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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
16 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
19 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

Venda d’abonaments 
a partir del dimarts 11 de desembre

Venda general
a partir del dimarts 18 de desembre

Els dies 11 i 18 de desembre, 
venda d’entrades al vestíbul 
del Teatre-Auditori de 9 a 21 h 
Aparcament a preu reduït al pàrquing 
ESADECREAPOLIS (pàg. 97)

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

Entitat benefactora:

Programació familiar amb el suport de:

Amb el suport de:

Entitats associades:

Mitjans de comunicació:

Il·lustració: Eva Sánchez
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LA DANSA  
DE LA VENJANÇA
de Jordi Casanovas
01 i 02 febrer. / pàg. 18

LA IMPORTÀNCIA  
DE SER FRANK
d’Oscar Wilde
07 febrer / pàg. 23

JANE EYRE
Una autobiografia
01 març / pàg. 32

RAPHAËLLE
La Conquesta del Pol Sud
07 març / pàg. 36

EL PREU
d’Arthur Miller
09 març / pàg. 41

LES LUTHIERS
Viejos Hazmerreíres. 
Antología
14 i 15 març / pàg. 44

SHIRLEY VALENTINE
de Willy Russell
17 març / pàg. 49

LA BONA PERSONA 
DE SEZUAN
de Bertolt Brecht
05 abril / pàg. 60

ESCAPE ROOM
de Joel Joan  
i Hèctor Claramunt
17 maig / pàg. 77

VOLTAIRE / ROUSSEAU 
LA DISPUTA
de Jean-François Prévand
24 maig / pàg. 83

ISMAEL SERRANO
Todavía
19 gener / pàg. 12

WIM MERTENS
That Which Is Not 
03 febrer / pàg. 20

NIÑA PASTORI
Bajo tus alas
08 març / pàg. 38

ARNAU GRISO
Revolución Bananera
22 març / pàg. 53

ROZALÉN
Cuando el río suena
18 maig / pàg. 78

CARMINA BURANA 
LA FURA DELS BAUS
11 al 13 gener / pàg. 10

TXAIKOVSKI CONTRA 
NAPOLEÓ
Orquestra Simfònica  
del Vallès
20 gener / pàg. 13

5a SIMFONIA  
DE TXAIKOVSKI
Orquestra Simfònica  
Sant Cugat
28 febrer / pàg. 31

ELS PLANETES  
DE HOLST
Orquestra Simfònica  
Sant Cugat
21 març / pàg. 50

SHÉHÉRAZADE  
DE RIMSKI-KÓRSAKOV
Orquestra Simfònica  
Sant Cugat
14 abril / pàg. 64

AINHOA ARTETA  
& OCM
La fascinació de fer que 
res sembli difícil
26 abril / pàg. 66

DARIO PROXIMITY
Un toc de màgia
23 febrer / pàg. 90

GISELL
Somnis d’una maga
23 març / pàg. 91

MAG ISAAC
Imperfecte
25 maig / pàg. 91

ELS VIATGES  
D’EN FILALICI
Cia El dit al nas
24 febrer / pàg. 95

QUADRES D’UNA 
EXPOSICIÓ
17 març / pàg. 95

CALMA!
Guillem Albà
22 març / pàg. 94

LAIKA
Xirriquiteula Teatre
07 abril / pàg. 95

OVELLES
Sala Flyhard
04 maig / pàg. 94

Teatre de Mira-Sol

ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES
pàg. 92

SORTIDES EXCLUSIVES
pàg. 96

Teatre Música

TRICICLE 
Hits
12 i 13 abril / pàg. 62

IMMORTAL
Bruno Oro
19 maig / pàg. 80

Humor

Clàssica

LA PORTEÑA TANGO
10 años
17 febrer / pàg. 28

VÍCTOR ULLATE  
BALLET COMUNIDAD 
DE MADRID
Carmen
03 març / pàg. 34

CREA DANCE  
COMPANY  
BY MARIA ROVIRA
Carmina Burana
16 març / pàg. 46

BALLET NACIONAL  
DE ESPAÑA
Electra
29 i 30 març / pàg. 58

BLOCK PARTY  
BY BRODAS BROS
James Brown Tribute
27 abril / pàg. 68

BALLET DU CAPITOLE
Giselle
12 maig / pàg. 74

Dansa

L’ELISIR D’AMORE
de Gaetano Donizetti
22 febrer / pàg. 30

LA BOHÈME
de Giacomo Puccini
10 maig / pàg. 72

Òpera

DEIXE ME
Subliminati Corporation
22 gener / pàg. 15

Circ

MAREMAR
Dagoll Dagom
23 març / pàg. 54

Teatre
Musical

TADEO JONES
Una aventura musical
27 gener / pàg. 16

EL JOVE BARBER  
DE SEVILLA
El Petit Liceu
16 febrer / pàg. 26

ROCK EN FAMÍLIA
Descubriendo a AC/DC
10 març / pàg. 42

CANTAJUEGO
Los niños pueden  
cambiar el mundo
24 març / pàg. 56

KOSELIG
Cia. Capicua
07 abril / pàg. 61

ACRÓBATA  
Y ARLEQUÍN
El Petit Liceu
04 maig / pàg. 70

BLACK MUSIC 
PER ALS MÉS MENUTS
Companyia pels més menuts
25 i 26 maig / pàg. 84

En
Família

25 IL·LUSIONS
Mag Lari
09 i 10 febrer / pàg. 25

Màgia

OFF
TEATRE-AUDITORI

1 hora de Màgia

5
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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: La Fura dels Baus, Ismael Serrano,  
Txaikovski contra Napoleó, 25 il·lusions, Niña Pastori, Les Luthiers, Arnau Griso, Block Party by Brodas Bros, 
Rozalén i els espectacles En família)

Mecenes

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

A LA CARTA

De 14 a 25 anys
Preu: 40 € (10 € / entrada)
Tria 4 espectacles
(excepte: Les Luthiers i Niña Pastori)

Jove

ESPECTACLES 
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
(excepte Sala Platea)

Ta! Amf 8
Una hora abans de la funció: 
50% de descompte
(excepte els espectacles En família)

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

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 2019  
i vius a Sant Cugat,  
tria 5 espectacles per 15 €.

Venda d’entrades:  
del dimarts 29 de gener  
al divendres 1 de març, 
a les taquilles i a l’Oficina  
de Turisme. 

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

Fins als 20 anys: 
30% de descompte
(excepte: Les Luthiers)
Niña Pastori: 20% de descompte

Ta! 20

De 21 a 29 anys: 
20% de descompte
(excepte: Les Luthiers)

Ta! 29

De 14 a 25 anys:
Preu: 40 € (10€ / entrada)
Tria 4 espectacles
(excepte: Les Luthiers i Niña Pastori)

Jove

Espectacles no inclosos en els abonaments a la carta: 
Les Luthiers, Arnau Griso i els espectacles En família.

La dansa de la venjança
La importància de ser Frank
Jane Eyre
Raphaëlle
El preu
Shirley Valentine
Maremar
La bona persona de Sezuan
Escape room
Voltaire / Rousseau. La disputa

TEMÀTICS

MENORS  
DE 29 ANYS

Deu de TEATRE
Preu: 120 €

Sextet de DANSA
Preu: 125 €
La Porteña Tango

Víctor Ullate Ballet  
Comunidad de Madrid

Crea Dance Company  
by Maria Rovira

Ballet Nacional de España

Block Party by Brodas Bros

Ballet du Capitole

Quartet de CLÀSSICA
Preu: 90 €
5a simfonia de Txaikovski. OSSC

Els planetes de Holst. OSSC

Shéhérazade  
de Rimski-Kórsakov. OSSC

Ainhoa Arteta & OCM

ABONAMENTSDESCOMPTES
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11-13/01 La Fura dels Baus. Carmina Burana dia... h...

Ds.19/01 Ismael Serrano

Dg.20/01 Txaikovski contra Napoleó. OSV

01-02/02 La dansa de la venjança  dia... h...

Dg.03/02 Wim Mertens

Dj.07/02 La importància de ser Frank 

9-10/02 25 Il·lusions. Mag Lari  dia... h...

Dg.17/02 La Porteña Tango. 10 años

Dv.22/02 L’elisir d’amore 

Dj.28/02 5a. Simfonia de Txaikovski. OSSC

Dv.01/03 Jane Eyre 

Dg.03/03 Carmen. Víctor Ullate Ballet

Dj.07/03 Raphaëlle 

Dv.08/03 Niña Pastori 

Ds.09/03 El preu  h...

Ds.16/03 Carmina Burana. C.D.C. by Maria Rovira

Dg.17/03 Shirley Valentine

Dj.21/03 Els planetes de Holst. OSSC 

Ds.23/03 Maremar. Dagoll Dagom

29-30/03 Electra. Ballet Nacional de España dia...h...

Dv.05/04 La bona persona de Sezuan

12-13/04 Hits. Tricicle  dia...h...

Dg.14/04 Concert de Sant Jordi. OSSC

Dv.26/04 Ainhoa Arteta & OCM

Ds.27/04 Block Party by Brodas Bros

Dv.10/05 La Bohème

Dg.12/05 Giselle. Ballet du Capitole 

Dv.17/05 Escape Room

Ds.18/05 Rozalén 

Dg.19/05 Immortal 

Dv.24/05 Voltaire/Rousseau. La disputa

ABONAMENTS A LA CARTA

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.)

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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CARMINA BURANA
LA FURA DELS BAUS

Recuperant la intenció original d’Orff, Carlus Padrissa ha ideat  
un innovador espectacle visual sense necessitat de treure l’obra  
de la sala de concerts. Aquesta Carmina Burana serà un es-
deveniment sensorial per a l’espectador, que, guiat pel poderós 
llenguatge escènic de Padrissa, descobrirà una visió renovada de 
la cèlebre obra.

Un espectacle trepidant, on l’espectador, a través de potents  
escenes, efectes especials i, fins i tot, fragàncies primaverals, se 
submergeix en la contundent i visceral música de Carl Orff.

Un espectacle que ja han vist més de 200.000 espectadors. La Fura 
dels Baus en estat pur.

gener
divendres, 21 h11 gener

dissabte, 18 i 21 h12 gener
diumenge, 19 h13

Durada: 1 hora i 20 min

Música
Carl Orff

Dramatúrgia i direcció
Carlus Padrissa – La Fura dels Baus

Escenògraf
Carlus Padrissa

Producció
Agencia Camera i Som Produce

Una Carmina Burana trepidant amb poderoses escenes que  
ens submergeixen en la contundent i visceral música de Carl Orff.”

+INFO: pàg. 97
LUDOTEATRE

PREU
59 € Ta!65

53 €

DESCOMPTES
Ta!20
47 €

Ta!Grups
53 €

Ta!Amf8
29,50 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!29
47 €

C
là

ss
ic

a ÚNICA ACTUACIÓ 

A CATALUNYA

www.carmina-burana.es

MÚSICA EN DIRECTE
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TXAIKOVSKI CONTRA NAPOLEÓ
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

gener
diumenge, 19 h20

Programa

Zoltán Kodály
Háry János

P.I. Txaikovski
Variacions rococó 
per a violoncel i orquestra
Obertura 1812

Orquestra Simfònica del Vallès

Director
James Ross

Anne Gastinel, violoncel
Doug Fitch, realitzador de 
la pel·lícula Háry János

www.osvalles.com
@OSValles

També programat al Palau de la Música Catalana,  
dissabte 19 de gener

Durada: 1 hora i 30 min
(amb intermedi)

L’Obertura 1812 és una obra romàntica i patriòtica escrita per 
Piotr Illich Txaikovski per commemorar la victoriosa resistència 
russa el 1812 enfront de l’avanç de La Grande Armée de Napoleó 
Bonaparte, i que, amb el pas del temps, ha esdevingut un símbol 
de la llibertat. A la partitura hi ha una lluita musical entre temes 
folklòrics russos, l’himne imperial rus i La Marsellesa per guanyar 
terreny amb les seves melodies, amb un final apoteòsic de 
canons i campanes triomfals. 

El programa es complementa amb la suite Háry János de Kodály, 
on el compositor hongarès recrea musicalment les divertides i 
imaginatives històries d’un veterà de les guerres napoleòniques. 
Aquest poema musical serà acompanyat per projeccions de 
l’artista nord-americà Doug Fitch. 

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

SERVEI DE
GUARDA-ROBA

ISMAEL SERRANO
TODAVÍA

gener
dissabte, 21 h19 Durada:

1 hora i 30 min

Ismael Serrano, veu i guitarraIsmael Serrano torna amb Todavía, una gira en acústic (guitarra  
i veu) que porta el nom del seu nou disc. 

Guitarra a l’espatlla, en un format molt íntim i amb una acurada  
escenografia, recopila en aquest disc versions dels seus temes de 
sempre i un tema inèdit: Crucé un océano.

El debut d’Ismael Serrano fa vint anys, amb l’històric Atrapados 
en azul, va ser tot un revulsiu per a la cançó d’autor en castellà.

Després de passar triomfalment per Madrid i Barcelona, amb 
les entrades exhaurides, i de ser aclamat una vegada més  
a l’Argentina, ens torna a visitar amb el seu repertori alhora íntim 
i personal i d’abast públic i social. 

Cançó, poesia i compromís.

Ta!65
29 €

Ta!29
26 €

DESCOMPTES
Ta!20
22 €

Ta!Grups
29 €

PREU
32 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
16 €

M
ú

si
ca

Escolta el CD

www.ismaelserrano.com
@SerranoIsmael
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DEIXE ME
SUBLIMINATI CORPORATION

gener
dimarts, 19.30 h22 Durada:

1 hora

Deixe-me ir
Preciso andar
Vou por aí a procurar 
 
Rir pra não chorar
Quero assistir ao sol nascer
Ver as águas dos rios correr
Ouvir os pássaros cantar
Eu quero nascer
Quero viver
 
Cartola (Angenor de Oliveira)

Creada el 2006, la Subliminati Corporation es caracteritza pels  
seus incisius i poètics muntatges de circ contemporani.  
Deixe me (“Deixa’m” en portuguès) és el crit de quatre bufons 
que adoben els seus cors de nens ferits. Com a la tradició oral, 
vénen a parlar-nos d’un món passat, o futur, i potser somiat, un 
món que ens pertany i que ens supera. A través de tècniques 
circenses, cascades, malabars, acrobàcies, equilibris i dansa, ens 
expliquen una història fragmentada, divertida i tràgica, plena de 
confessions, relats, rituals, bromes i mentides. 

Enmig de l’era mediàtica, desbordats d’informació i desinfor-
mació, els membres de la companyia s’interessen especialment  
pel que va ser el primer mitjà de comunicació: l’ésser humà,  
el seu cos, la seva veu, la seva memòria, les seves emocions  
i la seva imaginació.

Idea i interpretació 
Mikel Ayala
Maël Tebibi
Aude Martos
Romain Delavoipière

Assessorament artístic
Virginie Baes

Disseny d’il·luminació
Thomas Bourreau

Coproducció
Théâtre des Franciscains (Béziers);  
La Cascade Pôle national des arts du 
cirque Auvergne Rhônes Alpes;  
La Verrerie d’Alès / Pôle National 
Cirque OCCITANIE

Aquest espectacle rep el suport 
econòmic del Fons de Flexibilitat en el 
marc del projecte de circ De Mar a Mar 
– Pirineus de circ, cofinançat per l’Estat 
francès - CGET - FNADT Massís dels 
Pirineus sota la Convenció Interregional 
del Massís dels Pirineus 2015-2020 i per 
la Unió Europea (FEDER) en el context 
del Poctefa 2014-2020.“

©
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PREU: GRATUÏT
Entrada amb invitació. Podeu adquirir-la pels canals habituals de venda.

©
 M

or
ga

ne
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ez

Entrada amb invitació. 
Els abonats podeu adquirir-la  
a partir de l’11 de desembre, 
i els no abonats a partir del 
18 de desembre pels canals 
habituals de venda.

ESPECTACLE INAUGURAL 
DE LA NOVA TEMPORADA

GRATUÏT 
OBERT A TOTHOM

+10

C
ir

c



16 17

Durada: 
1 hora i 20 min

TADEO JONES,
UNA AVENTURA
MUSICAL

gener
diumenge, 12 i 18 h27

Intèrprets
Tadeo Jones, Luis Guijarro
Momia, Jorge Riquelme
Sara, Melisa Jiménez
Diva Vocce, Maria José Garrido
Sope Lotta, Willy Villalba
Belzoni, Gonzalo Cuesta

Ballarines 
Nuria Blasco
Laura Vitores
Alba Pérez
Sandra Vaquero
Sílvia Gómez

Producció
SOM Produce

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

www.tadeojoneselmusical.es

Tadeo Jones rep una misteriosa 
visita i un enigmàtic missatge 
en què li indiquen que Sara 
ha desaparegut i que haurà 
d’anar a l’illa grega de Delos 
per buscar-la. 

Tadeo posa mans a l’obra i 
comença una aventura en què 
recorrerà el fantàstic món de  
la mitologia grega a la cerca 
del tresor d’Euterpe, la musa 
de la música.

La cerca portarà Tadeo i els 
seus inseparables companys 
de viatge (Jeff, el gos, la seva 
benvolguda mòmia i Belzoni, 
el lloro) a escenaris on troba-
ran les claus que els portaran 
fins a Sara i la font daura-
da, mentre s’interpreten els  
temes més coneguts de les se-
ves pel·lícules.

Tadeo Jones, una aventura musical 
que farà viure a tota la família una  
inoblidable aventura.”

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

PREU
20 €

M
u

si
ca

l

TOTES LES 
EDATS
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febrer
divendres, 21 h

febrer
dissabte, 18 i 21 h01 02 Durada:

1 hora i 20 min

LA DANSA DE LA VENJANÇA
DE JORDI CASANOVAS

Laia Marull i Pablo Derqui protagonitzen  
un text de Jordi Casanovas sobre la separació  
aparentment serena d’una parella.”

SALA 
ESCENARI

Una parella se separa després d’anys de matrimoni. El divorci els 
obliga a resoldre com s’han de repartir les hores d’un fill menor 
d’edat. Han fet un pacte al qual han arribat amb serenor. Però 
avui, a la casa on havien fundat la seva història en comú, i tot just 
quan anaven a acomiadar-se sense deixar més víctimes pel camí, 
el pacte es trenca i alguna cosa esclata.

Autor 
Jordi Casanovas

Direcció 
Pere Riera

Intèrprets
Laia Marull 
Pablo Derqui

Producció
La Villarroel

OFF TEATRE-AUDITORI
Parlem de... La dansa de la venjança amb la companyia
Presenta: Maria Cusó
Dilluns, 28 de gener, 19.30 h. Al Cafè Auditori. Entrada lliure

Te
at

re

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

DEU DE 
TEATRE 120 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ESTRENA

Col·labora
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DESCOMPTES
Ta!20
22 €

febrer
diumenge, 19 h03 Durada:

1 hora i 30 min

WIM MERTENS
THAT WHICH IS NOT (ALLÒ QUE NO ÉS)

Si fem una ullada a les composicions de Wim Mertens, amb 
gairebé 40 anys de carrera i més de 60 discs a l’esquena, podrem 
apreciar la importància que atorga al concepte del ‘NO’ en gran 
part de la seva obra. Casting No Shadow, Essence of the (K)Not, 
No Plans, No Projects, No Testament, Not at Home, Not Me, The 
Paths Not Taken i Unwillen-Nichtwollen en són alguns exemples.

El reconegut compositor, pianista i guitarrista belga dóna un gir 
al sentit de la negació i la negativitat habitualment relacionades 
amb el negatiu i l’absent. És com si l’enfocament de la negació 
a les seves obres obrís tot un recorregut de prometedores 
perspectives que encaixen perfectament en els nostres propis 
pensaments i gestos contemporanis. El seu últim disc That Which 
Is Not, Wim Mertens combina el racional amb el fortuït i el lúdic.

Mertens ha actuat arreu del món i la seva música ha estat 
utilitzada en muntatges teatrals i pel·lícules com l’aclamat  
El ventre d’un arquitecte de Peter Greenaway.

Wim Mertens, piano i veu
Jolente De Maeyer, violí

www.wimmertens.be
@WimMertensBE

M
ú

si
ca

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
29 €

Ta!29
26 €

Ta!Grups
29 €

PREU
32 € Ta!Amf8

16 €

+INFO: pàg. 97
LUDOTEATRE
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febrer
dijous, 21 h07 Durada:

1 hora i 45 min

Només tres mesos després 
d’haver estrenat aquesta co-
mèdia, la gloriosa trajectòria 
d’Oscar Wilde va quedar ar-
ruïnada sobtadament amb la 
condemna a dos anys de pre-
só, acusat d’indecència per la 
seva vida privada.

L’escriptor, que no es refa-
ria d’un cop tan dur, ja havia 
denunciat sovint la hipocresia 
d’una societat cada cop més 
conservadora i controladora 
sobre la intimitat dels seus ciu-
tadans. Una hipocresia que, de 
manera premonitòria, esdevin-
dria la protagonista d’aquesta 
deliciosa obra mestra sobre 
els embolics amorosos de 
dos joves britànics i les seves 
secretes dobles vides, antici-
pant algunes de les principals 
avantguardes del segle xx.

Direcció 
David Selvas

Traducció
Cristina Genebat

Versió
David Selvas
Cristina Genebat

Intèrprets
Laura Conejero
Miki Esparbé
Mia Esteve
Paula Jornet
Paula Malia
Norbert Martínez
David Verdaguer

Producció
Teatre Nacional de Catalunya  
i La Brutal

LA IMPORTÀNCIA  
DE SER FRANK
D’OSCAR WILDE

Un dels retrats més àcids  
i divertits que s’han fet mai sobre  
la hipocresia social.”

Funció adaptada per a persones 
amb diversitat sensorial
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DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 € Ta!Amf8

14 €

DEU DE 
TEATRE 120 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

OFF TEATRE-AUDITORI
Parlem de... La importància de ser Frank amb la companyia
Dimarts, 5 de febrer, 19.30 h. A la Biblioteca Central Gabriel Ferrater
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Durada: 1 hora i 30 min

25 IL·LUSIONS
MAG LARI

febrer
dissabte, 18 i 21 h09 febrer

diumenge, 12 i 18 h10

Guió
Josep Maria Lari 

Direcció 
Mag Lari i David Pintó 

Amb
Mag Lari

Producció
Focus i Solucions Camiral

El Mag Lari celebra 25 anys 
sobre els escenaris amb 25 il-
lusions, un muntatge de nova 
creació per a tots els públics 
que recupera els seus números 
de màgia més emblemàtics i hi 
incorpora 10 de nous. 

25 il·lusions presenta un total 
de vint-i-cinc números de mà-
gia pura, que se succeiran en 
una hora i mitja de xou trepi-
dant, tot un repte logístic i vi-
sual per al Mag Lari. Números 
d’escapisme, escenes de terror 
i un final impactant seran les 
grans il·lusions d’aquest mun-
tatge que resumeix tota una 
vida dedicada a la màgia. 

25

www.maglari.com
@maglari

Els efectes especials i el com-
ponent audiovisual guanyen 
protagonisme en aquest 
nou espectacle del gran Lari, 
acompanyat de cinc ballarins. 
Un espectacle sorprenent que 
repassa la seva trajectòria, des 
de la seva primera actuació,  
el 14 de desembre de 1992, 
fins a l’actualitat.
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Un espectacle que reuneix els seus  
vint-i-cinc números més emblemàtics  
en un xou trepidant!”

Ta!65
29 €

Ta!29
26 €

DESCOMPTES
Ta!20
24 €

Ta!Grups
29 €

PREU
32 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
16 €

Ta! En família
25 € (a partir de 4 entrades)

M
àg

ia
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EL JOVE BARBER  
DE SEVILLA
DE GIOACHINO ROSSINI
EL PETIT LICEU

febrer
dissabte, 18 h16 Durada:

1 hora i 5 min

Figaro, el barber més famós 
del món, és el protagonista 
d’aquesta comèdia. L’astúcia 
i la imaginació són les seves 
millors virtuts. ¿Aconseguirà 
alliberar la bella Rosina de les 
mans del seu tutor, el doctor 
Bartolo, perquè es pugui casar 
amb el comte d’Almaviva?  
Si ho vols saber, no et perdis 
aquesta òpera amb tots els 
ingredients musicals del com-
positor belcantista Gioacchi-
no Rossini.

Música
Gioachino Rossini

Direcció d’escena  
i dramatúrgia 
Danilo Rubeca

Direcció Musical
Daniel Gil de Tejada

Escenografia
Emanuele Sinisi

Vestuari
Anna Cavaliere

Música interpretada per
Orquestra del Conservatori  
del Liceu

Coproducció
Gran Teatre del Liceu i Aslico  
-Associazione Lirica e Concertistica-
(Como)

SESSIONS ESCOLARS
del 13 al 15 de febrer

www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat

ESPECTACLE CANTAT EN CATALÀ

Diverteix-te a la Sevilla del s.XIX de  
la mà del compositor per excel·lència  
de l’òpera buffa, G. Rossini.”

Ò
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a

DESCOMPTE
Ta! En família
13 € (a partir de 4 entrades)

PREU
15 €
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LA PORTEÑA TANGO
10 AÑOS

febrer
diumenge, 19 h17 Durada: 2 hores

(amb intermedi)

La Porteña Tango és un dels grups argentins de Tango de més 
èxit a l’Argentina i a Europa i un dels més populars i contundents 
de l’actualitat. Amb més de 120 concerts realitzats en poc més 
d’un any i mig a l’Argentina, Espanya, Portugal, Noruega, Rússia, 
Crimea i Equador, La Porteña Tango celebra el seu desè aniversari.

La companyia ens oferirà una renovada posada en escena de 
l’espectacle, escrit i dirigit pel productor artístic i guitarrista 
Alejandro Picciano per a la seva quarta gira per grans teatres i 
auditoris.

Músics en viu, la gran cantant revelació Eugenia Giordano, i un 
cos de ball dirigit i coreografiat per dos dels ballarins més joves 
i multi-premiats del moment: Damián Roezgas i Amira Lluna, 
finalistes del Campionat Mundial de Tango 2015.

Una gran posada en escena i un grapat d’històries que ens 
conviden a conèixer en profunditat l’extensa història del gènere 
musical porteny per excel·lència, el Tango.

www.laportenatango.net

Guitarra i direcció
Alejandro Picciano

Piano
Federico Peuvrel

Bandoneó
Matías Picciano

Veu
Eugenia Giordano 

Dansa i coreografies
Damián Roezgas i Amira Luna
Sebastián Ovejero i Marie Quilly
David Suárez i Juana Escribano

D
an

sa

Aquest popular grup argentí ens presenta  
el seu nou espectacle. Un repàs als grans moments  
de la seva trajectòria.”

OFF TEATRE-AUDITORI
Assaig obert: Diumenge, 17 de febrer, 17 h
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 € Ta!Amf8

14 €

SEXTET DE 
DANSA 125 €
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DESCOMPTES
Ta!20
20 €

DESCOMPTES
Ta!20
49 €

L’ELISIR D’AMORE
DE GAETANO DONIZETTI 
COR AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

febrer
divendres, 20.30 h22 Durada: 2 hores i 35 min

(amb intermedi)

compta amb 
el patrocini de

amb el 
suport de

Cor d’Amics de l’Òpera  
de Sabadell

Orquestra Simfònica del Vallès

Director d’orquestra
Santiago Serrate

Director del cor
Daniel Gil de Tejada

Director d’escena
Carles Ortiz

Òpera en dos actes (sobretitulada 
en català). Text de Felice Romani  
basat en Le philtre, d’Eugène Scri-
be. Estrenada al Teatro della Canob-
biana (Milà) el 12 de maig de 1832.

L’elisir d’amore va ser la primera 
òpera respresentada al Teatre- 
Auditori Sant Cugat, el 5 de març 
de 1994.

www.aaos.info
@aaos1982
@OSValles
@catalunyamusica

OFF TEATRE-AUDITORI
Parlem de... L’elisir d’amore amb Roger Alier i Mirna Lacambra
Abans de la funció, a les 19 h. Al Cafè Auditori. Entrada lliure

Repartiment
Núria Vilà, Adina
César Cortés, Nemorino
Manel Esteve, Belcore
Juan Carlos Esteve, Dulcamara
Laura Obradors, Giannetta

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

5a SIMFONIA DE TXAIKOVSKI
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

febrer
dijous, 21 h28 Durada: 1 hora i 45 min

(amb intermedi)

Un gran concert simfònic que consta d’obertura, concert i 
simfonia, amb dos convidats de reconegut prestigi internacional. 
El programa està dedicat a la gran música romàntica del segle 
XIX. Música brillant que enlluerna i provoca en l’audiència un 
esclat de sentiments i emocions.

El 1941, mentre l’Orquestra Simfònica de Leningrad estava 
interpretant la 5a de Txaikovski en un concert retransmès en 
directe per ràdio, es va produir el bombardeig de la ciutat. 
L’Orquestra va continuar tocant fins a la darrera nota. L’obra 
va esdevenir popular i per sempre més associada a valors de 
resistència, democràcia i llibertat.

Un concert excepcional i irrepetible que vol ser una experiència 
extraordinària. 

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré, director titular

Director convidat
Michal Nesterowicz 

Violoncel solista 
Guillermo Pastrana 

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat

Programa

Wojciech Kilar
Orawa 

P.I.Txaikovski
Variacions Rococó op.33  
per a violoncel i orquestra.

Simfonia núm. 5

Ò
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Ta!65
49 €

Ta!29
49 €

Ta!Grups
49 €

PREU
55 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
27,50 €

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

QUARTET DE 
CLÀSSICA 90 €

SERVEI DE
GUARDA-ROBA
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JANE EYRE
UNA AUTOBIOGRAFIA
A PARTIR DE LA NOVEL·LA DE CHARLOTTE BRONTË

març
divendres, 21 h01

Adaptació 
Anna Maria Ricart

Direcció 
Carme Portaceli

Intèrprets
Jordi Collet
Gabriela Flores
Abel Folk
Ariadna Gil
Pepa López
Joan Negrié
Magda Puig

Músics
Alba Haro, violoncel
Clara Peya i Laila Vallès, piano

Producció 
Teatre Lliure

Durada:
2 hores

Jane Eyre és una finestra a través de la qual Charlotte Brontë  
ens ensenya la seva visió del món. La Jane opina sobre la 
diferència arbitrària entre classes i fa especial menció del paper 
de la dona al món. Mai no ens deixa oblidar que el fet de  
ser pobre o de ser dona no significa ser inferior.

Però, per sobre de tot, Jane Eyre és una obra romàntica on 
la lluita per la llibertat és l’impuls que guia la protagonista en  
un món on les dones no la podien assolir. També hi ha, és clar, 
una gran història d’amor que només es podrà viure quan els dos 
protagonistes estiguin d’igual a igual, quan l’amor no sigui una 
presó, sinó un acte de llibertat. 

Carme Portaceli

Premis Butaca 2017 per a Ariadna Gil i Abel Folk.”

©
 R

os
 R

ib
as

Magnífica versió de la novel·la de Charlotte Brontë.  
L’heroïna romàntica més inclassificable, interpretada 
per Ariadna Gil.”

Te
at

re

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
27 €

Ta!29
24 €

DESCOMPTES
Ta!20
21 €

Ta!Grups
27 €

PREU
30 € Ta!Amf8

15 €
DEU DE 
TEATRE 120 €

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

www.teatrelliure.com
#JaneEyreLliure
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DESCOMPTES
Ta!20
29 €

VÍCTOR ULLATE BALLET
COMUNIDAD DE MADRID
CARMEN

març
diumenge, 19  h03

Coreografia 
Víctor Ullate

Adjunt de direcció
Eduardo Lao

Trama argumental
Víctor Ullate i Eduardo Lao

Música
Georges Bizet i Pedro Navarrete

Orquestració i arranjaments
Pedro Navarrete

Disseny il·luminació  
i escenografía
Paco Azorín

Creació de vídeo
Eduardo Lao

Enregistrament musical
José Vinader i Olga Santos

Orquesta y Coro  
de la Comunidad de Madrid
Manuel Coves, director

Estilisme perruqueria
Sandra Sadler per a Coolday

Vestuari
Época Barcelona

Durada: 1 hora i 30 min
(amb intermedi)

El coreògraf aragonès ofereix una mirada contemporània, 
avantguardista i trencadora sobre aquesta obra de Georges Bizet 
amb més d’un segle d’història. 

Amb una escenografia i un vestuari moderns i atemporals,  
la proposta d’Ullate s’allunya dels tòpics per centrar-se en  
l’essència de la història, aportant noves llums a un dels perso-
natges més polièdrics de la ficció contemporània a través d’un 
element fonamental i totalment nou: el personatge de La Mort 
com a fil conductor. 

Aquesta aproximació al mite de la dona fatal, plenament del Segle 
XXI, reafirma Víctor Ullate com un dels coreògrafs europeus més 
estimulants i la seva companyia, a punt de complir trenta anys 
d’història, com a garantia absoluta d’emoció, bellesa i qualitat.

OFF TEATRE-AUDITORI
Assaig obert: Diumenge, 3 de març, 17 h
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans
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Una actualització del mite de “dona fatal”,  
des d’una mirada moderna, avantguardista i trencadora.”

D
an

sa

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
38 €

Ta!29
34 €

Ta!Grups
38 €

PREU
42 € Ta!Amf8

21 €

SEXTET DE 
DANSA 125 €

+INFO: pàg. 97
LUDOTEATRE

www.victorullateballet.com
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RAPHAËLLE
LA CONQUESTA DEL POL SUD

març
dijous, 21 h07

TEATRE DOCUMENTAL

Creació i interpretació
Raphaëlle Pérez
Carles Fernández Giua
Eugenio Szwarcer

Direcció
Carles Fernández Giua

Espai i vídeo
Eugenio Szwarcer

So
Damien Bazin

Il.luminació
Luis Martí

Coproducció
Grec Festival de Barcelona, Teatre  
Nacional de Catalunya (TNC), Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelo-
na (CCCB). Amb el suport de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals (ICEC) 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

Durada: 
1 hora i 20 min

Després de Nadia i Claudia, La Conquesta del Pol Sud ens 
proposa un trajecte que va de la història individual a la col·lectiva, 
combinant, com sempre, investigació periodística i testimonis 
reals en primera persona. En aquesta ocasió, s’interroguen sobre 
un món que, dia rere dia, sembla caminar cap a la reivindicació 
de la feminitat. L’espectacle parteix d’una experiència individual 
de transició, de canvi de gènere, un recorregut vital de lluita per 
la identitat, per l’autoafirmació i pel trencament dels motlles. 

Raphaëlle projecta una mirada sobre un món globalitzat en plena 
transformació i ens parla sobre lluites i conquestes socials, sobre 
les minories, sobre l’educació que rebem i els rols que assumim. 
Què vol dir ser dona? Què vol dir ser home? I, encara més, com 
podem viure en un món en procés de canvi on sembla que han 
desaparegut totes les certeses?

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

La companyia es pregunta, a través de l’experiència d’una 
dona trans, si la divisió en sexes és una construcció cultural. ”

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

Te
at

re

OFF TEATRE-AUDITORI
Parlem de... Raphaëlle amb la companyia
En acabar la funció, a la platea.
#Postfunció

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

PREU
28 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

DEU DE 
TEATRE 120 €

CONFERÈNCIA ESPECTACULAR

Una classe magistral dinàmica sobre les arts  
escèniques multidisciplinàries. Amb David Espinosa.

Dissabte, 16 de febrer, 19 h
A l’Aula Magna (Escola de Música Municipal Victòria dels Àngels)
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NIÑA PASTORI
BAJO TUS ALAS

març
divendres, 21 h08

Niña Pastori

Chaboli, direcció musical i percussió
Yuri Nogueira, bateria
Luis Guerra, piano
Manuel Urbina, guitarra
Joni Losada, baix
Sandra Zarzana, cors
Toñi Nogaredo, cors

Durada: 
1 hora i 30 min

Un nou treball que insisteix en aquesta fusió d’estils que ja carac-
teritza els dos singles avançats fins al moment, Desde la azotea  
i el recent La habitación.

Un pas més en l’estil tan personal de la de San Fernando, 
que fins avui ha consolidat una carrera marcada per un segell 
inconfusible, i que ha estat reconeguda amb 4 Grammy Llatins, 
tres com a Millor Àlbum de Música Flamenca (2009, Esperando 
Verte / 2011, La Orilla De Mi Pelo / 2016, Ámame Como Soy)  
i un a la categoria de Millor Àlbum Folklòric (2014, Raíz). A més, 
és l’única artista de flamenc nominada als Grammy com a Millor 
Àlbum Pop Latino per Raíz.

La gaditana ha venut més de 2 milions de discs en els seus  
22 anys de carrera. Bajo tus alas és una mostra del moment 
artístic i personal pel qual passa la cantant, amb una constant 
evolució en el flamenc, gènere que sempre l’ha acompanyat.

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

www.ninapastori.es
@npastorioficial

Pastori ens presenta el seu darrer disc, una mostra del  
moment artístic i personal de la cantant de San Fernando.”

Escolta el CD

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

PREU Zona 1 52 €
Zona 2 42 €

Zona 3 36 €
Zona 4 30 €

M
ú
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ca

DESCOMPTES
Ta!20
-20%

Ta!65
-10%

Ta!29
-20%

Ta!Grups
-10%

Ta!Amf8
26€
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EL PREU
D’ARTHUR MILLER

març
dissabte, 18 i 21 h09

Traducció
Neus Bonilla i Carme Camacho

Direcció
Sílvia Munt

Intèrprets 
Pere Arquillué
Ramon Madaula
Lluís Marco
Rosa Renom

Producció 
Bitò, Focus i Grec 2016 Festival  
de Barcelona.

Durada: 
1 hora i 45 min

Dos germans es retroben a les golfes de la casa familiar després 
de 16 anys sense parlar-se. En breu, la casa serà enderrocada, 
i en Víctor, un humil policia a punt de retirar-se, i la seva dona 
Esther hi convoquen el germà gran, en Walter, un cirurgià d’èxit, 
a una trobada amb el tassador per decidir el preu dels vells 
mobles familiars. 

A les golfes, examinen els objectes dipositats sota una capa de 
pols, però aquestes velles andròmines no són l’única cosa que 
hi ha a la casa: també hi ha una pila de records, fantasmes que 
faran reflexionar als protagonistes sobre com podrien haver estat 
les coses si, en certs moments, haguessin pres altres decisions.

El preu, una de les obres mestres del gran dramaturg novaior-
quès, ens parla de l’enfrontament entre dos germans i de les 
conseqüències de les nostres decisions. Aquesta producció, ma-
gistralment dirigida per Sílvia Munt, ha estat aclamada pel públic 
i per la crítica. 

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 € Ta!Amf8

14 €
DEU DE 
TEATRE 120 €

Te
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re

“Cuatro ases dirigidos por Sílvia Munt: puro Broadway” 
Marcos Ordóñez (El País)

“Sens dubte un dels millors espectacles de la temporada” 
Santi Fondevila (Ara)
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ROCK EN FAMÍLIA
DESCUBRIENDO A AC/DC

març
diumenge, 17.30 h10 Durada: 

1 hora i 10 min

Amb l’actuació de la banda
Thunderstruck 

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 ne-
nes descobreixin la història i les cançons d’alguns dels grups més  
importants i rellevants de la història de la música.

Nens i adults gaudiran de valent cantant i ballant els temes més 
populars de la música heavy, un gènere que continua entusias-
mant les noves generacions.

Us convidem a gaudir, en directe, de les millors cançons del 
llegendari grup AC/DC de la mà de Thunderstruck, una de les 
seves millors bandes tribut.

L’espectacle apropa la història i les millors cançons  
del grup australià als més petits.”

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

PREU
15 €

M
ú

si
ca

TOTES LES 
EDATS
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LES LUTHIERS
VIEJOS HAZMERREÍRES. ANTOLOGÍA

març
dijous, 21 h14 març

divendres, 21 h15

Lletra, música, arranjaments  
i direcció
Carlos López Puccio
Jorge Maronna
Marcos Mundstock
Carlos Núñez Cortés 
Daniel Rabinovich

Intèrprets
Carlos López Puccio
Jorge Maronna
Marcos Mundstock
Horacio “Tato” Turano
Martín O´Connor 
Tomás Mayer-Wolf

Durada: 
1 hora i 50 min

El grup argentí Les Luthiers, en plena celebració dels seus  
50 anys de carrera, arriben per primera vegada a Sant Cugat, 
en el marc del 25è aniversari del Teatre-Auditori, amb el seu 
nou espectacle Viejos Hazmerreíres que inclou algunes de les 
millors obres de la seva exitosa carrera. Fragments d’espectacles 
memorables com Los Premios Mastropiero, Todo por que Rías, 
Por Humor al Arte i Lutherapia, renovats per formar part d’una 
absurda transmissió de ràdio, la hilarant Radio Tertúlia, nuestra 
opinión… y la tulia.

Els espectadors podran tornar a veure en directe peces mítiques 
com la sarsuela Las Majas del Bergantín, Quién mató a Tom  
McCoffee, Pepper Clemens… o La cumbia epistemológica inter-
calades amb les ensenyances del guru Sali Bava, els deliris de 
l’home que va veure els marcians o les cançons del grup “Lon-
don Inspection”. Tot presentat per Ramírez i Murena, els locutors 
de Radio Tertulia, que analitzaran l’actualitat informativa com 
l’extradició d’un narcotraficant, la fecundació assistida o la terri-
ble telenovel·la “Alma de Corazón”…

PREU Zona 1 84 €
Zona 2 76 €

Zona 3 60 €
Zona 4 50 €

DESCOMPTE
Ta!Amf8
42 €

La mítica companyia argentina ens presenta una antologia 
dels espectacles més aclamats pel públic al llarg de la seva 
extensa trajectòria.”

Gira en col·laboració amb Teatre Auditori de Granollers i Kursaal Manresa

Te
at
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ESPECTACLE FORA D’ABONAMENT
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CREA DANCE COMPANY  
BY MARIA ROVIRA
CARMINA BURANA

març
dissabte, 21 h16

Direcció i coreografia
María Rovira

Música
Carmina Burana de Carl Orff

Orquestra 
i corals convidades

Cos de ball
Keyvin Martinez
Aina Gargallo
Alberto Serrano
Anna Vila
Borja Fernández
Daniela Rojas O’Farril
Gleyner Delgado Nápoles
Glòria Llevat
Javier Monier
Laia Vancells
Marc Fernandez
Roberto Seller 
Úrsula Mercado

Producció
Crea Dance Foundation /  
Espectáculos y ediciones

Durada: 
1 hora i 15 min

La internacionalment reconeguda coreògrafa catalana, Maria 
Rovira, ha passat els últims anys treballant a l’estranger i ara ha 
tornat a casa trepitjant fort amb la seva pròpia versió de Carmina 
Burana, la primera producció de la seva nova companyia.

Aquesta obra compta amb un elenc de ballarins tant locals com 
internacionals provinents de la dansa clàssica i contemporània 
acompanyats de dos pianos, set percussionistes i dos cors.

Els poemes que van inspirar el compositor Carl Orff parlen de 
l’exaltació dels sentits, el plaer d’experimentar al màxim la vida 
terrenal, la matèria, la luxúria, els diners, un conjunt de valors 
tergiversats que provoca aquest extremisme contraposat als 
valors religiosos d’aquella època.

Més de 120 artistes en una posada en escena espectacular i plena 
de sensibilitat.

Més de 120 artistes en una posada en escena espectacular 
amb música en directe.”

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 € Ta!Amf8

18 €

SEXTET DE 
DANSA 125 €

D
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OFF TEATRE-AUDITORI
Assaig obert: Dissabte, 16 de març, 18 h
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans
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SHIRLEY VALENTINE
DE WILLY RUSSELL

març
diumenge, 19 h17

Versió 
Joan Sellent 
Ferran Toutain 

Direcció 
Miquel Gorriz 

Intèrpret
Mercè Aránega

Producció 
Focus i Mola Produccions

Durada: 
1 hora i 15 min

La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que té una 
relació rutinària amb el seu marit i dos fills que ja han marxat 
de casa. Un dia, una amiga li fa un regal sorprenent: un bitllet 
d’avió per marxar, totes dues, quinze dies de vacances a Grècia. 
La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què se n’ha fet, 
d’aquella noia que tenia tants somnis, i com és que s’ha convertit 
en una dona de mitjana edat que beu vi blanc mentre prepara un 
ou ferrat amb patates fregides per al seu marit.

Shirley Valentine és un monòleg còmic que ens parla de la 
possibilitat de canvi i del coratge de viure. Una obra vital, tendra 
i divertida que ens captivarà amb la força de la seva protagonista.

“Em resulta difícil imaginar una altra Shirley que no sigui  
la Mercè Aránega” 
Marcos Ordóñez (El País)
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Un monòleg còmic que ens parla  
de la possibilitat de canvi i del coratge de viure.”

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 € Ta!Amf8

14 €
DEU DE 
TEATRE 120 €

Te
at

re

+INFO: pàg. 97
LUDOTEATRE
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ELS PLANETES DE HOLST
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

març
dijous, 21 h21 Durada: 1 hora i 45 min

(amb intermedi)

Els planetes, una de les obres més populars del segle XX  
i la més coneguda de Holst, descriu cadascun dels planetes  
del sistema solar amb una orquestració espectacular.”

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Director 
Josep Ferré

Cor Vivaldi - Petits Cantors  
de Catalunya
Oscar Boada, director

Aquest any 2019 es commemora el 50è aniversari de l’arribada de 
l’home a la lluna (1969) i és per aquest motiu que us presentem 
una de les obres més impactants i espectaculars escrita a inicis 
del segle XX: Els planetes de Gustav Holst.

L’obra és una suite orquestral formada per set moviments, cadas-
cun dels quals porta el nom d’un planeta i un subtítol que explica 
la seva funció característica. Obra per a gran orquestra simfònica 
i cor de veus blanques que donen un aire misteriós i inquietant, 
sobretot quan s’arriba al planeta Neptú, a prop de la frontera 
imaginària entre el sistema solar i l’univers exterior.

Un concert amb una magnífica posada en escena amb l’Orques-
tra Simfònica Sant Cugat i la interpretació excepcional del Cor 
Vivaldi-Petits Cantors de Catalunya.

Programa

Edward Elgar
Pomp and Circumstance  
No.1 en RE M

Ralph Vaughan Williams
Obertura The Wasps 

Hubert Parry
Himne Jerusalem

Gustav Holst 
Els planetes, op. 32 

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

QUARTET DE 
CLÀSSICA 90 €

SERVEI DE
GUARDA-ROBAC
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ARNAU GRISO
REVOLUCIÓN BANANERA

març
divendres, 21 h22 Durada:

1 hora i 30 min

Arnau Griso, el fenomen mu-
sical del pop nacional dels 
últims anys, presenta el seu 
primer àlbum d’estudi Re-
volución Bananera. Aquest 
duet musical és directe i fresc 
i els seus components, l’Ar-
nau i l’Eric, no tenen la me-
nor idea de com han arribat 
fins aquí... Fet que demostra 
que improvisar i trencar l’sta-
tu quo és una forma diver-
tida i constructiva per viure. 
La seva bandera és que no 
necessiten bandera i el seu 
objectiu és contagiar amb 
alegria desbordada, humor 
intel·ligent i “bon rotllo” a 
qualsevol que es creui amb 
les seves cançons.

Arnau Blanch, veu
Eric Griso, guitarra
Guillem Arnau, bateria
Dani Hernández, guitarra
Carlos Manzanares, teclats i saxo
Nico Mellon, baix

www.arnaugriso.com
@arnaugriso

El fenomen musical del pop nacional 
dels últims anys que acumula milions  
de seguidors a les xarxes socials.”

M
ú

si
ca

Nascuts a les xarxes socials, 
el grup ha apostat per difon-
dre la seva filosofia musical a 
les plataformes gratuïtes com 
Spotify i Youtube amb cançons 
com El Gusto es Mío, Para que 
el mundo lo vea, Desamortil  
o Es Gratis que acumulen mi-
lions de seguidors.

DESCOMPTES
Ta!20
15 €

Ta!65
20 €

Ta!29
18 €

Ta!Grups
20 €

PREU
22 €

Ta!Amf8
11 €

Files ABC 
28 €

ABONAMENT JOVE
40 € (4 espectacles)
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MAREMAR
DAGOLL DAGOM

març
dissabte, 21 h23

Direcció 
Joan Lluís Bozzo
Direcció musical, arranjaments 
i noves creacions 
Andreu Gallén
Direcció coreogràfica 
Ariadna Peya
Dramatúrgia 
Jofre Borràs, Joan Lluís Bozzo,  
Anna Rosa Cisquella, Andreu  
Gallén, Miquel Periel i Ariadna Peya
Intèrprets
Roger Casamajor 
Anna Castells
Cisco Cruz
Mercè Martínez
Marc Pujol
Aina Sánchez
Marc Soler
Elena Tarrats
Marc Vilajuana
Producció executiva
Anna Rosa Cisquella

Durada: 
1 hora i 40 min

Adaptació de l’obra Pèricles, Príncep de Tir de William Shakespeare, 
a partir de la traducció de Salvador Oliva i inspirada en la música 
i lletres de Lluís Llach.

Maremar és la història de Pèricles, un jove príncep que, fugint 
d’un cruel dictador, recorre la Mediterrània. Durant les seves 
aventures, s’enamorarà de la filla del rei de Pentàpolis, Thaïsa, 
amb qui tindrà una filla. Però durant el seu retorn a Tir, una tem-
pesta fa naufragar la seva embarcació i separa la família.

Maremar és la història d’un pare, una mare i una filla que lluiten 
per retrobar-se, una de tantes històries en què la crueltat de la 
guerra trenca tantes famílies. Una metàfora sobre la vida, expli-
cada en el marc d’un viatge a través del mar. 

DESCOMPTES
Ta!20
22 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
29 €

Ta!29
26 €

Ta!Grups
29 €

PREU
32 € Ta!Amf8

16 €
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DEU DE 
TEATRE 120 €

©
 D

av
id

 R
ua

no

©
 D

av
id

 R
ua

no



56 57

CANTAJUEGO
LOS NIÑOS PUEDEN  
CAMBIAR EL MUNDO

març
diumenge, 12.30 i 17.30 h24 Durada: 

1 hora i 30 min

Jocs, cançons i endevinalles són els elements amb què els 
Cantajuego i els seus companys d’aventures arribaran al cor de 
petits i grans amb aquest espectacle que, igual que els anteriors, 
està dissenyat especialment per a què les criatures complementin 
el seu aprenentatge.

Los niños pueden cambiar el mundo és un espectacle on el grup 
EnCanto reafirma els valors d’aquest projecte: la col·laboració, el 
treball en equip, l’empatia, però sobretot la importància de tenir 
respecte i fe en els nens que són l’horitzó i el futur de la humanitat.

En aquesta aventura els acompanyen els entranyables Coco, 
Pepe i Buby, a més d’altres personatges que aporten color i 
calidesa a l’espectacle, per fer les delícies de petits i grans.

www.cantajuego.com

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Un viatge a través dels seus èxits  
per cantar, ballar i gaudir en família.”

DESCOMPTE
Ta!Amf8
10 €

M
ú

si
ca

TOTES LES 
EDATS

PREU
Zones 1-2-3 20 €
Zona 4 18 €
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BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
DIRECTOR ANTONIO NAJARRO

ELECTRA

març
divendres, 21 h29 març

dissabte, 21 h30

Direcció i coreografia
Antonio Ruz

Col·laboració coreogràfica
Olga Pericet

Música
Pablo Martín Caminero, Moisés P.
Sánchez i Diego Losada

Dramatúrgia i lletres
Alberto Conejero

Disseny escenografia
Paco Azorín

Disseny vestuari
Rosa García Andujar

Disseny d’iluminació
Olga García (A.A.I.)

Cantaora convidada
Sandra Carrasco

Director musical
Manuel Coves

Durada: 
1 hora i 30 min

Electra, la primera proposta d’obra argumental completa del Ballet 
Nacional de España, recrea el mite de la tragèdia grega des d’una 
perspectiva moderna, inspirada en l’imaginari popular d’una Es-
panya rural i costumista, conformant, en paraules d’Antonio Ruz, 
“una experiència humana i sensorial de moviment, espai, llum, 
música i veu.” Per Antonio Najarro, “Electra aprofundeix en els 
diferents llenguatges de la dansa en una tragèdia clàssica amb una 
visió contemporània i original, combinant grans dosis de flamenc i 
dansa espanyola sota un prisma avantguardista.”

D
an

sa

OFF TEATRE-AUDITORI
Assaig obert: Divendres, 29 de març, 18 h
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

MÚSICA EN DIRECTE AMB L’ORQ. SIMFÒNICA DEL VALLÈS

DESCOMPTES
Ta!20
29 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
38 €

Ta!29
34 €

Ta!Grups
38 €

PREU
42 € Ta!Amf8

21 €

SEXTET DE 
DANSA 125 €
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LA BONA PERSONA DE SEZUAN
DE BERTOLT BRECHT

KOSELIG
CIA. CAPICUA

abril
divendres, 21 h05 abril

diumenge, 18 h07

Direcció
Oriol Broggi

Traducció
Feliu Formosa

Intèrprets
Míriam Alamany
Joan Carreras
Màrcia Cisteró
Jordi Figueras
Toni Gomila
Mercè Pons
Albert Prat
Clara de Ramon
Marc Rius
Xavier Ruano
Clara Segura 
Ramon Vila

Músics
Joan Garriga
Marià Roch 
Rambo

Idea i guió original
Compañía Capicua

Direcció artística
Oscar Valsecchi

Intèrprets
Oscar Valsecchi
Yolanda Gutiérrez
Rebeca Gutiérrez
Sira Bover
Misa Oliva

Producció
Compañía Capicua

Durada: 
2 hores aprox.

Durada: 
50 min

En una Xina imaginària, tres 
déus visiten el país en cerca 
d’una bona persona. Satisfets 
d’haver conegut la jove Xen 
Te, que els ha acollit a casa 
seva, premien la noia amb di-
ners a canvi que visqui sempre 
bondadosament. Gràcies a la 
petita fortuna que li han re-
galat, Xen Te deixarà la prosti-
tució per obrir un estanc. Ben 
aviat, però, la misèria en què 
malviuen els seus conciuta-

Un carruatge porta cinc personatges que convertiran la seva 
quotidianitat en escenes plenes de circ, teatre i humor. Aquests 
personatges, plens de records i experiències, se’ns mostraran a 
través de diferents tècniques aèries: trapezi fix giratori, corda 
doble i màstil. Això és Koselig, una paraula noruega que denota 
una sensació de calidesa que sorgeix en compartir petits plaers 
amb gent propera.

Capicua és una companyia de circ-teatre creada l’any 2006.  
Els seus espectacles combinen acrobàcies aèries (trapezi, tela, 
corda i aro) amb teatre gestual i dosis de màgia i d’humor.

Aquest espectacle rep el suport econòmic del Fons de Flexibilitat en el marc del 
projecte de circ DE MAR A MAR - Pirineus de circ, cofinançat per l’Estat francès-
CGET-FNADT Massís dels Pirineus sota la Convenció Interregional del Massís 
dels Pirineus 2015-2020 i per la Unió Europea (FEDER) en el context del Poctefa 
2014-2020.

Te
at
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dans acabarà dificultant seri-
osament que pugui complir el 
mandat dels déus.

Amb aquesta obra emblemà-
tica del teatre èpic, Bertolt 
Brecht planteja una reflexió 
incòmoda. Quins són els límits 
de les bones intencions, es-
pecialment quan aquestes no 
afronten les dificultats materi-
als amb contundència i prag-
matisme?

Producció
Teatre Nacional de Catalunya i La Perla 29
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ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
27 €

Ta!29
24 €

DESCOMPTES
Ta!20
21 €

Ta!Grups
27 €

PREU
30 € Ta!Amf8

15 €
DEU DE 
TEATRE 120 €

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

PREU
15 €

TOTES LES 
EDATS
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TRICICLE 
HITS

abril
divendres, 21 h12

Direcció
Tricicle

Intèrprets
Joan Gràcia
Paco Mir
Carles Sans

Idea original
Tricicle

Veus
Jordi Brau
Joël Mulachs
Roser Pujol
Jordi Bosch
Juan Carlos Gustem
Paz Bodoque
Marc Gonell

Producció 
Tricicle
Miguel Angel García

Durada: 1 hora i 40 min

HITS –el nom no enganya– 
conté el millor del millor de 
Tricicle, o gairebé, perquè per 
força hem hagut de deixar de 
banda esquetxos que, de ben 
segur, algú trobarà a faltar, 
encara que sigui el més llarg 
de tots els nostres espectacles: 
cent minuts farcits de gags 
que tothom té a la memòria.

HITS –acrònim d’Humor Intel-
ligent Trepidant i Sorprenent– 
reuneix dotze esquetxos mí-
nimament reduïts i un ampli 
resum, compost de gags cur-
tíssims, que tanca l’espectacle 
i deixa el públic a punt del col-
lapse respiratori. Gairebé tots 
hi apareixen tal com es van es-
trenar, ja que el pas del temps 
–tret d’aspectes tecnològics 
que hem obviat o variat– no 
els ha afectat gens ni mica.

Cent minuts farcits de gags 
que tothom té a la memòria. 
T’ho perdràs?

H
u

m
o

r
abril
dissabte, 18.30 i 21 h13

Un repàs dels seus 40 anys de carrera 
amb els seus millors hits.”

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 € Ta!Amf8

18 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7
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SHÉHÉRAZADE  
DE RIMSKI-KÓRSAKOV
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

abril
diumenge, 19 h14

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré, director titular

Director convidat 
Jordi Piccorelli

Concertino
Pere Bardagí

Durada: 1 hora i 45 min
(amb intermedi)

Shéhérazade és una suite simfònica basada en el conte Les mil i 
una nits. Ens explica una aventura fantàstica que amb la música 
adquireix una gran càrrega emocional. En paraules del mateix 
Rimski-Kórsakov: “El que desitjo és que l’oient, si li agrada la 
meva peça com a música simfònica, es deixi emportar per la 
sensació de la narrativa oriental fantàstica, típica dels contes.” 

El compositor David Bozzo ha escrit especialment per a aquest 
concert la Suite Popular Catalana. Una obra simfònica que 
incorpora melodies populars. Música del segle XXI amb fortes 
arrels en la nostra música tradicional. L’estrena d’aquesta obra 
serà el colofó ideal d’un gran concert que compta, a més, amb 
joves músics convidats.

Programa

Rimski-Kórsakov
Shéhérazade 

David Bozzo
Suite popular catalana (ESTRENA)

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

QUARTET DE 
CLÀSSICA 90 €

C
là

ss
ic

a
©

 M
an

é 
Es

pi
no

sa



66 67

AINHOA ARTETA & OCM
LA FASCINACIÓ DE FER QUE RES SEMBLI DIFÍCIL

abril
divendres, 21 h26

Orquestra Simfònica Camera 
Musicae

Director
Tomàs Grau

Soprano
Ainhoa Arteta

Durada: 2 hores 
(amb intermedi)

Els darrers lieder d’Strauss + Schumann 2

Goethe va manifestar la seva admiració per la forma en què 
Beethoven havia musicat la seva obra teatral Egmont, amb una 
descripció perfecta del contingut: l’heroïcitat del comte d’Eg-
mont, que va lluitar contra l’opressió del poble fins a la seva 
mort. Escoltant l’obertura, hi podrem percebre clarament el 
patiment dels qui se senten sense llibertat i viuen l’esperança 
d’aconseguir-la.

Les quatre últimes cançons, de Richard Strauss, suposen un repte 
per a les sopranos, que han de combinar les exigències líriques 
amb la transmissió del contingut dels tres poemes de Hesse (Pri-
mavera, Setembre, En anar a dormir) i d’Eichendor (El crepuscle). 
La portentosa veu d’Ainhoa Arteta i la seva perspicàcia interpre-
tativa ens delectaran de principi a fi.

La Simfonia núm. 2 de Schumann presenta trets de compositors 
que ell admirava (Beethoven, Mendelssohn, Bach), però filtrats  
a través de la seva pròpia personalitat, en què la inestabilitat 
emocional dota les seves obres d’una sensibilitat, energia i sig-
nificat unívocs.

Programa

Ludwig van Beethoven
Obertura Egmont, op. 84

Richard Strauss
Vier letzte Lieder

Robert Schumann
Simfonia núm. 2, op. 61
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DESCOMPTES
Ta!20
27 €

Ta!65
34 €

Ta!29
30 €

Ta!Grups
34 €

PREU
38 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
19 €

QUARTET DE 
CLÀSSICA 90 €
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BLOCK PARTY BY BRODAS BROS
JAMES BROWN TRIBUTE

abril
dissabte, 19.30 h27

Direcció artística 
Lluc Fruitós

Ballarins 
Berta Pons / Hèctor Puigdomenech
Clara Pons
Pol Fruitós
Lluc Fruitós
Marc Carrizo

Banda en directe 
Nación Funk All-stars  
feat Michel Clavero

Lalo López, guitarra i veus
Guilliam Sons, flauta,  
saxo tenor i veus
Roger Martínez, saxo alto
Marc Benaiges, bateria
Àlex Badia, teclats

Producció 
Brodas Bros

Durada: 
1 hora i 15 min

Un espectacle d’homenatge a la música negra, animat per la 
dansa espectacular de BRODAS BROS i per la banda Nación Funk 
All-stars capitanejada per Lalo López (Fundación Toni Manero).

Ballarins, músics i cantants portaran al teatre l’energia del Hip 
Hop que va néixer gràcies a les festes Block Party que van  
començar a organitzar DJs de Nova York. Els Brodas Bros tornen 
als orígens del funk dels 80 amb hits com Sex Machine, This is 
a Man’s World o I Feel Good us faran saltar de la cadira i ballar!

Un espectacle altament participatiu on els espectadors són lliures 
d’aixecar-se, ballar i cantar quan els hi vingui de gust.

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 € Ta!Amf8

14 €

SEXTET DE 
DANSA 125 €

D
an

sa

14a MOSTRA DE DANSA
A càrrec de les escoles de dansa  

de Sant Cugat
Dissabte, 27 d’abril, 17.30 h

Al Parc Ramon Barnils
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ACRÓBATA Y ARLEQUÍN
EL PETIT LICEU

maig
dissabte, 18 h04

Música
Erik Satie i Francis Poulenc

Creació
Joaquín Casanova i Elisa Ramos

Direcció d’escena
Joaquín Casanova

Arranjaments musicals
José López Montes

Producció
La Maquiné

Durada: 
50 min

La Maquiné presenta una nova obra de creació original on tot és 
possible, un projecte escènic-musical inspirat en l’univers del circ 
de Pablo Picasso i la música de les primeres avantguardes a través 
dels compositors Erik Satie i Francis Poulenc. 

Un circ com els d’abans que narra les peripècies d’un nen, que 
es diu Pablo, per trobar la seva habilitat com a artista en el circ 
i així conquistar la petita acròbata Rosita. Però en Pablo no és 
tan fort com el forçut ni tan valent com el domador de lleons, i 
aviat descobrirà que la seva habilitat principal es troba al seu cor. 
“És possible aconseguir tot allò que desitgem perquè el pitjor 
obstacle és la barrera amb la qual ens limitem.”

C
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SESSIONS ESCOLARS
del 30 d’abril al 3 de maig

www.liceubracelona.cat
@Liceu_cat

ESPECTACLE CANTAT EN CASTELLÀ

DESCOMPTE
Ta! En família
13 € (a partir de 4 entrades)

PREU
15 €

Picasso i el circ en una aventura musical,  
divertida i tendra.”

+4
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LA BOHÈME
DE GIACOMO PUCCINI

COR D’AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

maig
divendres, 20.30 h10

Cor d’Amics de l’Òpera  
de Sabadell

Orquestra Simfònica del Vallès

Coral de l’Agrupació  
Pedagògica de Sant Nicolau
Directors: Laura Obradors i
Francesc Membrives

Director musical
Daniel Gil de Tejada

Repartiment
Maite Alberola, Mimì
Enrique Ferrer, Rodolfo
Maria Miró, Musetta
Enric Martínez-Castignani, Marcello
Pedro Quiralte-Gómez, Schaunard
Gerard Farreras, Colline
Dalmau González, Benoît
Dalmau González, Alcindoro

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

Durada: 2 hores i 50 min
(amb intermedi)

Òpera en quatre actes (sobretitulada en català)

Text de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, basat en el folletí (novel·la per 
entregues) Scènes de la vie de bohème, d’Henry Murger. Estrenada al 
Teatro Regio (Torí), l’1 de febrer de 1896

Amb aquesta òpera, Giacomo Puccini es consagrà definitiva-
ment com a gran compositor líric. Reflecteix les seves pròpies 
vivències durant els anys d’estudiant al conservatori de Milà,  
on va compartir habitació amb Pietro Mascagni. 

Aquesta és, potser, la més impressionista de les òperes de Puc-
cini, per la forma en què l’autor tracta l’orquestració de l’obra 
i per com descriu els ambients bohemis parisencs de 1830,  
on transcorre l’acció. Puccini ens presenta un treball d’una cali-
desa i d’una bellesa musical i humana que és capaç d’emocionar 
el més escèptic espectador. La Bohème és una història en la qual 
la mort és el desenllaç natural d’una vida marcada per la gana  
i la desil·lusió, on l’alegria dura poc i cedeix el seu pas a la tragè-
dia amb excessiva rapidesa. 

www.aaos.info
@aaos1982
@OSValles
@catalunyamusica

OFF TEATRE-AUDITORI
Parlem de... La Bohème amb Javier Pérez Senz
Dimarts, 7 de maig, 19.30 h 
Al Cafè Auditori. Entrada lliure

compta amb 
el patrocini de

amb el 
suport de

DESCOMPTES
Ta!20
49 €

Ta!65
49 €

Ta!29
49 €

Ta!Grups
49 €

PREU
55 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
27,50 €

Ò
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a

Una de les òperes preferides  
del públic a tot el món ens farà vibrar d’amor 
i estremir-nos davant la mort.”
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BALLET DU CAPITOLE
DIRECTOR KADER BELARBI

GISELLE

maig
diumenge, 19 h12 Durada: 2 hores i 25 min

(amb intermedi)

Durant més de dos segles, el Ballet du Capitole es va dedicar a l’òpera, realitzant l’espectacle de 
les òperes que es presentaven al Théâtre du Capitole. El 1949, a iniciativa del mestre de ballet i 
coreògraf Louis Orlandi, el teatre va començar a dedicar tardes completes a la dansa i el Ballet 
du Capitole es va convertir en una companyia de ballet en el sentit més ampli de la seva deno-
minació. A l’agost de 2012, el ballarí i coreògraf Kader Belarbi va assumir el càrrec de Director de 
dansa del teatre, dedicant-se a mantenir la tradició del gran repertori clàssic i neoclàssic, alhora 
de crear una companyia més oberta a altres llenguatges i estètiques. 

Tradició i modernitat resumeixen la vocació del Ballet du Capitole que, temporada rere tempora-
da, amb els seus 35 ballarins que provenen de 14 països diferents, és el reflex d’una companyia 
que viu en sintonia amb el seu temps i oberta a tothom.

D
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Ballet en dos actes creat el 28 de 
juny de 1841 a la Reial Acadèmia 
de Música de París (Salle Le Pele-
tier) sobre un llibret de Théophile 
Gautier i Jules-Henri Vernoy de 
Saint-Georges basat en l’obra De 
l’Allemagne de Heinrich Heine.

Versió 
Kader Belarbi 
Basat en Jules Perrot  
i Jean Coralli (1841)
Creat per al Ballet du Capitole,  
el 20 de desembre de 2015,  
al Capitole de Toulouse

Ballet du Capitole

Director de la dansa
Kader Belarbi

Música
Adolphe Adam 

Coreografia i posada en escena 
Kader Belarbi 

Assistent-coreògraf
Laure Muret 

Escenografia
Thierry Bosquet

Vestuari
Olivier Bériot 

Disseny i joieria
Marc Deloche 

Il·luminació
Sylvain Chevallot

Una obra mestra indiscutible del ballet romàntic  
i un dels títols més aplaudits al llarg del segle passat.”

DESCOMPTES
Ta!20
29 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
38 €

Ta!29
34 €

Ta!Grups
38 €

PREU
42 € Ta!Amf8

21 €

SEXTET DE 
DANSA 125 €

OFF TEATRE-AUDITORI
Assaig obert: Diumenge, 12 de maig, 17 h
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans
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ESCAPE ROOM
DE JOEL JOAN I HÈCTOR CLARAMUNT

maig
divendres, 21 h17

Autors i directors
Joel Joan
Hèctor Claramunt

Intèrprets
Joel Joan
Oriol Vila
Àgata Roca
Paula Vives

Durada: 
1 hora i 30 min

Després de la seva magistral actuació a Frankenstein, torna  
l’incombustible Joel Joan en un registre completament dife-
rent. Aquesta vegada s’associa amb Hèctor Claramunt, amb 
qui comparteix l’autoria i la direcció escènica de l’espectacle, 
assegurant-nos una diversió sense límits.

Dues parelles d’amics de tota la vida queden per fer un 
escape room al barri d’Hostafrancs, on recentment s’ha 
trobat, en un contenidor, el cadàver d’un home esquarterat... 
Els quatre amics es pensen que els espera un joc divertit per 
passar l’estona, posar a prova la seva intel·ligència i riure una 
miqueta. Però tan bon punt la porta de l’habitació es tanca 
hermèticament i comença el compte enrere, comencen a 
passar coses estranyes. 

Sortir d’aquest escape room no serà gens fàcil, i el joc es 
convertirà en un infern que posarà a prova la seva amistat fins a 
límits insospitats. Encara que no ho sembli, això és una comèdia...  
Una comèdia de por!.

Te
at

re

La nova comèdia de Joel Joan i Hèctor Claramunt  
on dues parelles posen a prova la seva amistat quan participen 
en aquest popular joc.”

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
27 €

Ta!29
24 €

DESCOMPTES
Ta!20
21 €

Ta!Grups
27 €

PREU
30 € Ta!Amf8

15 €
DEU DE 
TEATRE 120 €

OFF TEATRE-AUDITORI
Parlem de... Escape Room amb Joel Joan i Hèctor Claramunt
Presenta: Maria Cusó
Dimarts, 14 de maig, 19.30 h
A la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. Entrada lliure
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ROZALÉN
CUANDO EL RÍO SUENA

maig
dissabte, 21 h18

María Rozalén, veu

Beatriz Romero, intèrpret de 
llengua de signes
Álvaro Gandul, teclat i acordió
Samuel Vidal, guitarra acústica
Ismael Guijarro, guitarra, ukelele  
i percussions
Goyo García, baix
Tete Moragón, bateria
Oliver Martinez, guitarra elèctrica

Durada: 
1 hora i 30 min

Rozalén, coneguda per ser una de les principals veus de la cançó 
d’autor de l’Estat espanyol, arriba per segona vegada a Sant 
Cugat per presentar el seu darrer treball, Cuando el río suena.

Amb tres treballs publicats i produïts per Ismael Guijarro, ha 
captivat públic i crítica a parts iguals. La seva música s’adreça 
a tothom, sense exclusions, i les seves lletres parlen de temes 
tan diversos com el feminisme, l’empoderament, la memòria 
històrica, la crisi dels refugiats o l’amor i el desamor. L’impacte del 
seu treball ha transcendit fronteres i ha actuat més enllà de les 
fronteres de l’Estat, a països com Mèxic, Perú, Xile o Argentina.

A banda de la seva faceta musical, és una reconeguda activista 
social, que defensa amb la seva música els drets de les minories 
i les comunitats més desfavorides. A tots els seus concerts està 
acompanyada per Beatriz Romero, intèrpret de llengua de signes.

En aquesta ocasió, “La d’Albacete” cantarà sobre històries per-
sonals transmeses per la seva àvia i causes que inclouen el femi-
nisme i la memòria històrica, però també a l’amor i al desamor. 

Rozalén ens presenta el seu darrer treball ple d’històries 
emocionants i reivindicatives que ja és disc d’or.”

www.rozalen.org
@RozalenMusic

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 € Ta!Amf8

18 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

M
ú
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ca

Escolta el CD
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IMMORTAL
BRUNO ORO

maig
diumenge, 19 h19

Idea 
Bruno Oro 
Marc Angelet 

Dramatúrgia 
Marc Angelet 
Alejo Levis 

Direcció 
Marc Angelet 

Intèrpret 
Bruno Oro

Producció
Hause & Richman

Durada: 
1 hora i 5 min

Alguns agosarats del posthumanisme auguren que, en menys de 
vint anys, l’ésser humà podrà escollir si vol morir o no. Un possible 
futur on la vida no tindrà límits temporals. Estem preparats per 
ser eterns? I, què faríem si tinguéssim tot el temps del món?

Immortal és un viatge pels clarobscurs d’una vida que mai no 
s’acaba. Una comèdia dramàtica futurista on el Bruno Oro es 
desdoblarà en nombrosos personatges que gaudiran, patiran 
o s’enfrontaran a la immortalitat. Personatges totalment 
reconeixibles als quals la immortalitat ha canviat completament 
la vida.

Què faríem si haguéssim d’aguantar el sogre o la sogra 
eternament? I si haguéssim de treballar en aquella feina que no 
ens agrada 200 anys més? Què faríem quan els nostres propis 
fills ja fossin besavis?

“Molt recomenable per riure amb un gran comediant” 
Santi Fondevila, Time Out

Una comèdia dramàtica futurista i el primer  
solo teatral de Bruno Oro.”

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 € Ta!Amf8

14 €
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+INFO: pàg. 97
LUDOTEATREH
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VOLTAIRE / ROUSSEAU
LA DISPUTA
DE JEAN-FRANÇOIS PRÉVAND

maig
divendres, 21 h24

Direcció
Josep Maria Flotats

Traducció
Mauro Armiño 

Intèrprets
Josep Maria Flotats 
Pere Ponce

Coproducció
Centro Dramático Nacional i Taller 75

Durada: 
1 hora i 30 min

Un pamflet anònim acusa Jean Jacques Rousseau d’haver 
abandonat els seus cinc fills. Rousseau recorre a Voltaire per 
esbrinar junts qui és l’autor d’aquesta abominació. Una situació 
que proporciona l’oportunitat d’assistir a una gran escena 
domèstica on els dos filòsofs enfronten les seves idees sobre 
Déu, la igualtat, l’educació i el teatre. Dues maneres igualment 
generoses, però molt diferents, de concebre la societat.

Josep Maria Flotats subratlla que no és una obra filosòfica sinó 
un diàleg accessible per a qualsevol espectador, en què dos grans 
pensadors de la Il·lustració confronten les seves idees en un cant 
a la llibertat d’expressió. Un espectacle per gaudir del teatre de 
text en estat pur.

Josep Maria Flotats i Pere Ponce protagonitzen un combat 
d’alta volada entre dos dels filòsofs més importants del s. XVIII.”

Te
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ESPECTACLE EN CASTELLÀ

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
27 €

Ta!29
24 €

DESCOMPTES
Ta!20
21 €

Ta!Grups
27 €

PREU
30 € Ta!Amf8

15 €
DEU DE 
TEATRE 120 €

Col·labora:
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BLACK MUSIC 
PER ALS MÉS MENUTS
COMPANYIA PELS MÉS MENUTS

maig
dissabte, 16 i 17.30 h

maig
diumenge, 10.30 i 12 h25 26

Direcció Musical
Adrià Bauzó

Direcció Artística
Faló Garcia i Pellejà

Karol Green, veu
Faló Garcia i Pellejà, veu i guitarra
Adrià Bauzó, saxos
Pau Sánchez, acordió, saxo i baix 
Andreu Vilar, vibràfon i percussió
Xavi Molina, clarinet, saxo 

Producció
Black Music Festival 2018

Durada: 45 min

Us presentem un concert on oferirem als més menuts i a les seves 
famílies un repertori de peces musicals que volen ser un viatge 
a la història de la música negra, des dels ritmes tribals africans i 
les cançons espirituals fins al funk i la música disco, passant pel 
blues i el jazz.

La música negra sempre ha estat molt lligada al moviment i és 
per això que no només serà un concert de música. Al llarg de 
l’espectacle, la dansa i el moviment també hi seran molt presents.

Una experiència de proximitat, on els músics i els espectadors es 
fondran en un mateix espai. Aquesta disposició permet sentir-se 
immersos dins l’espectacle i formar part d’ell. Al mateix temps, els 
més menuts gaudiran de l’experiència d’intercanvi i complicitat 
on el descobriment de la música en viu crearà moments intensos 
i màgics.

M
ú

si
ca

Una experiència de proximitat, on els músics  
i els espectadors es fondran en un mateix espai per crear  
moments intensos i màgics.”

DE 0 A 5 ANYS
8 €

PREU
10 €

0-5

SALA ESCENARI
no numerat
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TANCAMENT OFICIAL DE LA TEMPORADA

Aquest segell es va estrenar 
al juliol de 2016 amb l’artista 
californiana Suzanne Vega, 
acompanyada de l’aclamat 
guitarrista irlandès  
Gerry Leonard.

Properament us anunciarem 
l’Excepcional del juliol per tancar  
la temporada dels 25 anys.

Segur que us sorprendrà!

2016

2019

Suzanne Vega El 2017, en col·laboració  
amb el Festival de Pedralbes,  
vam programar un gran concert 
a càrrec de l’ànima de la banda 
Supertramp, Roger Hodgson,  
amb un excel·lent elenc de músics.

2017
Roger Hodgson

Al juliol de 2018, el nostre 
Excepcional portava el segell de 
The Waterboys, el mític grup de 

rock i folk, liderat per Mike Scott, 
que ens va fer vibrar amb un repàs 

als seus grans èxits i temes del 
nou disc “Out of All This Blue”.

2018
The Waterboys

El concert Excepcional és el tan-
cament oficial de la temporada del  
Teatre-Auditori Sant Cugat des de fa 
tres temporades.

Es tracta d’una iniciativa que consisteix 
a programar, cada any (normalment al 
juliol), artistes internacionals de renom, 
tot i que també hi podran tenir cabuda 
artistes del país i de l’estat. Una mane-
ra de potenciar, encara més, la progra-
mació de qualitat a Sant Cugat.



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 apro-
par 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 excep-
te els espectacles al Teatre de Mira-sol i les sortides exclusives.

Trobareu tota la programació estable, paral·lela, educativa  
i OFF al nostre web www.tasantcugat.cat

Una hora de màgia ............................. 90

Activitats complementàries ................. 92

Teatre de Mira-sol ............................... 94

Sortides exclusives .............................. 96

OFF
TEATRE-AUDITORI
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Entra al món de la màgia dels cinc sentits. Atre-
veix-te a sentir la seducció de la màgia en la  
teva pell, veure el que no és, sentir l’inaudit  
i palpar l’impossible. Màgia mental, música 
i humor són les seves millors eines en aquest  
autèntic espectacle de proximitat per a tota la 
família que us farà passar una molt bona estona.

23 febrer
dissabte, 17.30 h 23 març

dissabte, 17.30 h 25 maig
dissabte, 17.30 h

DARIO PROXIMITY
UN TOC DE MÀGIA

ENTRADA AMB INVITACIÓ. 

NOVETAT -  Podeu adquirir-la a partir 
de les 11 h del mateix dissabte pels 
canals habituals de venda. (Màxim 4 
entrades).

www.tasantcugat.cat

Aforament limitat a 130 persones.

Somnis d’una maga fusiona la màgia, el teatre i 
el mim en un espectacle familiar dinàmic i molt 
divertit on infants i adults podran participar-hi. 
Finalista del programa de TVE Pura Magia 2018, 
i amb diversos premis nacionals i internacionals 
de màgia, Gisell és una aposta segura per 
gaudir de la millor màgia.

Isaac Jurado no és un simple mag a l’ús. És un 
showman sense llicència, un animal de l’escena, 
un artista sense filtres. Barreja la màgia i la 
comèdia d’una manera molt orgànica i sorprèn 
amb la seva imaginació, agilitat mental i bon 
humor. Deixa’t portar pel misteri i l’impossible 
a través d’aquest espectacle participatiu on els 
espectadors són els autèntics protagonistes.

GISELL
SOMNIS D’UNA MAGA

MAG ISAAC
IMPERFECTE

UNA HORA 
DE MÀGIA
DIRECCIÓ ARTÍSTICA: MAG LARI
Al Cafè Auditori



92 93

PARLEM DE... TEATRE

Dilluns, 28 de gener, 19.30 h
Parlem de... La dansa de la venjança 
amb la companyia
Presenta: Maria Cusó
Al Cafè Auditori

PARLEM DE... TEATRE

Dijous, 7 de març, en acabar la funció
Parlem de... Raphaëlle  
amb la companyia
A la platea

#Postfunció

ASSAIG OBERT

Diumenge, 17 de febrer, 17 h
La Porteña Tango 
10 años
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

ASSAIG OBERT

Diumenge, 3 de març, 17 h
Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid
Carmen
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

ASSAIG OBERT

Dissabte, 16 de març, 18 h
Crea Dance Company by Maria Rovira 
Carmina Burana
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

ASSAIG OBERT

Divendres, 29 de març, 18 h
Ballet Nacional de España
Electra
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

ASSAIG OBERT

Diumenge, 12 de maig, 17 h
Ballet du Capitole
Giselle
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

PARLEM DE... TEATRE

Dimarts, 14 de maig, 19.30 h
Parlem de... Escape Room  
amb Joel Joan i Hèctor Claramunt
Presenta: Maria Cusó
A la Biblioteca Central Gabriel Ferrater

PARLEM D’ÒPERA

Divendres, 22 de febrer, 19 h
Parlem de... L’elisir d’amore  
amb Roger Alier i Mirna Lacambra
Al Cafè Auditori

PARLEM D’ÒPERA

Dimarts, 7 de maig, 19.30 h
Parlem de... La Bohème  
amb Javier Pérez Senz
Al Cafè Auditori

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. Entrada lliure

PARLEM DE... TEATRE

Dimarts, 5 de febrer, 19.30 h
Parlem de... La importància de ser Frank  
amb la companyia
A la Biblioteca Central Gabriel Ferrater



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

Calma! és el sisè treball de creació de Guillem Albà. 
Un espectacle total, de teatre de creació, que recull el 
color més poètic i visual de Pluja i Trau, i la bogeria més 
desenfrenada i festiva del pallasso de Marabunta.

Direcció i Interpretació Guillem Albà Creació Alícia Serrat, 
Andreu Martínez, Marc Angelet i Guillem Albà Música i Espai 
Sonor Pep Pascual Coreografia i Moviment Ariadna Peya.

22 març
divendres, 21 h

Durada: 1 hora i 30 min
Preu: 10 €

CALMA!
GUILLEM ALBÀ

Tres germans de Barcelona reben com a herència 452 
ovelles de diferents tipus (150,6 per cap). Queden 
per discutir què faran amb les ovelles i se suposa que 
cadascú ha d’aportar-hi una proposta. D’aquesta reu-
nió haurà de sortir la solució definitiva, però posar-se 
d’acord no serà fàcil.

Text i Direcció Carmen Marfà i Yago Alonso  
Intèrprets Biel Duran, Sara Espígul / Gemma Martínez  
i Albert Triola

04 maig
dissabte, 21 h

Durada: 1 hora i 30 min
Preu: 10 €

OVELLES
SALA FLYHARD

07 abril
diumenge, 12 h

Durada: 1 hora
Preu: 6 €

LAIKA
XIRRIQUITEULA  
TEATRE

La primera gossa astronauta de la història, Laika, ins-
pira un espectacle per a tota la família que ens explica 
de manera molt visual un episodi fonamental en la 
història dels viatges a l’espai, però que és, també, el 
relat d’un abús.

Direcció Enric Ases Intèrprets Marc Costa, Iolanda Llansó, 
Christian Olive i Daniel Carreres

24 febrer
diumenge, 12 h

Durada: 50 min
Preu: 6 €

ELS VIATGES 
D’EN FILALICI
CIA EL DIT AL NAS
Al fons de tot d’un pou s’amaga la porta cap a un al-
tre món: l’univers màgic de les lletres d’Oceà Atlàntic.  
En Filalici descobreix aquest món i, juntament amb 
Barthelemi, travessaran els límits entre la realitat i la 
imaginació.

Adaptació del còmic Philémon de Fred Direcció Ivo G. Suñé 
Intèrprets Ivo G. Suñé, Nelo Sebastián i Carlos Gallardo

17 març
diumenge, 12 h

Durada: 45 min
Preu: 6 €

QUADRES D’UNA 
EXPOSICIÓ

Quatre magnífics ballarins ens agafaran de la mà per 
endinsar-nos en aquesta famosa suite de quinze peces 
musicals, composta per Mussorgski com a homenatge a 
Viktor Hartmann.

Autoria, direcció d’escena i coreografia Roser Muñoz i 
Joan Boix Amb Joana Torelló, Júlia Figueres, Marina Solé, 
David García i Héctor Chicote Producció Quinzena Metro-
politana de Dansa©
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SORTIDES EXCLUSIVES

Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya (OBC)

Cor Jove Orfeó Català
Cor infantil Amics de la Unió

Director Yourgos Loukos

Programa Bella figura, Wings of Wax i Petite mort
Coreografies Jirí Kylián 

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu 
Director musical Santiago Serrate

Orfeó Català i Cor de Cambra del Palau 
de la Música Catalana
Director Simon Halsey

Münchner Philharmoniker
Director Gustavo Dudamel

Programa G. Mahler: Simfonia núm. 2, Ressurrecció

13

25

27

gener
diumenge, 11 h

abril
dijous, 20 h

juny
dijous, 20 h

Preu especial
espectadors TA: 48 €

Preu especial
espectadors TA: 84,60 €

Preu especial
espectadors TA: 131,25 €

EL SENYOR DELS ANELLS III 
EL RETORN DEL REI
A L’AUDITORI

BALLET DE L’OPÉRA 
DE LYON 
AL GRAN TEATRE DEL LICEU

GUSTAVO DUDAMEL & ORFEÓ 
CATALÀ I COR DE CAMBRA
AL PALAU DE LA MÚSICA

Entrades limitades
+info i venda: teatre-auditori@santcugat.cat
Tel. 93 589 12 68

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.  
Cal recollir el tiquet regal  
al mateix pàrquing.

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 fun-
ció. 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 DIVERSITAT 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

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

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

El programa del Teatre-Auditori Sant Cugat es remet als nostres subscriptors per informar-los 
de la nostra programació. Aquest enviament es realitza d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades personals, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat.

El Teatre-Auditori Sant Cugat, com a responsable del tractament de les seves dades, no les 
cedeix a cap altra entitat o empresa. La informació detallada del tractament de dades es pot 
localitzar a la política de privacitat ubicada al nostre web.

Si desitgeu més informació, per deixar de rebre el programa o per accedir, rectificar, 
suprimir o exercir la resta dels vostres drets, podeu adreçar-vos per escrit a: Teatre-Auditori 
Sant Cugat, Plaça de Victòria dels Àngels, 1 – 08172 Sant Cugat del Vallès indicant 
“Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a teatre-auditori@santcugat.cat

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

@TeatreAuditori

@TeatreAuditori

tasantcugat.catteatre-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

Amb l’ajut de:

Mitjans de comunicació col·laboradors:

Protectors:

Restauració recomanada:

Els concerts de música clàssica i òpera estan dins del cicle: Els espectacles familiars estan dins el programa

El Teatre-Auditori és membre de: 

Temporada 25 (gener - maig 2019) n. 63 #fem25anys
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