orquestra 
en Re menor, op. 47

Antonín Dvorák
Simfonia núm. 9 en Mi menor, 
op. 95, Nou Món

L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, de la mà del seu 
director titular Josep Pons, ens presenta aquestes dues grans obres 
del repertori orquestral. 

El Concert per a violí de Sibelius, un dels indispensables del segle XX 
i l’única obra concertant del seu autor. Destaca per la seva dificultat, 
que la fa apta només per a virtuosos. Kai Gleusteen deixa la seva 
cadira habitual de concertino de l’Orquestra per posar-se davant 
d’aquesta imponent partitura.

La novena simfonia d’Antonín Dvorák, la Simfonia del Nou Món, ple-
na de vitalitat romàntica, ens mostra un univers de melodies que 
invoquen la natura i evoquen la música popular nord-americana i les 
melodies de la seva enyorada Txèquia.
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 € Ta!Amf8

14 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5

QUINTET DE 
CLÀSSICA 100 €
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Després de l’èxit de la temporada al Teatro Rialto de Madrid, amb més de 100.000 espectadors, Mayu-
mana, un espectacle altament recomanat per a tots els públics, està de gira amb l’espectacle Rumba! 
amb el qual recorrerà més de 30 ciutats.

Mayumana és el grup de percussió, ritme i dansa més important del món i els seus espectacles han estat 
aplaudits per més de 8 milions d’espectadors. Rumba!, el nou espectacle, compta amb la música d’Esto-
pa com a banda sonora i fil narratiu en un muntatge desbordant, interpretat per un extraordinari elenc 
d’artistes que canten, ballen i toquen tots els instruments, generant el miracle rítmic i visual que distin-
geix tots els espectacles de Mayumana. Rumba! és una coproducció de Mayumana  i SOM Produce. SOM 
Produce és la productora capdavantera de grans espectacles musicals com Priscilla, Cabaret o Billy Elliot.

Durada: 
1 hora i 30 min

MAYUMANA
Rumba! Amb música d’Estopa

maig
divendres, 21 h

maig
dissabte, 18 i 21 h

maig
diumenge, 19 h18 19 20

Recomanat

ta! 
JoVe
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Ta!65
29 €

Ta!29
26 €

DESCOMPTES
Ta!20
22 €

Ta!Grups
29 €

Ta!Amf8
16 €

PREU
32 €

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

Ta!Amf8
14 €

PREU FUNCIÓ
DIVENDRES
28 €

Fitxa artística

Direcció 
Boaz Berman i Geri Berman 

Arranjaments musicals 
Boaz Berman i Estopa

Producció executiva
SOM Produce

          Rumba! és 
el nou espectacle 
de Mayumana, amb 
música d’Estopa.”

Director associat 
David Ottone (Yllana)

Coreografies
Talia Bik

Coordinació artística
Almog Ben Horin 
Eva Boucherite

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 5



L’any 1818, Mary Shelley va dotar d’una vida perdurable el seu cè-
lebre monstre que, amb la seva multiplicitat orgànica, acabaria es-
devenint un mite fonamental de la nova societat contemporània, 
abocada a un replantejament profund de les construccions d’identi-
tat en el nou món marcat per la industrialització i la reorganització 
dels poders fàctics.

Dos-cents anys després de la primera publicació de la novel·la, la 
directora Carme Portaceli porta a escena la història d’aquest Pro-
meteu modern amb una dramatúrgia de Guillem Morales (director 
i guionista de la premiada pel·lícula Los ojos de Julia) que indaga en 
els territoris més tenebrosos de la humanitat ferida del mite.

Durada: 
2 hores

FRANKENSTEIN
de Guillem Morales
basat en la novel·la de Mary Shelley

maig
diumenge, 19 h27

Fitxa artística

Autora 
Mary Shelley

Adaptació
Guillem Morales 

Direcció 
Carme Portaceli

Intèrprets 
Àngel Llàcer 
Joel Joan
Magda Puig 
Lluís Marco
Albert Triola
Pere Vallribera

Escenografia 
Anna Alcubierre

Producció
Teatre Nacional de Catalunya 
i Factoria Escènica Internacional (FEI) 
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OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
Frankenstein
amb la companyia
Presenta: Maria Cusó
Dimarts, 22 de maig, 20 h
A la Biblioteca Central Gabriel 
Ferrater. Entrada lliure

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!Amf8
14 €

ONZE DE 
TEATRE 110 €

          El clàssic de Mary Shelley sobre un 
dels monstres més famosos de la història 
que mostra les tenebres d’una societat 
incapaç d’assumir la diferència.”
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+INFO: pàg. 78
LUDOTEATRE



UNA HORA DE MÀGIA
Direcció artística: Mag Lari

Deliris impossibles ens presenta un Jordi Quimera 
proper, entusiasta, exigent i creatiu en un espec-
tacle de màgia sorprenent. Màgia d’escena, esca-
pisme, mentalisme, i molt d’humor en un còctel 
que sorprendrà fins i tot al més atrevit!

24 febrer
dissabte, 18 h

JORDI QUIMERA
Deliris impossibles

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, la música i el 
cinema. 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

72 73

Al Cafè Auditori, aforament limitat a 130 persones. 
Gratuït. Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans.

Un espectacle variat i “tot terreny”. Speechless ens 
presenta aquells petits moments que ens perme-
ten evadir-nos de la realitat i gaudir, deixant-nos 
sense paraules amb el misteri de la bona màgia. Un 
autèntic espectacle professional d’il·lusionisme re-
comanat per a tota la família.

El mentalista David Baró, 1r Premi Nacional de 
Mentalisme 2014, ens presenta un espectacle par-
ticipatiu on sabrà què penses, predirà el que encara 
no has fet i  endevinarà si dius mentides... Com s’ho 
fa? Deixa´t il·lusionar per l’home que va sorprendre 
a tota Catalunya endevinant la Grossa de Cap d’any 
del 2015 al Versió Rac1.  

14 12abril
dissabte, 18 h

maig
dissabte, 18 h

MAG EDGARD
Speechless (Sense paraules)

DAVID BARÓ
Els misteris de la ment
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TEATRE
Diumenge, 15 d’abril
Parlem de... Miguel de Molina al desnudo
amb Ángel Ruiz. Presenta: Eduard Jener
En acabar la funció, a la platea

Dimarts, 22 de maig, 20 h
Parlem de... Frankenstein
amb la companyia. Presenta: Maria Cusó
A la Biblioteca Central Gabriel Ferrater

Diumenge, 29 d’abril
Parlem de... Othelo
amb la companyia
En acabar la funció, a la platea

Divendres, 20 d’abril
Parlem de... Edith Piaf. Taxidermia 
de un gorrión amb la companyia
En acabar la funció, a la platea

Dissabte, 5 de maig
Parlem de... Moby Dick
amb la companyia. Presenta: Maria Cusó
En acabar la funció, a la platea

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  Entrada lliure

DANSA ÒPERA
Divendres, 23 de febrer, 18 h
Assaig obert 
MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

Dlluns, 5 de març, 19.30 h
Parlem de... Don Carlo
amb Javier Pérez Senz
Al Cafè Auditori

Divendres, 27 d’abril, 17.30 h
Assaig obert 
BÉJART BALLET LAUSANNE
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

Dimarts, 24 d’abril, 19.30 h
Parlem de... 
Cavalleria Rusticana i Pagliacci 
amb Roger Alier
Al Cafè Auditori

Divendres, 11 de maig, 18 h
Assaig obert 
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

75
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TEATRE DE MIRA-SOL

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

VENDA D’ENTRADES 
www.tasantcugat.cat 
Oficina de Turisme
 
A la taquilla del Teatre de Mira-sol:
a partir d’una hora abans

TEATRE DE MIRA-SOL

Un espectacle en forma de faula on dos grangers veuran 
com la fortuna d’haver descobert la gallina dels ous d’or 
es converteix en la seva desgràcia. Un conte que parla 
sobre la pobresa, la riquesa i l’avarícia… i conta que els 
diners són un “cuento”.

Autoria, dramatúrgia i direcció Ramon Molins Marqués 
Intèrprets Begonya Ferrer, Ramon Molins i Albert Garcia 
Producció Zum-Zum Teatre

24 març
dissabte, 17.30 h

Durada: 55 min
Preu: 6 €

LA GALLINA DELS OUS D’OR
Cia. Zum Zum

Un espectacle poètic, fresc i divertit amb cançons alegres ins-
pirat en la cançó de Peter Yarrow Puff the Magic Dragon. La 
Belinda és una nena que té un amic màgic especial amb qui 
juga a la platja. És un drac que els adults diuen que no exis-
teix i que la Belinda també oblidarà en fer-se gran. O no…

Intèrprets Sofia Serena, Antonio Ángel Serena i Ester 
Miñarro Titella Martí Doy Escenografia Taller d’Esceno-
grafia Sant Cugat i Cia. Patawa Producció Cia. Patawa 

15 abril
diumenge, 12 h

Durada: 1 hora
Preu: 6 €

PAF, EL MEU AMIC MÀGIC
Cia. Patawa

Una taca d’humitat, una trucada de telèfon, un llençol... 
Qualsevol cosa pot donar corda a la paranoia d’aquests 
dos personatges. Ells són dos tipus comuns que no poden 
amagar les seves fòbies, que són moltes, i semblen estar 
aguaitant-los en cada racó de la vida quotidiana. 

Direcció i dramatúrgia Andrés Caminos i Gadiel Sztryk  
Intèrprets Andrés Caminos i Gadiel Sztryk Producció Bie-
nal de Arte Joven de Buenos Aires i Sutottos

Un divertidíssim xou que combina música, humor i te-
atre gestual. Aquest delirant i addictiu espectacle crea 
un ambient de gran complicitat amb el públic i on les 
preguntes passen a un segon terme i el joc del “tot s’hi 
val” domina l’escena.

Direcció Espai Dual Intèrprets Blai Juanet Sanagustín, 
Oriol Pla i Marc Sastre Producció Espai Dual

Un circuit teatral itinerant on podreu gaudir de tres 
obres en tres espais singulars. Píndoles juga amb l’espai, 
apostant pel “teatre fora del teatre”. La proximitat del 
públic amb els actors intensifica l’experiència teatral i la 
fa única.

07

22

13

abril
dissabte, 21 h

abril
diumenge, 19 h

maig
diumenge, 19 h

Durada: 1 hora
Preu: 10 €

Durada: 50 min
Preu: 10 €

Durada: 1 hora i 15 min
Preu: 10 €

INESTABLE
Cia. Sutottos

BE GOD IS
Cia. Espai Dual

PÍNDOLES
Microteatre fora del teatre

77

Millor Espectacle de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires
Nominat Millor Espectacle d’Humor als Premios Estrella de Mar
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Serveis a l’espectador Accessibilitat

Presentant l’entrada de 
l’espectacle i el tiquet del 
pàrquing abans de la funció, 
obtindreu un tiquet regal 
de dues hores per a qualsevol 
dels tres caixers automàtics 
situats a la planta -1.

2 HORES 
GRATUÏTES 
D’APARCAMENT 

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

NEWSLETTER 
Inscriu-te al web i rep informació periòdica.

VISITES GUIADES 
A les instal·lacions, dues hores abans de la funció. 
Per a grups de mínim 10 persones. Reserva prèvia.

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

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

ESPAI PER A CADIRES DE RODES 
A la platea del teatre disposem d’espai per a 
persones que utilitzen cadira de rodes. 

APARCAMENT PER A PERSONES 
AMB MOBILITAT REDUÏDA
Tres places d’aparcament a l’av. Pla del Vinyet/
Av. Torreblanca.

ADAPTACIÓ PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT SENSORIAL
Els espectacles assenyalats compten 
amb servei de subtitulació, audiodescripció, i so 
de sala amplificat. Tots els espectacles de teatre 
compten amb servei de so de sala amplificat.

LUDOTEATRE 
Servei gratuït en els espectacles assenyalats 
per als infants de 3 a 10 anys. 
Places limitades. Reserva prèvia.

Col·laboren:

Cafè Auditori

a 50 metres del 
Teatre-Auditori

TEATRE-AUDITORI
SANT CUGAT

Hotel
Sant Cugat Dolcevita

Gilda

Erreka Mut

Udon

P

ENTORN GASTRONÒMIC 
Amb l’entrada de l’espectacle, preus especials 
a diferents restaurants a l’entorn del Teatre. 
Vegeu els restaurants al plànol de sota.

APROPA CULTURA
Programa socioeducatiu adreçat a 
usuaris de centres socials en situació 
de desigualtat, discriminació, 
vulnerabilitat i risc d’exclusió social. 

www.apropacultura.cat 

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

Amb l’ajut de:

Mitjans de comunicació col·laboradors:

Restauració recomanada:

Protectors:

 

Els concerts de música clàssica i òpera estan dins del cicle: 

El Teatre-Auditori és membre de: 
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Entitat benefactora:

Mitjans de comunicació:

Programació familiar amb el suport de:

Amb el suport de:

Entitats associades:

@TeatreAuditori
#TeatreAuditori

www.tasantcugat.cat


