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VENDA D‘ENTRADES
Venda d’entrades dels espectacles ajornats* amb nova data: 
A partir del dimarts 15 de setembre, a les 11 h
La venda de les entrades d’aquests espectacles s’iniciarà una vegada es reubiqui el públic que va 
adquirir les entrades abans de la Covid-19.

Venda d’abonaments i dels espectacles de la resta de la temporada:
A partir del dijous 8 d’octubre, a les 11 h 

TARGETA REGAL
La forma més fàcil d’encertar  
quan vulguis fer un regal.  
Adquireix-la per Internet.

REGALA ENTRADES
Regala entrades personalitzades  
per internet.

Disseny portada: La Casa de Carlota & Friends

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis  
posteriors a la seva publicació (Juliol 2020).

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

Normativa de taquilla i sala
Consulteu-la a: www.tasantcugat.cat/entrades/normativa

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

El Teatre-Auditori Sant Cugat es remet als seus subscriptors per informar-los de la 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

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

Newsletter 
Si voleu rebre informació periòdica, inscriviu-vos al web.

HORARIS
Taquilla del Teatre-Auditori 
De dimarts a divendres d’11 a 14 h  
i una hora abans de la funció a les taquilles 
del vestíbul.

Taquilla de l’Oficina de Turisme 
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i  
de 17 a 19 h.  
Diumenges i festius, de 10 a 14 h

*Juana, Això ja ho he viscut, Miguel Poveda, El pare de la núvia, El Kanka, Concert del 30è aniversari 
de l’OSSC, Manel i Paco Ibáñez.

Com a mesura excepcional, les entrades de tots  
els espectacles es vendran únicament per Internet a:  
www.tasantcugat.cat
Les taquilles del Teatre-Auditori i l’Oficina de Turisme oferiran atenció 
presencial només a aquelles persones que no tenen accés a internet o que 
tinguin dificultats en comprar les entrades de manera electrònica.

A causa de l’excepcionalitat del context sanitari, en el cas d’estat d’alarma o confinament, 
totes les entrades i els abonaments comprats podran acollir-se a la devolució de 
l’import total o al bescanvi, sense justificació prèvia.
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DANSA
11 de desembre / pàg. 44

BRODAS BROS 
Around The World

EN FAMÍLIA
3-4 d’octubre / pàg. 12

PETITS CAMALEONS
Festival de música per a 
nens i nenes

1 de novembre / pàg. 26

EL POT PETIT 
AL TEATRE
Concert solidari

15 de novembre / pàg. 34

... I LES IDEES VOLEN 
Animal Religion (Catalunya)

17 de gener / pàg. 62

BEATLES FOR KIDS

MÚSICA
16 d’octubre / pàg. 18

MIGUEL POVEDA
Íntimo

31 d’octubre / pàg. 24

MARTIRIO - CHANO 
DOMÍNGUEZ
A Bola de Nieve

13 de novembre / pàg. 32

EL KANKA
Gira payaso

21 de novembre / pàg. 36

LA TRANSFIGURACIÓN 
DEL MASTODONTE
Asier Etxeandia i Enrico 
Barbaro

28 de novembre / pàg. 42

MANEL
Per la bona gent

13 de desembre / pàg. 46

THE GOLDEN  
GATE QUARTET

18 de desembre / pàg. 48

SOPA DE CABRA
La gran onada

10 de gener / pàg. 58

PACO IBÁÑEZ
Celebra els 50 anys de 
l’Olympia

30 de gener / pàg. 68

MARÍA JOSÉ LLERGO
Sanación

TEATRE
25 de setembre / pàg. 10

JUANA
de Chevi Muraday

9 d’octubre / pàg. 14

AIXÒ JA HO HE VISCUT
de J.B Priestley

25 d’octubre / pàg. 22

UN DIA QUALSEVOL
Les Antonietes Teatre

7 i 8 de novembre / pàg. 30

EL PARE DE LA NÚVIA
…I POTSER DEL NUVI!
de Joel Joan i Hèctor 
Claramunt

22 de novembre / pàg. 38

LAZARILLO DE TORMES
Rafael Álvarez “El Brujo”

19 de desembre / pàg. 50

PEDRO PÁRAMO
de Juan Rulfo

9 de gener / pàg. 56

MONROE-LAMARR
de Carles Batlle

15 de gener / pàg. 60

FILOMENA MARTURANO
d’Eduardo De Filippo

22 de gener / pàg. 64

#PUERTASABIERTAS
d’Emma Riverola

31 de gener / pàg. 70

T’ESTIMO SI HE BEGUT
d’Empar Moliner

CLÀSSICA
23 d’octubre / pàg. 20

1a SIMFONIA 
DE BEETHOVEN 
Orquestra Simfònica 
Sant Cugat

27 de novembre / pàg. 40

CONCERT DEL  
30è ANIVERSARI
Orquestra Simfònica 
Sant Cugat

Venda d’entrades 3 // Descomptes 6 // Abonaments 7 // Plànol de la sala 8   
Protocol de seguretat i prevenció de la Covid-19 9 // Programació 10 - 70 // Serveis 72

ÍNDEX
28 i 29 de desembre / pàg. 52

CONCERT DE VALSOS  
I DANSES
Orquestra Simfònica 
Sant Cugat

8 de gener / pàg. 54

IL VIAGGIO D’AMORE
Hirundo Maris

24 de gener / pàg. 66

PAPÀ MOZART
AMB ROGER I JOAN PERA
Orquestra Simfònica  
del Vallès

ÒPERA
6 de novembre / pàg. 28

LA FLAUTA MÀGICA
de Wolfgang Amadeus 
Mozart

POESIA
14 d’octubre / pàg. 16

JOSEP CARNER, L’HOME 
SOL EN LA SERENITAT
Inauguració del Festival 
nacional de poesia  
a Sant Cugat
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Els descomptes no s’apliquen als espectacles En família ni als de preu únic. 
Es demanarà l’acreditació corresponent al descompte en accedir a la sala.
Els descomptes no són acumulables.

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

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

Ta! En família
A partir de 4 entrades:
Preu especial. Consulteu el preu  
a cada espectacle familiar.
(excepte El Pot Petit)

Ta! Abonat
Si has comprat un abonament:
10% de descompte en les entrades 
addicionals dels espectacles que  
formen part de l’abonament.

Ta! Última hora
Una hora abans de la funció:
50% de descompte

Fas 18 anys?
Si fas 18 anys aquest 2020 i vius  
a Sant Cugat, tria 5 espectacles  
per 15 € (3 € cada espectacle).

Venda d’entrades: 
del dijous 8 d’octubre  
al divendres 6 de novembre,  
a l’Oficina de Turisme. 
És imprescindible presentar el DNI.
Entrades limitades, nominatives i 
intransferibles. 

MENORS DE 29 ANYS

Ta! 20
Fins als 20 anys: 
30% de descompte

Ta! 29
De 21 a 29 anys: 
20% de descompte

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

ABONAMENTSDESCOMPTES

Espectacles no inclosos en els abonaments a la carta: 
Manel, Sopa de Cabra i els espectacles En Família.

A LA CARTA

SET DE TEATRE

Un dia qualsevol

Lazarillo de Tormes

Pedro Páramo

Monroe-Lamarr

Filomena Marturano

#Puertasabiertas

T’estimo si he begut

Preu: 84 €

QUARTET DE CLÀSSICA

1a Simfonia de Beethoven OSSC

Concert de Valsos i Danses OSSC

Il viaggio d’amore 

Papà Mozart OSV

Preu: 80 €

Tria 2 espectacles 
(excepte l’òpera)
Preu: 52 € (26 € / entrada)

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

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

Tria 8 espectacles 
Preu: 160 € (20 € / entrada)

Jove (De 14 a 25 anys)
Tria 4 espectacles
Preu: 40 € (10 € / entrada)
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Podeu consultar el plànol de la sala amb visió 3D per Internet

PLÀNOL DE LA SALA

ESCENARI

AMFITEATRE

SA
LA

 P
LA

TE
A

UN TEATRE-AUDITORI  
AMB TOTES LES GARANTIES
Protocol de seguretat i prevenció de la Covid-19

Es donarà compliment a la normativa  
vigent d’aforament i de disposició  
de les butaques amb les distàncies 
de seguretat requerides  
en el moment de la funció. 

Sempre d’acord amb la normativa vigent, el Teatre-Auditori seguirà 
els següents protocols:

L’ús de la mascareta serà obligatori.

S’habilitaran, només si és necessari, 
diferents accessos i sortides de la 
sala per evitar aglomeracions sota  
el control del personal de sala.

Serà necessari arribar 30 minuts abans 
de l’inici de l’espectacle per facilitar 
l’entrada esglaonada i, en cas contrari, 
no es podrà garantir la localitat triada en 
el moment de la compra. 

Es recomana portar l’entrada al mòbil 
per evitar el contacte amb el paper.

Els espectadors hauran d’ocupar  
la butaca assignada en el moment  
de la compra. 

No es donarà cap programa en 
paper. S’enviarà el programa de mà 
per correu electrònic als espectadors 
uns dies abans de l’espectacle i es 
podrà consultar a la web, i també al 
vestíbul mitjançant un codi QR. 

El públic rebrà per correu electrònic, 
uns dies abans de la funció, una guia 
del protocol per poder seguir les 
normes de seguretat.



11

ES
PE

C
TA

C
LE

 A
JO

R
N

A
T 

· 
N

O
V

A
 D

A
TA

@
 D

am
ia

n 
C

om
en

da
do

r

Durada
1 hora i 20 min.

Idioma
Castellà

+ Serveis d’accessibilitat

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
30 €

+ Descomptes
Ta!20 21 € Ta!65 27 €
Ta!29 24 € Ta!Grups 27 €

+ Abonaments
Espectacle fora d’abonament

Dv. 25 de setembre – 21 h

JUANA
de Chevi Muraday

Dramatúrgia
Juan Carlos Rubio

Textos
Juan Carlos Rubio 
Marina Seresesky 
Clarice Lispector
i fragments de George Bernard 
Shaw, Alcuino de York, Antic i 
Nou Testament, Emmanuel  
Royidis, Friedrich Schiller,  
William Shakespeare i Juana 
Inés de la Cruz

Direcció artística  
i coreografia
Chevi Muraday

Intèrprets
Carlos Beluga 
Chevi Muraday 
Aitana Sánchez-Gijón 
Maximiliano Sanford 
Alberto Velasco

Música
Mariano Marín

Producció
Teatro Español i 
Losdedae Compañía de Danza

TEATRE

“Hi ha un temps humà i un temps salvatge.” 
Tot travessant els boscos de la memòria trobem 
una dona, moltes dones, unides pel mateix 
nom, que es pregunten incessantment si hi ha 
un destí femení a la Terra. Com a eco del seu 
propi eco, en un viatge no cronològic, veurem i 
viurem les històries de la Papisa Juana, amb roba 
masculina, que pareix enmig d’una multitud 
embogida, Juana de Arco que triomfa al camp 
de batalla i pateix l’interrogatori de l’inquisidor 
que vol cremar-la a la foguera, Juana la Loca 
que enfonsa les seves mans en el cor inert de 
Felipe el Hermoso, Sor Juana Inés de la Cruz 
que desitja poèticament la virreina, la seva 
protectora, i Juana Doña que visita el mur on 
el seu marit és afusellat pronunciant les seves 
últimes paraules d’amor.

L’ambiciós nou muntatge de Chevi Muraday 
explora els cicles del món i la naturalesa 
salvatge i profunda de les dones.
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Ds.  3 d’octubre – 11 h | 17 h
Dg. 4 d’octubre – 11 h | 17 h

PETITS CAMALEONS
FORTS I VALENTS
Festival de música per a nens i nenes

MÚSICA

La 9a edició, adaptada a la nova situació,  
seguirà apropant la bona música a les famílies 
amb un format diferent i amb totes les mesures 
de seguretat.

El festival es celebrarà a l’escenari del Teatre-
Auditori per on passaran un total de 8 grups 
diferents durant el cap de setmana (4 dissabte i 
4 diumenge) en dues franges horàries de matí i 
tarda. Els concerts seran d’1 hora de durada amb 
una pausa de 30 minuts entre espectacles.

Direcció
Albert Puig

Producció
No Sonores
Ajuntament de Sant Cugat

www.petitscamaleons.com  |  @PetitsCamaleons  |  @No_Sonores

COMPRA LA TEVA ENTRADA

0-14 anys

Preu general
21 €
Nens i nenes de 0-3 anys gratuït

Durada
1 hora / concert

Dissabte, 3 d’octubre Diumenge, 4 d’octubre

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic 11 h 
+ Els Amics de les Arts 12.30 h

Suu 11 h 
+ Blaumut 12.30 h

The Penguins Reggae per Xics 17 h  
+ Doctor Prats 18.30 h

Xiula 17 h  
+ Dàmaris Gelabert 18.30 h
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Coordinació: Benefectors i patrocinadors:
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Dv. 9 d’octubre – 21 h

AIXÒ JA HO HE VISCUT
de J.B Priestley

Direcció
Sergi Belbel

Traducció
Martí Gallén

Intèrprets
Míriam Alamany
Sílvia Bel
Roc Esquius
Carles Martínez
Xavier Ruano
Lluís Soler

Producció
La Perla 29

TEATRE

En una pensió rural dels prats de North 
Yorkshire, al nord d’Anglaterra, tres individus, 
el matrimoni Ormund i el professor Farrant, es 
veuen induïts a una confrontació fosca i molt 
estranya. Tots tres tenen la sensació que allò ja 
ho han viscut alguna vegada, però cap d’ells 
ensuma que la tragèdia s’aproxima. El doctor 
Görlter, un físic alemany, estrafolari i misteriós, 
mirarà d’impedir el desastre.

Aquest text forma part de la Trilogia del temps 
que va escriure Priestley, una exploració de la 
naturalesa del temps a través de l’experiència 
del dejá vu.

Una misteriosa història de J.B. Priestley 
sobre el fenomen dels ‘déjà vus’. ©
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Durada
2 hores i 40 min. 
(amb intermedi)

+ Serveis d’accessibilitat

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
28 €

+ Descomptes
Ta!20 20 € Ta!65 25 €
Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments
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Dc. 14 d’octubre – 20 h

JOSEP CARNER,  
L’HOME SOL EN LA SERENITAT
Inauguració del Festival nacional de poesia a Sant Cugat

Direcció
Jordi Bosch

Intèrprets
Jordi Boixaderas
Carme Fortuny
Emma Vilarasau

Selecció dels textos
Roger Canadell 

Cantants
Yolanda Sey
Kathy Sey

Escenografia, so i  
audiovisuals
Equip tècnic del Teatre-Auditori

POESIA - ESTRENA

Recordar, recuperar i reivindicar l’obra de Josep 
Carner a cinquanta anys de la seva mort permet 
tornar als textos i redescobrir-hi la modernitat,  
la universalitat i la profunditat que l’han convertit 
en un clàssic català i europeu. Per al poeta que 
contempla, per a l’home sol en la serenitat, la 
poesia és un camí de construcció individual i 
col·lectiva de la identitat, i alhora una font de 
coneixement que transcendeix èpoques, que 
recull la tradició i que es projecta cap al futur.

La poesia és un camí de construcció 
individual i col·lectiva de la identitat.

Durada
1 hora i 10 min.

+ Serveis d’accessibilitat

ADQUIREIX LA TEVA INVITACIÓ

Entrada amb invitació

SALA PLATEA
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www.miguelpoveda.com  |  @MiguelPoveda

Dv. 16 d’octubre – 21 h

MIGUEL POVEDA
ÍNTIMO

Miguel Poveda, veu

Jesus Guerrero, guitarra

Paquito Gonzalez, percussió

Antonio Molina “El Choro”, ball

Cors i palmes a confirmar

MÚSICA

Íntimo és un espectacle de format clàssic en què 
Miguel Poveda fa un recorregut per tota la seva 
carrera, reinterpretant i adaptant clàssics a un 
format típicament flamenc, però sempre amb el 
seu segell característic i el duende que impregna 
totes les seves actuacions.

Des dels 15 anys, el cantaor badaloní recorre 
els teatres del món amb els seus concerts que 
sempre cuida fins a l'últim detall. D'ençà 
que va guanyar diversos premis al Festival 
Nacional de Cante de la Mina (1993), la seva 
trajectòria ha estat imparable, i ha gravat 15 discs 
propis i col·laborat amb nombrosos artistes en 
més de 60 enregistraments, arribant a públics no 
habituats al flamenc. També ha mostrat la seva 
mestria en altres gèneres com ara la copla, el 
tango, el bolero o el fado.

Un concert íntim i únic en què el premiat 
cantaor fa un recorregut pels seus més de 
30 anys de carrera.
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COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preus

Zona 1 52 € Zona 2 48 €

Zona 3 44 € Zona 4 36 €

+ Descomptes

Ta!20 -30 % Ta!65 -10 %

Ta!29 -20 %

+ Abonaments

Durada   
2 hores
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Programa

Ludwig van Beethoven 
La Simfonia núm. 1 en do 
major op. 21 
Romança per a violí i orquestra 
N.2 en Fa Major op 50 

Orquestra Simfònica  
Sant Cugat 
Josep Ferré, director titular 

Violí solista
Pere Bardagí

Piano solista
Roger Sans

Director convidat 
Jordi Piccorelli

Dv. 23 d’octubre – 21 h

1a SIMFONIA DE BEETHOVEN 
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

CLÀSSICA

Beethoven va fer evolucionar la forma d’escriure 
partitures per a orquestra: la instrumentació, la 
forma musical i la innovació són un model a seguir. 
Després de la Segona Guerra Mundial, la seva 
música es va convertir en símbol de pau universal. 
Actualment, l’himne de la Unió Europea és L’himne 
a l’Alegria, que forma part de la seva 9a simfonia.

El seu compromís social ha inspirat nombrosos 
artistes i diferents moviments socials. La seva 
sordesa encara fa més interessant el personatge 
que crea el mite romàntic del compositor 
bohemi, sempre amb problemes econòmics i 
que compon per una força interior que el porta 
a la transcendència. Un concert dedicat a un dels 
compositors més importants de la història: Ludwig 
van Beethoven. Us el perdreu?

Un gran concert monogràfic del geni alemany 
amb motiu del 250è aniversari del seu 
naixement.
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COMPRA LA TEVA ENTRADA

www.simfonica.cat  |  @SimfonicaCugat

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Durada
1 hora i 10 min.
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Dg. 25 d’octubre – 19 h

UN DIA QUALSEVOL
Les Antonietes Teatre

TEATRE

Té setanta-set anys i es diu Marta. O, com a 
mínim, així l’han anomenat fins ara. Però ella 
sempre s’ha volgut dir Solange. Aprofitant que 
el seu marit s’acaba de morir i ella ha hagut 
de traslladar-se a la residència Bon Repòs, ha 
decidit canviar-se el nom. Solange queda molt 
més elegant. 

A l’esmentada residència coneixerà l’Ernest i el 
Mateu. Són dos avis que, malauradament, s’han 
acostumat a avorrir-se i discutir passadís amunt i 
passadís avall. El contrast entre les ganes de viure 
de la Solange i l’apatia dels dos amics acabarà 
provocant un munt de situacions absurdes i 
divertides que complicaran, i de quina manera!, 
la vida de la Rosa, la directora de la residència. 
Com diu un dels personatges: “La vida és massa 
curta per viure només cent anys”.

Una comèdia divertida i punyent  
a l’entorn de la realitat de la gent gran, 
que parla sobre l’amistat, l’amor,  
la vellesa i la solitud. 

Autoria i direcció
Oriol Tarrasón 

Ajudant de direcció
Martí Torras Mayneris

Intèrprets
Annabel Castan
Imma Colomer
Pep Ferrer
Quimet Pla

Producció
Les Antonietes, Grec 2019 Festival 
de Barcelona i OHM productions

Amb la col·laboració de: 
La Villarroel, La Caldera Les Corts, 
Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia, 
Institut del Teatre de Barcelona i 
Medusa Cultura.
Amb el suport del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Durada
1 hora i 20 min.

+ Serveis d’accessibilitat

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
26 €

+ Descomptes

Ta!20 18 € Ta!65 23 €

Ta!29 21 € Ta!Grups 23 €

+ Abonaments
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Ds. 31 d’octubre – 21 h

MARTIRIO - CHANO DOMÍNGUEZ
A BOLA DE NIEVE

@
 L

ou
 V

al
ér

ie
 D

ub
ui

s

COMPRA LA TEVA ENTRADA

MÚSICA

«Yo soy un hombre triste que siempre canta 
alegre.» Ho deia el pianista i compositor Ignacio 
Villa, Bola de Nieve, mite del segle passat, i ens 
ho recorden, amb la saviesa que els caracteritza, 
Martirio i Chano Domínguez, un duo que fa 
més de 20 anys ens va seduir amb un seguit de 
magnífiques coplas de madrugá amb arranjaments 
de jazz i que ara, després d’un període de 15 anys 
sense enregistrar material nou, tornen a esprémer 
la seva química tan especial. 

La dama de Huelva i el pianista gadità invoquen 
un dels músics més genials que ha donat mai 
l´illa de Cuba amb unes interpretacions tendres, 
descarnades i apassionades que fan plena justícia 
al sensacional –i també avantguardista– intèrpret 
de bolero filin. 

Un homenatge en què l’amor i la nostàlgia 
s’entrellacen amb l’humor i la teatralitat, i on 
Andalusia i Cuba, una vegada més, es retroben 
amb resultats espectaculars. Bola de Nieve, 
Chano i Martirio: triumvirat insuperable.

Un concert en què els dos artistes retran 
el seu particular homenatge al mític músic 
cubà Bola de Nieve. 

Martirio, veu
Chano Domínguez, piano

Preu
32 €

+ Descomptes

Ta!20 22 € Ta!65 29 €

Ta!29 26 € Ta!Grups 29 €

+ Abonaments

Durada
1 hora i 30 min.

Amb el suport de:

www.jazz.barcelona



26 27

Dg. 1 de novembre – 18 h

EL POT PETIT AL TEATRE
CONCERT SOLIDARI
Presentat pel Mag Lari

MÚSICA

A la Jana, a en Pau i a la Melmelada Band els 
encanta explorar i viure aventures. Aquestes 
aventures de dins del Pot Petit les han convertit 
en cançons i ara les volen compartir amb tots 
vosaltres. Nous personatges, vells coneguts i 
molta música. Un concert màgic i participatiu 
amb nou músics dalt l’escenari, titelles i teatre per 
gaudir amb la família.

El Pot Petit, amb el Mag Lari, ens presenta 
un concert únic i excepcional ple de 
ritmes, rialles, cançons i màgia.

Amb la participació  
del Mag Lari

Helena Bagué, Jana 

Siddartha Vargas, Pau

Pau Oliver, bateria

Tomàs Pujol, baix

Albert Dondarza, piano, violí i 
serra

Mercè Munné, Juna

Dani López, saxo, sintetitzador, 
guitarra i piano

Ariadna Gispert, trompeta

Joni Ripoll, trombó

Direcció
El Pot Petit

Composició musical
Dani López Pradas

www.potpetit.com  |  @elpotpetit
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COMPRA LA TEVA ENTRADA

Totes les edats

Preu únic
20 €

Durada
1 hora i 30 min.

La recaptació del concert  
anirà destinada a  
l’ONG Dream Nepal
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Dv. 6 de novembre – 20.30 h

www.aaos.info  |  @aaos1982  |  @OSValles  |  @catalunyamusica

Amb el suport de:Compta amb el patrocini de:

LA FLAUTA MÀGICA
DE WOLFGANG AMADEUS MOZART
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i Orquestra Simfònica del Vallès

ÒPERA

Text d’Emanuel Schikaneder. Estrenada al Theater auf 
der Wieden de Viena, el 30 de setembre del 1791.

El príncep Tamino, perseguit per una serp, 
s’interna en els dominis de la Reina de la Nit, 
que li mostra un retrat de la seva filla Pamina, 
segrestada pel malvat Sarastro. Tamino s’enamora 
de la noia en veure la seva imatge, i la Reina 
promet donar-li la mà de la seva filla si la rescata. 
Junt amb Papageno, l’home-ocell, Tamino 
s’endinsa en territori de Sarastro, però s’adona 
que el mal l’encarna la Reina i no Sarastro. Però 
per poder-se establir lluny de la Reina amb la seva 
estimada ha de superar una sèrie de proves i, 
una vegada superades, els amants es reuneixen i 
demostren que el bé triomfa sobre el mal.

Un dels títols més coneguts i més 
representats de W.A. Mozart. Un conte 
de fades, amb tocs d’humor, ple de 
referències filosòfiques.

Cor Amics de l’Òpera 
de Sabadell

Orquestra Simfònica del Vallès

Direcció musical
Daniel Gil de Tejada

Direcció d’escena 
Pau Monterde

Repartiment
Carles Pachón, Papageno
Marc Sala, Tamino
Mercedes Gancedo, Pamina
Gerard Farreras, Sarastro 
Reina de la Nit, Urant Urtnasan
Eugènia Montenegr, 1a Dama
Anna Tobella, 2a Dama
Marta Valero, 3a Dama
Laura Obradors, Papagena
Carles Ortiz, Monostatos
Pau Armengol, Sacerdot/1r 
Armat/Orador

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

Durada
3 hores i 10 min. 
(amb intermedi)

Idioma
Sobretitulada en català

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
56 €

+ Descomptes

Ta!20 50 € Ta!65 50 €

Ta!29 50 € Ta!Grups 50 €

+ Abonaments
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Ds. 7 de novembre – 21 h | Dg. 8 de novembre – 19 h

EL PARE DE LA NÚVIA
…I POTSER DEL NUVI!
de Joel Joan i Hèctor Claramunt

Autoria
Joel Joan
Hèctor Claramunt

Direcció
Joel Joan

Intèrprets
Joan Pera
Pep Sais
Maife Gil
Anna Carreño
Oriol Casals
Sergi Vallés
Josep Sobrevals

Producció
Focus i Verteatro

TEATRE

El Francesc Ramon Pujols-Pinyol, mestre galeter i 
artífex de la marca global de les Galetes Pujols-
Pinyol, està d’enhorabona. La Meritxell, la 
seva única filla, està a punt de casar-se amb el 
Bernat, un noi com cal i que és la nineta dels ulls 
del Francesc Ramon. El gendre ideal. 

Endut per l’emoció, el Francesc Ramon ha 
organitzat el “bodorrio” del segle, però tot 
agafa un gir inesperat quan, el dia abans del 
casament, descobreix que la mare del seu futur 
gendre va ser una antiga amant seva i que va 
parir al Bernat nou mesos després de la seva 
última infidelitat… El pitjor malson del Francesc 
Ramon podria fer-se realitat? 
Els nuvis podrien ser també germans?

Joel Joan i Hèctor Claramunt ens presenten 
un còctel explosiu d’amor i embolics de la 
mà del gran Joan Pera.
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Durada
2 hores i 30 min.

+ Serveis d’accessibilitat

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
30 €

+ Descomptes

Ta!20 21 € Ta!65 27 €

Ta!29 24 € Ta!Grups 27 €

+ Abonaments
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Dv. 13 de novembre – 21 h

EL KANKA
GIRA PAYASO

MÚSICA

Amb quatre discos i una llarga llista de premis 
a les seves espatlles, Juan Gómez Canca és un 
dels músics més brillants de l´última generació de 
cantautors espanyols.

El de Màlaga ha teixit un so inconfusible amb 
elements de la rumba, del pop i de la música 
llatina, que marida la fina ironia de les seves 
lletres amb un to canalla i sempre de bon rotllo. 
Creacions de pòsit poètic i vívides melodies que 
destil·len un savoir faire que evoca mestres de 
la cançó de l´alçada de Caetano Veloso o Jorge 
Drexler i que li han fet merèixer l´èxit també en 
països com Mèxic, Colòmbia i Xile.

El Kanka arriba a Sant Cugat, per primera 
vegada, amb les seves flamants cançons.

El cantautor i compositor malagueny 
presentarà nous temes editats en el seu 
CD CanEpé i repassarà les cançons més 
importants de la seva carrera.

www.elkanka.com  |  @El_Kanka

Juan Gómez Canca

Álvaro Ruiz, guitarra

Juan Rubio, percussió

Pedro Campos, baix

José Benitez, bateria

Carlos Manzanares, vents, 
acordió i teclat
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COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
32 €

+ Descomptes

Ta!20 22 € Ta!65 29 €

Ta!29 26 € Ta!Grups 29 €
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+ Abonaments

Durada
2 hores
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Dg. 15 de novembre – 12 h | 16 h | 18 h

... I LES IDEES VOLEN 
ANIMAL RELIGION (CATALUNYA)

CIRC

…i les idees volen és un espectacle fresc on 
pocs objectes tenen molt de protagonisme i 
petites troballes creixen fins a esdevenir escenes 
divertides, fantàstiques i plenes de complicitat. Un 
espectacle de circ on el joc, la col·laboració amb el 
públic, la llum i la música s’enllacen perquè cada 
funció esdevingui una experiència diferent.

Animal Religion treballa per innovar el circ i buscar-
hi nous mitjans d’expressió. Des de l’inici de les 
seves creacions, comparteix un espai on la llum, el 
cos i el so o la música emergeixen simultàniament, 
creant una captivadora identitat pròpia.

Un espectacle de circ contemporani amb 
acrobàcies, humor, joc, llum i música. 

Creació i interpretació
Quim Giron
Joana Serra
Joan Cot Ros

Producció
Animal Religion

Coproducció
El més petit i Mercat de les Flors
Amb la col·laboració del centre de 
creació Can Gassol de Mataró   
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Durada
30 min.

Aforament limitat

COMPRA LA TEVA ENTRADA

De 2 a 5 anys

Preu
10 €

+ Descompte
Ta!En família 8 € (a partir de 4 entrades)

www.elmespetitdetots.cat
www.animalreligion.com@
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Ds. 21 de novembre – 21 h

LA TRANSFIGURACIÓN 
DEL MASTODONTE
ASIER ETXEANDIA I ENRICO BARBARO
En Concert

MÚSICA

Mastodonte descriu La transfiguración, el disc de 
debut del duo format per l´actor i cantant Asier 
Etxeandia, que recentment hem pogut veure a 
la molt premiada pel·lícula d’Almodóvar, Dolor y 
gloria, i el multiinstrumentista, Enrico Barbaro. 

Es tracta d´un projecte amb gran vocació teatral, 
amb canvis de vestuari, coreografies i girs dra-
màtics, i volgudament exuberant i barroc. És un 
espectacle innegablement mastodòntic, que transita 
per l´electrònica, el funk, la música clàssica, rock i 
la música dance, que podem apreciar al videoclip 
Anatomía de un éxodo, nominat al Grammy 
Latino 2019 com a millor vídeo musical en versió 
llarga. Mastodonte ha aconseguit crear un món tan 
engrescador com difícil d´encasellar, que provoca 
emocions a flor de pell. 

No us perdeu aquesta experiència músico-meta-
teatral del carismàtic i polièdric artista que ja ens 
va fer vibrar amb el seu aclamat espectacle  
El intérprete. 

Un espectacle emocional sobre la 
celebració de la vida en cada una de les 
seves formes i etapes.

www.mastodonte.es  |  @asieretxeandia

Autoria
Asier Etxeandia i Enrico Barbaro

Direcció Artística
Asier Etxeandia

Direcció Musical
Enrico Barbaro

Asier Etxeandia, veu
Enrico Barbaro, baix,  
sintetitzadors i programacions
Ivan Prada, guitarra elèctrica
Pino Rovereto, bateria
Domi Oliver, piano, percussió, 
bateria electrònica, saxo  
i guitarra acústica
Enrico Barbaro Jr, violoncel i 
percussions

Producció
Factoría Madre Mastodonte

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
26 €

+ Descomptes

Ta!20 18 € Ta!65 23 €

Ta!29 21 € Ta!Grups 23 €
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+ Abonaments

Durada
1 hora i 45 min.
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Dg. 22 de novembre – 19 h

LAZARILLO DE TORMES
RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”

Versió 
Fernando Fernán Gómez

Direcció
Rafael Álvarez “El Brujo”

Intèrpret
Rafael Álvarez “El Brujo”

Producció
Producciones El Brujo

TEATRE

Rafael Álvarez “El Brujo” torna a posar-se a la 
pell d’un dels personatges més emblemàtics 
de la literatura espanyola, Lazarillo de Tormes. 
Publicada el 1554, la novel·la anònima està 
escrita en primera persona i de forma epistolar. 
L’adaptació del text, convertit en un monòleg nu, 
amb un sol actor sobre l’escenari, la va signar el 
gran Fernando Fernán Gómez. I ja fa més d’un 
quart de segle que Rafael Álvarez “El Brujo” 
representa l’obra arreu del món. 

El muntatge ja es va representar al Teatre-Auditori 
l’any 1994, i també hi hem pogut gaudir d’altres 
espectacles aclamats d’El Brujo, com ara La 
sombra del Tenorio de José Luis Alonso de Santos 
i El contrabajo de Patrick Süskind. 

Una cita obligada per als amants i les amants  
del teatre!

L’actor posa en escena l’adaptació, en 
forma de monòleg, que va fer Fernando 
Fernán Gómez de la novel·la picaresca 
espanyola.

Durada
1 hora i 35 min.

Idioma
Castellà

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
26 €

+ Descomptes

Ta!20 18 € Ta!65 23 €

Ta!29 21 € Ta!Grups 23 €

+ Abonaments
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Cor infantil Sant Cugat
Ana Boixeda, directora 

Cor Aglepta
Oriol Castanyer, director

Orquestra Simfònica Sant Cugat 

Director
Josep Ferré 

Dv. 27 de novembre – 21 h

CONCERT DEL 30è ANIVERSARI
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

CLÀSSICA 

Al llarg de la història, la formació de l’orquestra 
ha anat evolucionant. Tal com la coneixem 
avui dia és fruit de l’evolució de formacions 
més reduïdes que, amb la recerca de major 
expressivitat i l’aportació de diferents 
compositors, s’ha transformat en la gran 
orquestra simfònica actual. La història de la 
Simfònica Sant Cugat hi té un cert paral·lelisme 
donat que es va iniciar el 1990 amb una 
orquestra de cambra i, amb els anys, ha 
esdevingut una gran orquestra simfònica.

Us presentem aquesta evolució amb obres de 
Monteverdi, Bach, Haydn, Verdi, Borgunyó 
i l’estrena de l’obra Carpe Diem per a cor i 
orquestra que el compositor Salvador Brotons ha 
dedicat a la Simfònica Sant Cugat amb motiu del 
seu 30è aniversari. 

Un concert únic i irrepetible per  
celebrar els 30 anys de l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat.

Programa

MÚSICA BARROCA (1600-1750) 
Entrada “Orfeo - Favola in música”, 
de Claudio Monteverdi 
Allegro concert de Brandenburg 
núm. 3, de J. S. Bach 

MÚSICA CLÀSSICA (1750-1800) 
Obertura Armida, de Joseph Haydn 

SEGLE XIX - Romanticisme musical
Obertura “La forza del destino”, 
de Verdi 

SEGLE XX 
L’Aplec, d’Agustí Borgunyó i 
Garriga 

SEGLE XXI 
Estrena “Carpe Diem” per a cor 
infantil i orquestra simfònica, 
de Salvador Brotons. La mort i 
la donzella, La presó de Lleida, 
La cançó del lladre, Muntanyes 
regalades, L’Hereu Riera, Rossinyol, 
El testament d’Amèlia
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+ Abonaments

Durada
1 hora i 10 min.

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €
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www.simfonica.cat  |  @SimfonicaCugat
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www.manelweb.com  |  @GrupManel

Ds. 28 de novembre – 21 h

MANEL
PER LA BONA GENT

Guillem Gisbert, guitarra i veu

Roger Padilla, guitarra

Martí Maymó, baix

Arnau Vallvé, bateria 

MÚSICA

Amb 12 anys de carrera musical i quatre exitosos 
discos a les seves esquenes, Manel és un dels 
grans referents musicals a casa nostra i s’ha 
guanyat un lloc d’honor en el panorama de la 
música en català.

Ara tornen a Sant Cugat per presentar Per la 
bona gent, el seu nou àlbum -el primer editat 
sota el seu segell Ceràmiques Guzmán i el segon 
produït juntament amb el novaiorquès Jake 
Aron- en què ratifiquen la seva aposta per un pop 
contemporani, personal i intransferible a través 
d’un so amb tocs electrònics i de hip hop.

La seva música personal, amb tints de folk  
i electrònica, ens tornarà a seduir com si fos  
la primera vegada. T’ho perdràs?

El grup de folk-pop barceloní ens presenta 
el seu cinquè disc, tres anys després de 
l’últim treball “Jo competeixo”. + Abonaments

Concert fora d’abonament

Durada
1 hora i 30 min.

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
36 €

+ Descomptes

Ta!20 25 € Ta!65 32 €

Ta!29 29 € Ta!Grups 32 €
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Espectacle programat dins del marc 
d’activitats del Dia Internacional contra  
la Violència de Gènere.
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Dv. 11 de desembre – 21 h

BRODAS BROS 
AROUND THE WORLD

DANSA

Els Brodas Bros tornen una vegada més al 
Teatre-Auditori per presentar-nos un gran 
quadern de viatges. Un recull de les vivències i 
anècdotes viscudes en les recents gires que han 
fet arreu del món, incloent-hi països com ara 
Brasil, Palestina, Hondures, Japó, la Xina i els 
Estats Units.

Amb Around the world veurem uns Brodas  
molt futuristes i robòtics, però alhora molt 
humans i sensibles. Mapping, projecció 
interactiva, làsers, dansa aèria, vestuari de leds… 
Una combinació de dansa, llum, tecnologia i 
música que us sorprendrà!

L’espectacle més tecnològic  
dels Brodas Bros mai vist fins ara.

Idea original i coreografia
Brodas Bros

Direcció artística
Lluc Fruitós

Ballarins/es
Pol Fruitós
Lluc Fruitós
Berta Pons
Clara Pons
Marc Carrizo

Música
Clozee, Arturo Calvo i  
Lluc Fruitós

www.brodasbros.com  |  @brodasbros
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+ Abonaments

Durada
1 hora i 20 min.

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
26 €

+ Descomptes

Ta!20 18 € Ta!65 23 €

Ta!29 21 € Ta!Grups 23 €
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Dg. 13 de desembre – 19 h

THE GOLDEN  
GATE QUARTET
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+ Abonaments

Durada
1 hora i 20 min.

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
30 €

+ Descomptes
Ta!20 21 € Ta!65 27 €

Ta!29 24 € Ta!Grups 27 €

Frank Davis, primer tenor

Michael Robinson, segon tenor

Paul Brembly, baríton

Terry Francis, baix

Daniel Pines, piano

Joël Rocher, contrabaix

Pascal Riou, bateria

MÚSICA

A principis dels anys 30 del segle passat, en una 
barberia dels afores de Norfolk (Virginia), A.C. 
Eddie Griffin, barber amb una veu extraordinària de 
tenor, decideix formar amb tres amics un quartet 
de gospel d’estil jubilee, el que proliferava aleshores 
a les esglésies de Virginia. I tot i que Griffin va 
arraconar aviat les seves aspiracions musicals i 
va tornar a agafar la fulla d’afaitar, les llavors del 
Golden Gate Quartet, una de les institucions més 
reputades de la música vocal als Estats Units, van 
quedar plantades. 

De la seva extensa biografia, només esmentarem 
dos apunts: Franklin D. Roosevelt, bocabadat 
després de veure’ls cantar al Café Society de Nova 
York, els va convidar a cantar a la seva investidura 
com a president. I el llegendari cantant folk 
Leadbelly, el juny del 1940, va compartir amb el 
quartet una sessió de gravació que esdevindria una 
de les joies arqueològiques més preuades del segell 
RCA-Victor. El seu nou disc, Music is???, posa en 
relleu el seu talent, també, per harmonitzar doo-
wop, soul i R&B. 

85 anys després, The Golden Gate Quartet 
continua tenint-ne prou amb quatre veus 
d’or per emocionar-nos com ningú. 

Amb el suport de:

www.jazz.barcelona
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Dv. 18 de desembre – 21 h

SOPA DE CABRA
LA GRAN ONADA

MÚSICA

Així com l’atmosfera de Cercles, presentat al Teatre-
Auditori el 30 de setembre de 2016, era l’aire, la 
de La gran onada és l’aigua, el mar, que es troba 
present a totes les cançons. Un disc que gira entorn 
de l’amor, de les injustícies socials, i on Gerard 
Quintana es torna a reivindicar com un dels grans 
lletristes del nostre país. 

Josep Thió que també ha assumit la producció del 
disc i, en directe, es tornen a acompanyar de nous 
valors de l’escena de la música catalana com Valen 
Nieto i Ricard Sohn.

La gran onada és el desè disc d’estudi dels de 
Girona. Tot un esdeveniment, ja que el grup de pop 
rock publica noves cançons després de quatre anys.

Després de quatre anys, la llegendària 
banda del rock català, ens presenta  
La gran onada, el seu desè disc d’estudi.

Gerard Quintana, veu

Josep Thió, guitarra

Cuco, baix

Pep Bosch, bateria

Peck, guitarra

Ricard Sohn, teclats

Valen Nieto, guitarra i  
percussions

www.sopadecabra.cat  |  @sopadecabra

+ Abonament

Durada
1 hora i 30 min.

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
36 €

+ Descomptes

Ta!20 25 € Ta!65 32 €

Ta!29 29 € Ta!Grups 32 €
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Ds. 19 de desembre – 21 h

PEDRO PÁRAMO
de Juan Rulfo

Durada
1 hora i 20 min.

Idioma
Castellà

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

TEATRE

Un home humil, Pedro Páramo, arriba a 
convertir-se en el cacic del seu poble, Comala, 
un llogarret que ell mateix espremerà i arrasarà 
fins a transformar-lo en un poble fantasma. Anys 
després, el seu fill, Juan Preciado, tornarà al 
poble, on es trobarà amb els fantasmes dels qui 
hi van viure, per descobrir qui era realment el seu 
pare. A partir d’uns fets que transcorren en una 
petita comunitat, aquesta història ens parla de la 
corrupció, dels mecanismes del poder i de com 
s’utilitzen arreu del món en benefici propi. En 
una estructura laberíntica s’alternen les històries 
del pare, l’home més important i corrupte de 
Comala, i del seu fill, que arriba a la població 
ja deserta, amb l’excepció dels esperits que es 
passegen pels seus carrers. 

Aquesta obra fonamental de la narrativa 
sud-americana del segle XX, que denuncia 
la corrupció i l’abús dels oprimits,  
arriba a l’escenari de la mà de l’aclamat 
director Mario Gas. 

A partir de la novela de 
Juan Rulfo

Dramatúrgia
Pau Miró 

Direcció
Mario Gas 

Intèrprets
Pablo Derqui
Vicky Peña 

Producció
Teatre Romea,Teatro Español i  
Grec 2020 - Festival de Barcelona
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Programa

Obres de:
Franz von Suppé 
Modest Mússorgski 
Piotr Ilitx Txaikovski 
Johann Strauss Jr. 
Johann Strauss 
Salvador Brotons 

Orquestra Simfònica  
Sant Cugat
Josep Ferré, director titular

Director
Salvador Brotons

Dll. 28 de desembre – 21 h | Dt. 29 de desembre – 21 h

CONCERT DE VALSOS I DANSES
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

CLÀSSICA 

Un concert amb obres de la família Strauss que 
protagonitzen des de l’any 1941 el Concert  
de Cap d’Any al Musikverein de Viena, 
l’esdeveniment musical televisiu més seguit arreu 
del món. Aquesta barreja de música popular 
amb música simfònica va triomfar al segle XIX a 
la capital austríaca i, dels salons de ball, a poc a 
poc, va anar passant a les sales de concert.

Un concert extraordinari per gaudir-lo en 
família i amb els músics de l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat.

Un atractiu programa que combina  
la música clàssica i la tradició popular 
per celebrar les festes nadalenques.
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+ Abonaments

Durada
1 hora i 45 min. 
(amb intermedi)

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

www.simfonica.cat  |  @SimfonicaCugat
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Dv. 8 de gener – 21 h

IL VIAGGIO D’AMORE
HIRUNDO MARIS

+ Abonaments

Durada
1 hora i 15 min

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

CLÀSSICA

La soprano, compositora i arpista, Arianna 
Savall, ens oferirà un concert que combina 
cançons tradicionals i antigues de la Península 
Ibèrica, Itàlia, França i el nord d’Europa amb 
tonades procedents de fonts renaixentistes i 
composicions de nou encuny signades pels 
propis protagonistes, així com temes de Claudio 
Monteverdi fins a la cançó protesta Gracias a la 
vida de la cantant i activista xilena Violeta Parra. 
L’artista catalana, nascuda a Basilea el 1972, 
estarà acompanyada de tres grans músics del seu 
grup Hirundo Maris, que ha creat juntament amb 
el tenor i violinista Petter U. Johansen, que també 
tocarà dos instruments de corda rescatats del 
folklore noruec.

Un viatge musical per Europa  
des del renaixement fins a l’actualitat.

Arianna Savall, soprano i  
arpa triple barroca

Petter U Johansen, tenor,  
hardingfele i cistre

Miquel Angel Cordero,  
colascione i contrabaix

David Mayoral, percussions

www.hirundomaris.com
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Ds. 9 de gener – 21 h

MONROE-LAMARR
de Carles Batlle
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TEATRE

L’any 1962 es produeix la trobada secreta entre 
les actrius Marilyn Monroe i Hedy Lamarr, una 
dona excepcional que també va despuntar com 
a enginyera gràcies al desenvolupament d’un 
sistema precursor de la tecnologia wifi actual. 
Carles Batlle ficcionalitza una trobada entre Hedy 
Lamarr i Marilyn Monroe que pot alterar el curs 
de la Guerra Freda.

El text de Carles Batlle va ser guardonat amb el IV 
Premi Frederic Roda a la autoria teatral.

Sergi Belbel dirigeix la trobada entre Hedy 
Lamarr i Marilyn Monroe que va poder 
alterar el curs de la Guerra Freda.

Autoria
Carles Batlle

Direcció
Sergi Belbel

Intèrprets
Elisabet Casanovas
Laura Conejero
Eloi Sànchez
David Vert

Producció
Teatre Nacional de Catalunya i 
Velvet events

+ Abonaments

Durada
2 hores aprox.

+ Serveis d’accessibilitat

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
26 €

+ Descomptes

Ta!20 18 € Ta!65 23 €

Ta!29 21 € Ta!Grups 23 €
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www.aflordetiempo.com

Dg. 10 de gener – 19 h

PACO IBÁÑEZ
CELEBRA ELS 50 ANYS DE L’OLYMPIA

MÚSICA

50 anys després del seu icònic concert a 
l’Olympia de París, Paco Ibáñez, convertit en 
llegenda viva i punt de referència per a diverses 
generacions, oferirà un viatge per les cançons 
d’aquell moment històric i les enllaçarà amb les 
seves noves composicions.

La seva veu i les seves cançons van acompanyar 
una generació que les va convertir en himnes 
que, a través del temps, segueixen sonant cada 
vegada que sorgeix un clam per la llibertat. 
Paco Ibáñez simbolitza milers de vides, les de 
totes les generacions que han lluitat i les que 
segueixen lluitant i que tot ho han sacrificat per 
les seves idees. 

Les seves cançons ens transportaran a 
un espai d’amor i llibertat, de resistència 
davant la injustícia i la violència, 
reivindicant l’humanisme davant la 
barbàrie del s.XXI

Paco Ibáñez, veu i guitarra

Mario Mas, guitarra 

César Stroscio, bandoneó

Espai escènic
Frederic Amat

Llums
David Bofarull

So
Jordi Salvadó
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COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
32 €

Preu files A/B/C
36 €

+ Descomptes

Ta!20 22 € Ta!65 29 €

Ta!29 26 € Ta!Grups 29 €

+ Abonaments

Durada
2 hores
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Dv. 15 de gener – 21 h

FILOMENA MARTURANO
d’Eduardo De Filippo

TEATRE

Després de 25 anys de viure mantinguda per 
Domenico Soriano sense convertir-se en la seva 
esposa, Filomena decideix fingir una greu malaltia 
perquè Domenico accepti casar-se amb ella. La 
casa és plena de metges i veïns i hi regna un 
ambient fúnebre. Ha arribat el capellà que ve 
a donar l’extremunció a Filomena i a oficiar el 
casament in extremis. I, mentrestant, la jove amant 
de Domenico espera a l’habitació del costat. 

Just aquí comença una de les més conegudes i 
aclamades obres de l’actor, dramaturg, director 
i humorista napolità, una de les grans figures 
del teatre del segle XX. L’obra també ha estat 
adaptada en vàries ocasions a la gran pantalla, 
i la seva versió cinematogràfica més coneguda 
és la dirigida per Vittorio De Sica (1964) i 
protagonitzada per Sophia Loren i Marcello 
Mastroianni (Matrimonio all’italiana). 

Un gran muntatge amb un repartiment  
de luxe, dirigit per Oriol Broggi.

Autoria
Eduardo De Filippo

Direcció i adaptació
Oriol Broggi

Traducció 
Xavi Valls Guinovart

Intèrprets
Clara Segura 
Toni Laudadio 
Guillem Balart 
Anna Castells 
Marisa Jossa 
Jordi Llovet 
Eduard Muntada 
Sergi Torrecilla

Producció
La Perla 29

Durada
2 hores aprox.

Idiomes
Català, castellà i  
una mica d’italià

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments
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Dg. 17 de gener – 18 h

BEATLES FOR KIDS

MÚSICA

Beatles for Kids és un concert adreçat al públic 
familiar perquè grans i petits puguin ballar i, fins i 
tot, cantar els hits del mític quartet de Liverpool. 

Abbey Road, considerada una de les millors 
bandes tribut als Beatles de parla no anglesa, 
amb un so impecable i un repertori centrat, 
sobretot, en els grans èxits del grup britànic de 
la primera meitat dels 60, ens ofereix un concert 
cent per cent interactiu en què les nenes i els 
nens també podran jugar i ballar.

Música, jocs i narracions es combinen  
en aquesta proposta que ens aproparà  
a la música del grup més cèlebre de la 
història del pop.

Creació i interpretació
Abbey Road

Paul McCartney 
Jonathan Gimeno,  
baix, veus i teclats

John Lennon 
Jordi Exposito,  
guitarra, veus i teclats

George Harrison 
Ferran Corbalán,  
guitarres i veus

Ringo Star
Carlos Moreno, 
bateria i veus

Pedro Calvache, teclats i veus

Emma Bassas, conductora de 
l’espectacle

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Totes les edats

Preu
16 €

+ Descompte
Ta!En família 14 € (a partir de 4 entrades)

Durada
1 hora i 10 min.
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Dv. 22 de gener – 21 h

#PUERTASABIERTAS
d’Emma Riverola

TEATRE

París està immersa en el caos. Diverses bombes 
han esclatat i han provocat desenes de morts. 
La ciutat està encerclada. Els carrers tallats. 
El transport públic no funciona. Enfront al 
col·lapse, veïns del centre de la ciutat conviden a 
les seves cases els qui han quedat atrapats. Julie 
també els ofereix el seu apartament. Quan obre 
la porta, es troba amb un jove que l’enfronta als 
seus prejudicis. Què passa quan la por s’obre pas 
en les nostres vides? Des de l’exterior arriben 
els laments d’una ciutat ferida. A l’interior 
se succeeixen els silencis, les confessions, la 
tendresa inesperada i, també, les mentides. 
Massa mentides. 

Una obra interpretada per Cayetana 
Guillén Cuervo i Ayoub El Hilali que 
explica el que passa quan la por s’endinsa 
en les nostres vides.

Autoria
Emma Riverola

Direcció
Abel Folk

Intèrprets
Cayetana Guillén Cuervo
Ayoub El Hilali

Producció
Hold-Principal SLC, Focus i Teatro 
Español

Amb la col·laboració de SONY

Durada
1 hora i 30 min.

Idioma
Castellà

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments
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Dg. 24 de gener – 19 h

PAPÀ MOZART 
AMB ROGER I JOAN PERA
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

CLÀSSICA

Els actors Joan Pera i Roger Pera, pare i fill, es 
posaran en la pell dels músics Leopold Mozart 
i Wolfgang Amadeus Mozart, pare i fill, per 
reviure les esperances, les pors, les ambicions 
i l’estima que envolten totes les relacions 
paternofilials, a través d’un text magistralment 
perfilat pel dramaturg català Sergi Belbel. La 
música eterna de Mozart serà el fil d’or amb 
què cosirem les emocions difícils i extremes que 
desvetllen tota trobada amb sang de la teva 
sang. Un concert que us farà estimar encara més 
al Mozart fill a través del Mozart pare.

Un combinat de concert de cambra  
i espectacle teatral que relata  
la tempestuosa relació que unia  
el geni de Salzburg amb el seu pare, 
Leopold Mozart.

Programa
Obres cèlebres de W. A. Mozart,
Don Giovanni, Petita música 
nocturna, Rondo Allá Turca,  
La Flauta Màgica, Les noces de 
Fígaro, entre d’altres.

Direcció 
Miquel Gorriz

Composició musical
Wolfgang Amadeus Mozart

Dramatúrgia
Sergi Belbel

Intèrprets 
Joan Pera
Roger Pera
Carles Pachón, baríton
Júlia Farrés-Llongueras, soprano
Carles Marigó, piano

Formació de cambra  
de l’Orquestra Simfònica  
del Vallès:
Cristian Benito, violí 
Giovanni Giri, violí II 
Javier Garcia, viola 
Romain Boyer, violoncel 
Isabel Moreno, flauta

Producció
Orquestra Simfònica del Vallès

www.osvalles.com  |  @OSValles
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COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Durada
1 hora i 30 min.
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www.mariajosellergo.com  |  @MjLlergo

Ds. 30 de gener – 21 h

MARÍA JOSÉ LLERGO
SANACIÓN

María José Llergo, veu

Paco Soto, guitarra

Lost Twin, teclat i sintetitzadors

David Soler, pedal steel

MÚSICA

La cantant de Pozoblanco María José Llergo, 
instal·lada a Barcelona des dels dinou anys, 
ha vingut a capgirar-ho tot. Amb només dues 
cançons i un vídeo al YouTube, la van incloure 
al line-up del darrer Primavera Sound. Ara, 
amb un EP i unes ganes immenses, ens mostra 
que tradició i modernitat van necessàriament 
agafades de la mà.

Llergo ens proposa un flamenc que, com el 
dels seus avantpassats, apel·la al sentiment 
més profund, aquell que fereix i guareix alhora, 
amb una música catàrtica. I el guarneix amb les 
vestimentes més actuals, que van des del rap fins 
a l’electrònica, passant per l’indie i el jazz.  
El cante de María José Llergo s’afegeix al llinatge 
de visionaris com El Niño de Elche o Rosalía: 
música per ser gaudida sense prejudicis i per 
apropar-s’hi sense lligams de cap tipus.

Una veu emergent que us sorprendrà.

La cantant cordovesa, una de les veus més 
apassionants de l’actualitat musical, ens 
presenta el seu primer disc, Sanación.

+ Abonaments

Durada.
1 hora i 30 min

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu general
26 €

+ Descomptes

Ta!20 18 € Ta!65 23 €

Ta!29 21 € Ta!Grups 23 €
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Dg. 31 de gener – 19 h

T’ESTIMO SI HE BEGUT
d’Empar Moliner
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+ Abonaments

Durada
1 hora i 45 min.

+ Serveis d’accessibilitat

COMPRA LA TEVA ENTRADA

Preu
28 €

+ Descomptes
Ta!20 20 € Ta!65 25 €
Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

Autoria
Empar Moliner

Música original
Andreu Gallén

Direcció
David Selvas

Intèrprets
David Bagés
Mamen Duch
Mercè Martínez
Marta Pérez
Carme Pla
Àgata Roca
Ernest Villegas

Producció
Dagoll Dagom, La Brutal i  
T de Teatre

TEATRE

Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre presenten 
T’estimo si he begut d’Empar Moliner, un 
espectacle amb cançons a partir dels relats de 
l’autora adaptats al teatre per ella mateixa. 
Històries esbojarrades i contradictòries que 
fascinen per la seva singularitat, protagonitzades 
per personatges no gens carismàtics, no gens 
agraciats i potser una mica còmics.

L’obra està dirigida per David Selvas i interpretada 
per les quatre actrius de T de Teatre: Mamen 
Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca, 
acompanyades de Mercè Martínez, David Bagés i 
Ernest Villegas.

Una comèdia musical a partir dels relats 
d’Empar Moliner.

www.testimosihebegut.com
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CONTACTA AMB NOSALTRES
TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Av. del Pla del Vinyet, 48 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Oficines 93 590 76 90 · Taquilles 93 589 12 68 
Whatsapp / Telegram 600 996 996 
teatre-auditori@santcugat.cat · www.tasantcugat.cat

Segueix-nos a:

Protectors:

Amb l’ajut de:

Mitjans de comunicació col·laboradors:

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

Els espectacles familiars estan dins el programa:
Trobareu totes les activitats a: www.santcugat.cat/puça

El Teatre-Auditori és membre de:

 

SERVEIS
VISITES GUIADES AL TEATRE 
Dues hores abans de la funció.  
Per a grups organitzats que comprin  
un mínim de 10 entrades.  
Cal fer reserva prèvia.

SERVEI DE TAXI
Podeu sol·licitar la gestió d’aquest servei, 
com a mínim 20 minuts abans de la fun-
ció, al personal de la sala / taquilla.

APARCAMENT
2 hores gratuïtes al pàrquing

Abans de la funció, presenta  
el comprovant de l’aparcament i 
l’entrada de l’espectacle, a la persona 
responsable del pàrquing i us donarà 
un tiquet regal per a qualsevol dels tres 
caixers automàtics situats a la planta -1.

ACCESSIBILITAT

DIVERSITAT SENSORIAL
Els espectacles assenyalats compten 
amb els serveis adaptats:

Bucle magnètic  
individual *

So amplificat  
individual *

Audiodescripció  
individual *

Subtitulació  
en l’idioma de l’obra

* Sota demanda a: 
teatre-auditori@santcugat.cat 

MOBILITAT REDUÏDA
Localitats per a persones  
que utilitzen cadira de rodes  
a la fila 16 de la platea del teatre.
Aparcament per a persones  
amb mobilitat reduïda. 
Hi ha tres places d’aparcament públic  
a l’av. Pla del Vinyet / Av. Torreblanca.

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

Avinguda de la Torre Blanca, 57



Entitat benefactora:

Entitats associades:

Mitjans de comunicació:

Programació familiar amb el suport de:

Amb el suport de:
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