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Per internet 
www.tasantcugat.cat

Per telèfon 
al 93 589 12 68 

A les taquilles del Teatre 
Av. del Pla del Vinyet, 48
Dimarts i dimecres, d’11 a 14 h
Dijous i divendres, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes, d’11 a 14 h

A l’Oficina de Turisme 
Pl. d’Octavià, s/n
De dimarts a dissabte, 
de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius, de 10 a 14 h

El mateix dia de l’espectacle 
una hora abans de la funció 
a l’espai corresponent

VENDA D’ENTRADES 

La informació d’aquest programa pot estar 
subjecta a canvis posteriors a la seva publicació 
(gener 2018).

VENDA D’ENTRADES DE CINEMA
Per internet a www.cinesa.es

Per telèfon 
al 902 33 32 31

A les taquilles dels Cinemes
a partir d’una hora abans de la sessió

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Pl. Victòria dels Àngels, 1
93 589 12 68
www.tasantcugat.cat

CINESA SANT CUGAT
Av. Pla del Vinyet, 50
902 33 32 31
www.cinesa.es/peliculas/ciclos

TEATRE DE MIRA-SOL
C. Mallorca, 42
93 589 20 18
www.centresculturals.santcugat.cat

Menors 
de 3 anys 

gratuït sense
 ocupar seient

PROGRAMACIÓ

LA GALLINA DELS OUS D’OR
Cia. Zum Zum

PAF, EL MEU AMIC MÀGIC
Cia. Patawa

Dissabte 24 de març

Diumenge 15 d’abril

TEATRE DE 
MIRA-SOL
Pàg. 8-9

JORDI QUIMERA
Deliris impossibles

MAG EDGARD
Speechless (Sense paraules)

DAVID BARÓ
Els misteris de la ment

Dissabte 24 de febrer

Dissabte 14 d’abril

Dissabte 12 de maig

UNA HORA
DE MÀGIA
Pàg. 10

ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES
Cia. Viu el Teatre

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

MAG LARI
Dolce Vita

ROCK EN FAMÍLIA
Descubriendo a Queen

Diumenge 25 de febrer

Dissabte 10 de març

Diumenge 8 d’abril

Diumenge 22 d’abril

TEATRE-AUDITORI
Pàg. 4-7

Dissabte 24 de marçUNA HORA
DE TITELLES
Pàg. 10

EL JARDÍ DE MÚSICA I CRISTALL 
Marduix Titelles

Diumenge 11 de març

Diumenge 8 d’abril

Diumenge 13 de maig

Diumenge 10 de juny

Diumenge 8 de juliol

CINEMA EN CATALÀ
Pàg. 11

CAPITÀ CALÇOTETS

ANIMALADES DE CINE

LA PETITA ANNA I EL TIET LLARGARUT

EL BOSC DE HAQUIVAQUI

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

Durada: 1 hora i 10 min

Durada: 1 hora

Preu: 20 € 
Ta! En família: 16 € (+ de 4 entrades)

març
dissabte, 19 h10

          Una comèdia musical amb molt sentit de l’humor, 
que farà reflexionar i riure grans i petits.”

          Un original espectacle multidisciplinar que combina 
música clàssica, dansa urbana i literatura!”

5

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

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

Preu: 12 € 
Ta! En família: 10 € (+ de 4 entrades)

febrer
diumenge, 12 h25
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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 
conill blanc l’hi roba i ella el persegueix per recuperar-lo. L’Alícia hau-
rà de recórrer el País de les Meravelles fins a arribar al palau dels 
mòbils, on trobarà una reina que perd el cap per les noves tecnologi-
es i que li posarà les coses molt difícils per tornar a casa. En aquest 
viatge, l’Alícia s’adona que no pot viure com ho feia, enganxada al 
mòbil, ja que es perd el món real. 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. 

En aquest concert es reuneix el talent de dos dels compositors més 
celebrats del segle XX, Ravel i Prokòfiev, amb la companyia de dan-
sa urbana més enginyosa del panorama hip-hop del moment: Bro-
das Bros. 

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

Fitxa artística

Director
Jordi Andújar

Composició musical
Keco Pujol

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

Producció
Viu el teatre

Fitxa artística

Orquestra Simfònica del Vallès
Pedro Alcalde, director

Brodas Bros 
Lluc Fruitós, narrador

Programa

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

Sergei Prokófiev 
Marxa en Si bemoll, op. 99
Pere i el llop
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www.osvalles.com
@OSValles

www.brodasbros.com
@brodasbros
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MAG LARI
Dolce Vita

Preu: 20 € 
Ta! En família: 16 € (+ de 4 entrades)

abril
diumenge, 12 i 18 h08

Després dels grans èxits aconseguits amb Splenda -dues tempo-
rades 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 
sorprendre 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 i la seva carismàtica i divertida faceta 
de showman.

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
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ROCK EN FAMÍLIA
Descubriendo a Queen

Preu: 15 € 
Ta! En família: 12 € (+ de 4 entrades)

abril
diumenge, 12 h22

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.
 
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.

Fitxa artística

Amb l’actuació de la banda
Play the Game

Producció
Rock en família i Som Produce
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
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          Reviu amb la família les millors cançons del llegendari 
grup Queen amb Play the Game.”

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

Durada: 1 hora i 20 min

Durada: 1 hora i 10 min
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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 /  93 589 12 68
Oficina de Turisme

A la taquilla del Teatre de Mira-sol, a partir d’1 h abans

LA GALLINA DELS OUS D’OR
Cia. Zum Zum

PAF, EL MEU AMIC MÀGIC
Cia. Patawa

Preu: 6 € Preu: 6 €març
dissabte, 17.30 h

abril
diumenge, 12 h24 15

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”.

Un espectacle poètic, fresc i divertit, amb cançons alegres, inspirat 
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 existeix i que la Belinda també 
oblidarà en fer-se gran. O potser no.

Fitxa artística

Autoria, dramatúrgia i direcció 
Ramon Molins Marqués 

Intèrprets 
Begonya Ferrer
Ramon Molins 
Albert Garcia 

Producció 
Zum-Zum Teatre

Fitxa artística

Intèrprets 
Sofia Serena
Antonio Ángel Serena 
Ester Miñarro 

Titella 
Martí Doy 

Escenografia 
Taller d’Escenografia Sant Cugat
Cia. Patawa 

Producció 
Cia. Patawa 
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          Una versió divertida, enginyosa, 
propera i artesanal amb un toc de música 
i clown que enamora.”

          Un conte que parla de la màgia 
de ser infants i de mantenir l’alegria 
i la il·lusió encara que passin els anys.”

Durada: 55 min
Durada: 1 hora
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Direcció artística: Mag Lari
Entrada amb invitació a partir d’una hora abans. Aforament limitat

Entrada amb invitació a partir d’una hora abans. Aforament limitat

UNA HORA DE MÀGIA al Cafè Auditori

UNA HORA DE TITELLES al Cafè Auditori

CAPITÀ
CALÇOTETS

ANIMALADES 
DE CINE

EMOJI

LA PETITA 
ANNA i el 
tiet llargarut

EL BOSC DE 
HAQUIVAQUI

març
diumenge, 12 h

abril
diumenge, 12 h

juliol
diumenge, 12 h

maig
diumenge, 12 h

juny
diumenge, 12 h

11 08

08

13 10

Dos escolars entremaliats 
hipnotitzen el director 
de la seva escola conver-
tint-lo en superheroi de 
còmic, el Capità Calçotets, 
vestit amb roba interior i 
una capa, i el substitueix 
un malvat científic. Els 
dos nois i el capità s’unei-
xen per lluitar contra ell.

Adaptació de rondalles 
populars feta amb molt 
sentit de l’humor i en-
giny.  La Fontaine va de 
rodatge; el corb i la gui-
neu; La gallina, l’elefant 
i la serp; Rumors; La llei 
del més fort; La Fontaine 
fa un documental...

A l’illa de Textopolis tots 
els emojis favorits de la 
gent esperen ser selec-
cionats per cobrar vida. 
Tots tenen la mateixa 
expressió facial, excep-
te Gen, el protagonista, 
que en té moltíssimes. 
Junt amb dos amics viu-
rà una aventura extraor-
dinària.

La petita Anna és valenta 
i arrauxada. Descobreix el 
món amb el tiet Llargarut, 
que tot i ser gran i alt, és 
espantadís. Fan moltes 
coses junts, van a nedar, 
a pescar, esquien, van en 
avió i es construeixen una 
casa dalt d’un arbre.

Claus, un ratolí molt 
entremaliat, i els seus 
amics tenen molta por a 
tots els depredadors que 
se’ls volen menjar. El dia 
en què es volen menjar 
la rata àvia, decideixen 
redactar una llei que faci 
que tots els habitants 
del bosc siguin amics.

ENTRADES
Preu: 4 € a taquilles i per internet
Descompte familiar: 3,5 € (a partir de 4 entrades)

Més informació 
www.cinesa.es/peliculas/ciclos
www.tasantcugat.cat/programacio/cicles-de-cinema

CINEMA EN CATALÀ A CINESA SANT CUGAT

Un Jordi Quimera proper, entusiasta, exigent i creatiu 
en un espectacle de màgia sorprenent. Màgia d’es-
cena, escapisme, 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

Un espectacle variat i “tot terreny” que ens permet 
evadir-nos de la realitat i gaudir, deixant-nos sense pa-
raules amb el misteri de la bona màgia. Un autèntic es-
pectacle d’il·lusionisme recomanat per a tota la família.

12

abril
dissabte, 18 h

MAG EDGARD
Speechless (Sense paraules)

El mentalista David Baró, 1r Premi Nacional de Men-
talisme 2014, ens presenta un espectacle participa-
tiu on sabrà què penses, predirà el que encara no has 
fet i endevinarà si dius mentides... Com s’ho fa? 

14

maig
dissabte, 18 h

DAVID BARÓ
Els misteris de la ment

Un conte fantàstic de Pep Albanell - Joles Sennell, 
interpretat pels veterans titellaires Jordi Pujol i Joana 
Miralta, on els monstres necessiten aspirines i bicar-
bonat i les princeses són rondinaires. 

24 març
dissabte, 18 h

EL JARDÍ DE MÚSICA
I CRISTALL Marduix Titelles
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Programació familiar amb el suport de:

@TeatreAuditori
#TeatreAuditori

www.tasantcugat.cat

Amb el suport de:

Entitat benefactora:

Mitjans de comunicació:

Entitats associades:


