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VENDA D‘ENTRADES

A la taquilla del vestíbul 
del Teatre-Auditori

Pl. de Victòria dels Àngels, 1

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

del teatre o per Internet

Una hora abans de la funció
Targeta regal

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

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

del telèfon per accedir a la sala.

Cal imprimir les  entrades 
comprades per internet. Mostra-les 

directament per accedir a la sala.

Entrades al mòbilImpressió a casa

En horari de taquilla
al 93 589 12 68

Telèfon amb targeta

Internet
www.tasantcugat.cat

Cèsar Martinell, 2
Obert les 24 hores

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

Fins al dissabte 22 d’octubre
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 25 d’octubre
Dimarts i dimecres tarda tancat

Hotel Sant CugatTaquilles
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

3
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La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis 
posteriors a la seva publicació (Juliol 2016).

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

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

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

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

També podeu contactar 
amb nosaltres a través d’un 
missatge curt de Whatsapp 
o Telegram

Teatre-Auditori 600 996 996

Més informació

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

Tel. 93 590 76 90 (oficina)
Tel. 93 589 12 68 (taquilles)
teatre-auditori@santcugat.cat

Venda d’abonaments 
a partir del dimarts 6 de setembre

Venda general
a partir del dimarts 13 de setembre

Els dies 6 i 13 de setembre, venda d’entrades al vestíbul del Teatre de 9 a 21 h 
(Servei obert de cafeteria)

Regala entrades 
personalitzades 

per internet.



O
C

T
U

B
R

E
N

O
V

EM
B

R
E

S
E

T.

N
O

V
.

FE
B

R
ER

D
E

SE
M

B
R

E
G

EN
ER

TA

TA

TA

TA

BIBL

CA

CA

TA

TA

CA

BIBL

TA

TA

TA

CA

TA

TA

TA

TA

CA

TA

CA

CA

TA

TA

TM

EMVA

TA

TA

CA

TA

TA

CA

CA

VE

VE

TA

TM

TA

TA

TM

CA

TA

TA

Teatre

Complementària

Música

En família

Complementària

1 hora de Música

1 hora de Música

Teatre

En família

Jazz en viu

Complementària

Teatre

Complementària

Música

Jazz en viu

Poesia

Poesia

Teatre

En família

Jazz en viu

Lectura

Complementària

Dansa

Dansa

Complementària

T de Mira-sol

Complementària

Clàssica

Teatre

Màgia

Humor

En família

Jazz en viu

Complementària

1 hora de Música

1 hora de Música

Òpera

T de Mira-sol

Música

Teatre

T de Mira-sol

Jazz en viu

Musical

Música

EL FLORIDO PENSIL “NENES”

PARLEM DE…

SOPA DE CABRA

PETITS CAMALEONS

PARLEM DE…

RIVOLTA A BARCELONA

ESTIC FENT SONDHEIM

L’AVAR

PETER PAN, CONTE MUSICAL

CARLOS SARDUY QUARTET

PARLEM DE…

SOTA TERÀPIA

PARLEM DE...

RUFUS WAINWRIGHT

CELESTE ALÍAS

SANTÍSSIMS POETES

NIT DE POESIA

DANSA D’AGOST

AIRE

ALBERT VILA QUARTET

GAZIEL, SHAKESPEARE & CERVANTES

PARLEM DE…

UNA HORA DE DANSA

DUTCH NATIONAL BALLET

ASSAIG OBERT

PSICOSI DE LES 4.48

PARLEM DE…

BEETHOVEN & SCHUMANN

THE TEMPEST

SEBAS MAGIC SHOW

DAVID GUAPO

MIRAVELLA

HORACIO FUMERO TRIO

PARLEM DE…

M.A.P. EN CONCERT

DAVID MENGUAL FREE SPIRITS

DON GIOVANNI

RAGAZZO

AVISHAI COHEN TRIO

CAIGUTS DEL CEL

MAMA SINGT GESCHENKE

DAVID MENGUAL SLOW QUARTET

CABARET

CHENOA

A partir del llibre d’Andrés Sopeña

El Florido Pensil “Nenes”

Cercles

Festival de Música per a nens i nenes

L’Avar

OFF Teatre-Auditori

OFF Teatre-Auditori

Molière

Orquestra Simfònica Sant Cugat

OFF Teatre-Auditori

Dansa d’agost

Matías Del Federico

Sota teràpia

En solitari

OFF Teatre-Auditori

Festival nacional de poesia 

Festival nacional de poesia

Brian Friel

Compañía Bovoj

OFF Teatre-Auditori

Miquel Pujadó

The Tempest

OFF Teatre-Auditori

Junior Company 

Dutch National Ballet Junior Company 

Sarah Kane

Beethoven & Schumann

Orquestra Simfònica Sant Cugat

William Shakespeare

Sebastien Dethise

#quenonosfrunjanlafiesta2

Compagnie Act2

OFF Teatre-Auditori

Don Giovanni

OFF Teatre-Auditori

OFF Teatre-Auditori

Wolfgang Amadeus Mozart

Lali Álvarez

Avishai Cohen/Omri Mor/Itamar Doari

Sébastien Thiéry

El més petit de tots

OFF Teatre-Auditori

Gira 50 aniversari

#SoyHumana
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Dg. 13.11

Dg. 13.11
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Dv. 25.11
TA  Teatre-Auditori CA  Cafè Auditori VE  Vestíbul del Teatre-Auditori

TM  Teatre de Mira-sol BIBL  Biblioteca Gabriel Ferrater EMVA  Escola de Música Victòria dels Àngels

PROGRAMACIÓ

54

Ds. 26.11

Dg. 27.11

Dg. 27.11
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RÈQUIEM DE MOZART

GISELA Y EL LIBRO MÁGICO

GUILLERMO CALLIERO QUARTET

ERWYN SEERUTTON

LES SUPERTIETES

ANDRÉ I DORINE

PARLEM DE…

EL SHOW DE AURONPLAY

BARBARA HENDRICKS

GIOVANNI DI DOMENICO TRIO

SOLSONA-ACEVEDO-ANGEL REY

LA PETITA FLAUTA MÀGICA

GONZALO DEL VAL TRIO

BALLET NAC. JULIO BOCCA

MANEL

AVUI NO SOPEM

CONCERT DE VALSOS I DANSES

JÚLIA FARRÉS-LLONGUERAS

PARLEM DE…

ARA MALIKIAN 

JORDI ROSSY TRIO

PARLEM DE…

12 TO 12

LA FORTUNA DE SÍLVIA

ASSAIG OBERT

DEPARAMO

NÚRIA RIAL I DAVID ALEGRET

SUSANA SHEIMAN QUARTET

THE RISAS

MAG POTA

LA ASAMBLEA DE LAS MUJERES

LOOPS

TONI SAIGI TRIO

SARA BARAS

ASSAIG OBERT

ANTONIO OROZCO

NATSUKO SUGAO GROUP

IN SOMNI

ASSAIG OBERT

EL PETIT PRÍNCEP

CLARQUIST & ROSSY QUARTET

OBC-EL SENYOR DELS ANELLS

Orquestra i Cor del Liceu

Gisela

OFF Teatre-Auditori

Kreol Fusion

Empar Moliner

Companyia Kulunka

André i Dorine

Auronplay

The Road to Freedom

OFF Teatre-Auditori

Featuring: Amargant

El Petit Liceu

OFF Teatre-Auditori

Gran Teatre del Liceu

Presenta Jo competeixo

Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Granados i la cançó...

Granados i la cançó...

en concert

OFF Teatre-Auditori

La fortuna de Sílvia

Do the duu du

Josep Maria de Sagarra

Cantar sempre!

Music has no limits

Cantar sempre!

OFF Teatre-Auditori

Cucurelles

I per què no?

Aristòfanes

J. Palet, R. Garcia i M. Fernàndez

OFF Teatre-Auditori

Voces

Sara Baras

Único

OFF Teatre-Auditori

Cobla St Jordi-CdB/Kulbik Dance C.

In Somni

Antoine de Saint-Exupéry

OFF Teatre-Auditori

L’Auditori

Clàssica

En família

Jazz en viu

1 hora de Música

T de Mira-sol

Teatre

Complementària

Humor

Música

Jazz en viu

1 hora de Música

Òpera

Jazz en viu

Sortida

Música

Teatre

Clàssica

Clàssica

Complementària

Música

Jazz en viu

Complementària

1 hora de Música

Teatre

Complementària

Música

Clàssica

Jazz en viu

Música

Màgia

Teatre

T de Mira-sol

Jazz en viu

Dansa

Complementària

Música

Jazz en viu

Dansa

Complementària

En família

Jazz en viu

Sortida
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Preu: 100 € 
El Florido Pensil “Nenes”, L’Avar, 

Sota teràpia, Dansa d’agost, 
The Tempest, Caiguts del cel, 

André i Dorine, Avui no sopem, 
La fortuna de Sílvia,

La asamblea de las mujeres

Preu: 126 € 
Don Giovanni

Manon Lescaut 10/03/2017
Carmen 12/05/2017

Preu: 10 € 
Santíssims poetes!

Nit de poesia

Preu: 60 € 
Avishai Cohen Trio
Barbara Hendricks

ABONAMENTS TEMÀTICSDESCOMPTES

DEU de 

Teatre

TRIO de

Òpera
DUET de

Poesia

TRIO de 

Dansa
Preu: 60 €

Dutch National Ballet J. C.
Sara Baras
In Somni

QUINTET de 

Clàssica

DUET de 

Jazz

Preu: 80 €
Beethoven & Schumann

Rèquiem de Mozart
Concert de valsos I danses

Júlia Farrés-Llongueras
Núria Rial i David Alegret

amb Albert Guinovart

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

Si has comprat 
un abonament: 

10% de descompte 
en les entrades 

addicionals.

Una hora abans
 de la funció: 

50% de descompte

Ta! Abonat Ta! Última horaTa! 65

Majors de 65 anys: 
10% de descompte 

Ta! Grups

15 persones: 
10% de descompte

Visita guiada opcional
abans de les funcions

ABONAMENTS A LA CARTA

Preu: 132 € 
(22 €/entrada)

Tria 6 espectacles 
(excepte Don Giovanni,
Cabaret i Sara Baras)

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

Mecenes

Preu: 96 € 
(24 €/entrada) 

Tria 4 espectacles 
(excepte Don Giovanni,
Cabaret i Sara Baras)

De 14 a 25 anys
Preu: 40 € 

(10 €/entrada)
Tria 4 espectacles

Jove

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

Ta! En família*

Ta! 18
Si fas 18 anys l’any 2016 i vius a Sant Cugat. Tria 5 espectacles a 3 euros cadascun.

Venda d’entrades: del dimarts 20 de setembre al dissabte 22 d’octubre, 
per internet, i a les taquilles, de dimarts a divendres, de 17 a 19 h, i dissabtes, d’11 a 14 h. 

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

SI TENS MENYS DE 29 ANYS

Fins als 20 anys: 
30% de descompte

Ta! 20
De 21 a 29 anys: 

20% de descompte 

Ta! 29
De 14 a 25 anys

Preu: 40 € 
(10 €/entrada)

Tria 4 espectacles
(Inclou Sopa de cabra i The Risas)

Jove

ESPECTACLES FORA D’ABONAMENT
Sopa de cabra, Santíssims poetes!, Nit de poesia, El show de Auronplay, The Risas i els espectacles En família

L’ABONAMENT MECENES NO INCLOU
Sopa de cabra, Santíssims poetes!, Nit de poesia, David Guapo, Chenoa, 

El show de Auronplay, Manel, The Risas, Antonio Orozco, In Somni i els espectacles En família

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

Els descomptes no s’apliquen als espectacles En família* ni als espectacles amb preu únic.
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ABONAMENTS A LA CARTA

El Florido Pensil “Nenes”

L’Avar

Sota teràpia

Rufus Wainwright 

Dansa d’agost

Dutch National Ballet...

Beethoven & Schumann. OSSC 

The Tempest

David Guapo

Don Giovanni

Avishai Cohen Trio 

Caiguts del cel

Cabaret. Gira 50 aniversari

Chenoa 

Rèquiem de Mozart. Liceu

André i Dorine 

Barbara Hendricks 

Manel

Avui no sopem

Concert de valsos i danses. OSSC

Júlia Farrés-Llongueras

Ara Malikian

La fortuna de Sílvia

Deparamo

Núria Rial, David Alegret i A. Guinovart

La asamblea de las mujeres

Sara Baras

Antonio Orozco

In Somni 

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.)

Dv.23/09 

Ds. 08/10 

Dv. 14/10 

Ds. 15/10 

Dv. 21/10 

Dv. 28/10 

Dj. 03/11 

Dv. 04/11 

Ds. 05/11 

Dv. 11/11 

Ds. 12/11 

Dg. 13/11 

17-20/11 

Dv. 25/11 

Ds. 26/11 

Dv. 09/12 

Dg. 11/12 

Dj. 22/12 

Dv. 23/12 

27 i 28/12 

Dj. 29/12

Dg. 08/01 

Dv. 13/01 

Ds. 14/01 

Dg. 15/01 

Dg. 22/01 

Dv. 27/01 

Ds. 28/01 

Dv. 03/02

dia...  h...

.... h

.... h

DATA ESPECTACLE

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

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

PLÀNOL DE SALA
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Divertit i irònic retrat de la brutalitat 
del sistema educatiu femení de la dictadura.”

Durada:
1 hora i 30 min

Fitxa artística

Adaptació teatral 
Kike Díaz de Rada

Versió catalana 
Guillem-Jordi Graells

Direcció
Fernando Bernués
Mireia Gabilondo

Intèrprets
Roser Batalla
Lloll Bertran
Victòria Pagès
Mireia Portas
Isabel Rocatti

Producció
Anexa
Tanttaka Teatroa

El Florido Pensil “Nenes” és la història del dia a dia de cinc noies sot-
meses a l’absurda i il·lògica brutalitat del sistema educatiu que va 
dominar l’Espanya de la postguerra. L’escola és el reflex de la socie-
tat i de la seva ideologia dominant, i aquesta ideologia havia decidit 
posar al dia el més profund patriarcat medieval, i portar-lo a les se-
ves últimes conseqüències. 

La dona va ser el principal objectiu de l’empresa moralitzadora per 
ser considerada destinada al matrimoni i a les labors domèstiques. 
La seva carrera professional havia de ser la de formar una família i 
tenir prole i, en això, es posaven d’acord pràcticament totes i tots: 
la mestra, el capellà, els pares, els moralistes, les cupletistes, les 
escriptores de novel·les roses i, fins i tot, les professores de gimnàs-
tica. 19 anys després El Florido Pensil torna a Sant Cugat, dirigit pel 
mateix Fernando Bernués, però, en aquesta ocasió, vista des de la 
perspectiva femenina, amb cinc grans actrius catalanes.

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
El Florido Pensil “Nenes”
amb la companyia
En acabar la funció,
a la platea @AnexaTeatre

EL FLORIDO PENSIL 
(Nenes) Ara tenim 
la sort de que ens 
podem riure d’aquella 
educació repressiva.

EL FLORIDO PENSIL “NENES”
a partir del llibre d’Andrés Sopeña

setembre
divendres, 21 h23Te

at
re

@AnexaTeatre

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

DEU DE TEATRE
100 €



SOPA DE CABRA
Cercles

Després de quinze anys separats, els Sopa de Cabra presenten el seu nou disc Cercles. La llegendària 
banda del rock català, després de reunir-se per actuar en tres festivals de Catalunya i comprovar la fan-
tàstica rebuda de milers de seguidors i el bon feeling entre els components de la banda, es van tancar a 
l’estudi per enregistrar les seves noves composicions. 

El nou àlbum conté deu cançons emocionants i sentides que sorprenen per la força i bellesa de les melodies i 
la serenitat i solidesa dels ritmes, amb reflexions sobre l’amor i autèntics miralls generacionals que retraten 
l’esperit del que es cou al carrer en aquesta època tan intensa, de lluita, d’esperança i de canvis. Sopa de Cabra 
fa rock d’autor, d’alta sensibilitat, amb un so que es complementa perfectament amb els seus èxits de sempre.

Durada: 
1 hora i 30 min

setembre
divendres, 21 h30M

ú
si

ca

©
 N

oe
m

í E
lía

s

PREU ÚNIC
26 €

ABONAMENT  JOVE
A LA CARTA
40 € (4 espectacles)

          Després de quinze anys separats, 
els Sopa de Cabra ens presenten un nou 
disc i una nova gira. Una dosi de rock 
d’autor amb sensibilitat que se suma als 
grans èxits de sempre.”

Fitxa artística

Gerard Quintana, veu 
Josep Thió, guitarra i veu 
Francesc “Cuco” Lisicic, baix
Josep Bosch, bateria 
Jaume “Peck” Soler, guitarra 
Ricard Sohn, teclats

www.sopadecabra.cat
@sopadecabra
@gerardquintana

@enderrock

#30anys no se cele-
bren cada dia! Mireu 
quina una preparen 
@sopadecabra

Escolta el CD

Col·labora



Teatre-
Auditori

Carpa 
Raluy

Aula
Magna

Carpa 
Catalunya

Pati
O. S. La Caixa

Sala
Polivalent

Sales Ikea

Quimi Portet The Penguins Nico Roig Pau Alabajos

Ramon Mirabet Animal

Hora de Joglar

Quimi Portet The Penguins

Hora de Joglar

Macaco Oques Grasses

Miquel del Roig

Nico Roig Pau Alabajos

Concert 
per a nadons

Concert 
per a nadons

Concert 
per a nadons

Concert 
per a nadons

Muchacho 
y Los Sobrinos

Muchacho 
y Los Sobrinos

Quart Primera Oriol Cors

Quart Primera Oriol Cors

I Want U Back

Caetaneando Veil

Caetaneando Veil

Miquel del Roig

Animal

Showarma
i els Falafels

Showarma
i els Falafels

Macaco

DIUMENGE, 2 d’octubre

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

Ramon Mirabet

Oques Grasses

I Want U Back

Concert 
per a nadons

Concert 
per a nadons

Concert 
per a nadons

Concert 
per a nadons

Concert 
per a nadons

Concert 
per a nadons

Concert 
per a nadons

Concert 
per a nadons

Teatre-
Auditori

Carpa 
Raluy

Aula
Magna

Carpa 
Catalunya

Pati
O. S. La Caixa

Sala
Polivalent

Sales Ikea

Sopa de cabra Gossos Enric Verdaguer C’est si bon Concert 
per a nadons

SybaritesCarles Belda Concert 
per a nadons

SybaritesCarles Belda Concert 
per a nadons

Sopa de cabra Gossos Enric Verdaguer C’est si bon Concert 
per a nadons

DISSABTE, 1 d’octubre

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

Obeses Sense sal Alba Llibre Jamaikids Concert 
per a nadons

Tornem a Sau
+ Pep Sala Quartet Mèlt XY Pantaleó Concert 

per a nadons

Soul Machine Concert 
per a nadons

XY PantaleóTornem a Sau
+ Pep Sala Quartet Mèlt Concert 

per a nadons

Karaokesband  
Kids

Karaokesband  
Kids

Karaokesband  
Kids

Karaokesband  
Kids

Soul Machine Concert 
per a nadons

Heavy per a xicsBremen Concert 
per a nadons

Heavy per a xicsBremen Concert 
per a nadons

Alba Llibre JamaikidsSense sal Concert 
per a nadonsObeses

Petits Camaleons és un festival de música pensat per a nens i nenes de 0 a 14 anys. Els nens són els 
autèntics protagonistes i tot està pensat i dissenyat per gaudir de la música com no ho han fet mai. 
Volem que els més petits visquin la música de la manera més natural possible, amb totes les comodi-
tats, volums adequats, horaris diürns, concerts curts i artistes de gran qualitat. L’èxit de les darreres 
edicions ens demostra que no anem equivocats i que aquesta és una bona formula d’acostar la música 
als més petits.
 
Aquest any celebrem la cinquena edició amb 9 escenaris, 46 artistes i 103 concerts. Trieu el vostre cama-
leó i gaudiu en família d’un dia especial.

Fitxa artística

Direcció
Albert Puig

Producció
No Sonores
Ajuntament de Sant Cugat

octubre
dissabte, d’11.30 a 19 h

octubre
diumenge, d’11.30 a 19 h01 02M

ú
si

ca

www.petitscamaleons.com
@PetitsCamaleons
@No_Sonores

Socis col·laboradors:

Benefactors i patrocinadors:

Camaleó groc o blau PRÈMIUM
Accés als concerts de color groc o blau i a tots els taronja

Camaleó groc o blau BÀSICA
Accés als concerts de color groc o blau i a tots els taronja
(excepte els concerts del Teatre-Auditori)

Entrada senzilla
Accés als concerts de color taronja

Camaleó verd o vermell PRÈMIUM
Accés als concerts de color verd o vermell i a tots els lila

Camaleó verd o vermell BÀSICA
Accés als concerts de color verd o vermell i a tots els lila
(excepte els concerts del Teatre-Auditori)

Entrada senzilla
Accés als concerts de color lila

25 €

20 €

15 €

25 €

20 €

15 €

Abonament cap de setmana: 40 €
Abonament cap de setmana+hotel: 60 €
Entrada gratuïta menors de 3 anys

14 15



L’AVAR
de Molière

Vidu i terriblement avar, Harpagon vol casar la seva filla Elisa amb el vell i ric Anselm, disposat a prendre-la 
sense dot, però Elisa vol casar-se amb Valeri, que ha aconseguit entrar a la casa d’Harpagon contractat com a 
intendent. Al mateix temps, Harpagon i el seu fill, Cleante, rivalitzen per l’amor de Mariana. Per ajudar el seu 
amo, el criat de Cleante, l’Escletxa, roba l’or d’Harpagon. Acusat en fals, Valeri revela el seu amor per Elisa.

En aquesta comèdia, Molière utilitza tots els ressorts de l’humor, la comicitat de la situació, les paraules 
i els gestos, heretats de la farsa i del ball que l’autor coneixia molt bé. L’amor i la joventut triomfen i es 
riuen de l’autoritat que vol casar-los en contra dels seus desitjos.

Fitxa artística

Traducció i adaptació
Sergi Belbel

Direcció
Josep Maria Mestres

Escenografia
Pep Duran

Producció 
Focus

Intèrprets
Joan Pera
Manu Fullola
Júlia Barceló
Ricard Farré
Josep Minguell
Elena Tarrats
Anna Barrachina
Manel Dueso
Òscar Castellví
Xavi Francés

Durada: 2 hores i 10 min
(amb intermedi)

octubre
dissabte, 18 i 21 h08Te

at
re

         Una comèdia rocambolesca d’amors, 
enveges i confessions amb Joan Pera 
com a protagonista.”

@cumasibila

Quin excel·lent treball 
el de l’equip! Una ver-
sió imprescindible del 
clàssic de #Molière.

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... L’Avar
amb Joan Pera i Laura Borràs
Dilluns, 3 d’octubre, 20 h
A la Biblioteca Central Gabriel 
Ferrater. Entrada lliure

DUESFUNCIONS

L’Harpagon és un Joan Pera amb 
el fre posat però no bloquejat. Pro-
fessional bregat, sap a la perfecció 
què funciona i què no en un esce-
nari, i és evident que té l’ull i l’oïda 
posada en la reacció de la sala... El 
monòleg del robatori del tresor del 
IV acte s’ha dissenyat per conver-
tir-se amb el temps en un “punt i a 
part” de la funció perquè Pera s’es-
plaï a gust entre l’afecte del públic.

Juan Carlos Olivares (El País) 

©
 D

av
id

 R
ua

no

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

DEU DE TEATRE
100 €

Funció adaptada per a persones 
amb discapacitat sensorial 

amb la col·laboració de

+INFO: pàg. 90
LUDOTEATRE
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PETER PAN, conte musical
Orquestra Simfònica Sant Cugat

La música de pel·lícules és sens dubte la música simfònica més co-
neguda i més escoltada dels nostres temps.  En aquest concert us 
explicarem un conte, un dels contes més populars amb l’acompa-
nyament impactant d’una gran orquestra simfònica i el suport vi-
sual d’unes projeccions creades especialment per a l’ocasió. Veu, so 
i imatge per explicar un conte de fantasia i aventures, una història 
emocionant amb una música espectacular.

L’Orquestra Simfònica Sant Cugat, amb la veu de Joan Berlanga i la 
creació visual d’Anna Calvo, us proposa aquest concert per gaudir-lo 
en família.

Programa

Banda sonora de la pel·lícula 
Peter Pan, de James Newton 
Howard

Fitxa artística

Orquestra Simfònica Sant Cugat 

Director
Josep Ferré

Narrador
Joan Berlanga

Producció visual
Anna Calvo

Durada: 1 hora 

DESCOMPTE
Ta! En família
11 € (a partir de 4 entrades)

PREU
14 €

octubre
diumenge, 18 h09M

ú
si

ca

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat

compta amb 
el patrocini de

         Deixeu-vos seduir per l’esperit d’un dels personatges 
més universals i estimats de la història. Una gran banda sonora 
per a una història meravellosa.”

18
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Recomanat per a
TOTS ELS PÚBLICS



Durada: 
1 hora i 50 min

octubre
divendres, 21 h14Te

at
re

Fitxa artística

Versió
Adriana Roffi
Daniel Veronese
David Serrano

Traducció
Eduard Pericas

Direcció
Daniel Veronese

Intèrprets
Francesc Ferrer
Marina Gatell
Cristina Plazas
Miquel Sitjar
Andrés Herrera
Meritxell Huertas

Escenografia
Elisa Sanz (a partir de 
la idea de María Oswald)

Construcció de l’escenografia
Taller d’Escenografia Sant Cugat

Producció
Anexa

Una nit de divendres, abans d’un 
merescut descans de cap de set-
mana, tres parelles que no es co-
neixen són convidades a participar 
en una singular i relaxada sessió 
de teràpia basada en un intercanvi 
d’experiències personals, desitjos, 
somnis i frustracions. Però algú 
està absent en aquest experi-
ment: la sessió es desenvoluparà 
sense la tutela de cap professio-
nal i la teràpia l’hauran de portar 
a terme els mateixos “pacients”.

A poc a poc s’engega una maqui-
nària impensada i es va desenca-
denant una sèrie de confessions, 
reclamacions, veritats i mentides. 
I el que es revelarà serà una forma 
inexorable i necessària per expres-
sar el que estava vetllat, un trenca-
ment amb el precàriament ordenat 
comportament social. Els codis i els 
aparellaments que havien funcio-
nat fins avui ja no serveixen, i així 
sortirà a la llum una altra veritat. I 
només així, també poder respirar.

SOTA TERÀPIA
de Matías Del Federico

21

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
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DEU DE TEATRE
100 €

ESTRENA A CATALUNYA

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... Sota teràpia
amb Daniel Veronese
i la companyia
En acabar la funció, a la platea

         Daniel Veronese, un dels millors  
directors argentins ens garanteix una bona 
teràpia amb aquesta divertida comèdia.”
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Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

         El cantautor estatunidenc-canadenc presenta, 
en un concert acústic en solitari, els grans temes de la seva 
influent discografia.”

Durada: 
1 hora i 15 min

Rufus Wainwright va néixer a Nova York fa 43 anys i es va criar al 
Canadà, on, amb només 14 anys, va ser anomenat millor músic jove 
del país. És un artista polièdric, amant i mestre dels gèneres musi-
cals més diversos, des de l’òpera, el pop orquestral, els musicals de 
Broadway, el cabaret, el folk i el soul fins al glam. L’any 2003, el seu 
tercer disc Want One (Dreamworks) va ser aclamat pel públic i la críti-
ca especialitzada i, des d’aleshores, no ha deixat de sorprendre amb 
les seves creacions i versions d’altres artistes com ara Judy Garland,  
Leonard Cohen i The Beatles. 

Conegut per la seva sentida versió de Hallelujah en una de les esce-
nes més tendres i recordades de la primera entrega de Shrek (2001), 
també ha col·laborat en altres bandes sonores com ara L’aviador 
de Martin Scorsese, El diari de Bridget Jones, Jo sóc Sam, Zoolander, 
Moulin Rouge i Brokeback Mountain, entre d’altres.  

Ha col·laborat amb artistes com ara Elton John, Joni Mitchell, David 
Byrne, Mark Ronson i Burt Bacharach i ha estat guardonat amb di-
versos premis i nominat als Grammy per Rufus Does Judy, un disc 
d’homenatge al gran Judy Garland enregistrat al Carnegie Hall.

RUFUS WAINWRIGHT
en solitari

octubre
dissabte, 21 h15M

ú
si

ca

www.rufuswainwright.com
@rufuswainwright

Divendres, 14 d’octubre, 21 h
A l’Auditori de Girona

@SnowyWhiteQueen

LOVED watching
@rufuswainwright 
perform tonight 
in the millennium 
centre. It was 
absolutely magical!!

Escolta el CD



SANTÍSSIMS POETES!
Poesia contemporània i música de Carlos Santos

NIT DE POESIA
‘... la sola veritat t’ensenya i salva’. (Marc Granell)

Durada: 
1 hora i 10 min

Durada: 
1 hora i 10 min

octubre
dimarts, 21 h18P

oe
si

a

P
oe
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a

octubre
dijous, 21 h20

24 25

Fitxa artística

Música
Carles Santos

Intervencions poètiques
Francesc Parcerisas
Marta Pessarrodona
Ester Xargay
Carles Santos

Visuals
Àlex Pallí

Direcció artística
Àngels Gregori

Fitxa artística

Direcció
Pau Carrió

Poetes
Víctor Sunyol
Mireia Vidal-Conte
Marc Granell
Biel Mesquida
Gemma Gorga
Jordi Llavina
Vinyet Panyella
Blanca-Llum Vidal 

Producció 
Isabel Vicente i Maria Permanyer 
(COMEDIA)

De tots els nostres artistes, se-
gurament és Carles Santos el 
més inclassificable i, també, po-
lifacètic. A Santíssims poetes! 
Santos ens oferirà un petit tast 
de la seva obra musical i poè-
tica. Si bé s’ha guanyat a pols 
ser un dels nostres compositors 
més internacionals, no oblidem 
el seu treball Voice Tracks (Nova 
York, 1981), considerat una de 
les grans culminacions de la 
poesia sonora. Aquest còctel 
imprevisible anirà acompanyat 
de les veus de tres dels nostres 

grans poetes: Francesc Parceri-
sas, Marta Pessarrodona i Ester 
Xargay, que llegiran els seus 
versos acompanyats dels visu-
als d’Àlex Pallí. Un espectacle 
d’alta intensitat irrepetible on 
la poesia i la música seran els 
protagonistes en el seu estat 
més pur.

El 16è Festival nacional de po-
esia de Sant Cugat té lloc en la 
confluència agosarada de la pa-
raula escrita amb la veu, la mú-
sica, la dansa i la interpretació, 
per fer-nos avinent una poesia 
sentida, quan la paraula recla-
ma la seva corporalitat. Aques-
ta Nit de poesia ens demana 
amatents posar tots els sentits 
a favor de la paraula en diàleg, 
per tal d’afavorir l’encontre in-
esperat que faci que el conegut 
i l’inconegut diguin d’una altra 
manera.

          Santos ens oferirà un petit tast de la seva obra 
musical i poètica acompanyat de les veus de grans poetes.”

          Josep Carner convoca una nit còmplice, on el món sencer 
(amb els amants) es transforma i sembla parlar altrament: 
“el senyal de les coses es trasmuda.””

Del 16 al 23 d’octubre

PREU SANTÍSSIMS POETES! 10 €
PREU NIT DE POESIA 6 €

Podeu consultar 
el programa del festival a: 
www.lletrescatalanes.cat

Col·labora:

Direcció literària
Meri Torras

Composició musical 
i interpretació al piano
Clara Peya

Cantaor
Pere Martínez

Coreografies i dansa
Laia Santanach i Cos de Dansa 
de l’Esbart de Sant Cugat

Interpretació teatral
Professors i alumnes dels Tallers 
de Teatre Sílvia Servan
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DUET DE POESIA 
10 €

SALA ESCENARI no numerat



L’obra descriu amb tendresa i nostàlgia, però també amb cruesa, la vida de cinc germanes solteres d’en-
tre trenta i quaranta anys que viuen juntes al petit poble de Bally Beg, a la Irlanda rural de l’any 1936. 
Records, memòries d’un mes d’agost que va veure com el precari equilibri de la llar de les germanes 
Mundy s’esfondrava. 

Dansa d’agost (Dancing at Lughnasa, 1990) és, sens dubte, la millor obra del dramaturg irlandès Brian Friel 
i la que ha tingut més èxit internacionalment. És una obra d’estructura i desenvolupament impecables, i 
que fa justícia a la idea que Friel és el Txèkhov irlandès. Amb Dansa d’agost Ferran Utzet tanca la trilogia 
irlandesa de La Perla 29, iniciada el 2011 amb La Presa i seguida, el 2014, de Traduccions/Translations.

Fitxa artística

Direcció i traducció
Ferran Utzet

Intèrprets 
Montse Vellvehí
Màrcia Cisteró
Marta Marco
Òscar Muñoz
Nora Navas
Clara de Ramon
Albert Triola 
Ramon Vila

Escenografia
Sebastià Brosa 
Elisenda Pérez Tapias

Producció
La Perla 29

Durada: 2 hores i 40 min
(amb intermedi)

DANSA D’AGOST
de Brian Friel

octubre
divendres, 21 h21Te

at
re

www.laperla29.cat
@cia_laperla29

Ferran Utzet i les dones de Dansa 
d’agost, totes solteres, escriuen 
una partitura sentimental exqui-
sida, no gens ploramiques, retrat 
viu d’una època i d’una situació 
endarrerides, al fons del qual se 
sent el rosec constant d’una insa-
tisfacció sense remei... Tot canvi 
real sembla, però, impossible i 
la dansa improvisada de les cinc 
dones és una catarsi desespera-
da, convertida en una seqüència 
meravellosa. Inoblidable.

Joan-Anton Benach 
La Vanguardia
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OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
Dansa d’agost
amb Ferran Utzet 
i membres de la companyia.
Presenta Joan Morros
Dilluns, 10 d’octubre, 20 h
A la Biblioteca Central 
Gabriel Ferrater
Entrada lliure

         L’obra més 
aclamada i de 
més èxit del gran 
escriptor irlan-
dès, Brian Friel.”

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

DEU DE TEATRE
100 €



AIRE
Compañía Bovoj

Aire és un espectacle que sorgeix de l’afany de risc, exploració i aventura de cinc intèrprets que han nascut 
i s’han format interpretativa i musicalment al voltant del món de la comèdia de l’art. Fa mesos que van 
decidir obrir les portes per deixar “entrar l’aire”, respirar l’essència per, des del més naif i poètic al més 
sofisticat, buscar les claus que diverteixen i emocionen. Jugar amb l’aire... Reinventar, inspirar, investigar...

A través de la música, la percussió i els efectes sonors anirem descobrint en clau d’humor la història de 
quatre personatges que es comuniquen amb la música i els sons que s’obtenen a partir dels més de 150 ele-
ments, entre instruments de joguina i objectes, que utilitzaran durant la funció. Un espectacle per a tots els 
públics que utilitza la música com a llenguatge universal. Aire fa de la música i el ritme la seva proposta vital.

Durada: 
1 hora i 15 min

octubre
diumenge, 12 i 18 h23Te

at
re

DUESFUNCIONS

@esthermunta

El ritmo de los 
Aragón y el humor 
del Tricicle se unen 
en la obra #Aire, 
una divertida “fiesta”.
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DESCOMPTE
Ta! En família
17 € (a partir de 4 entrades)

PREU
22 €

Fitxa artística

Autors
Paco Mir
Compañía Bovoj
Emilio Aragón 

Direcció
Paco Mir 

         Un innovador espectacle de teatre, 
música, ritme i humor per a tots els públics.”

Intèrprets
Alejandro Aragón
Alonso Aragón
Gonzalo Aragón
Rodrigo Aragón
Punch Domínguez Aragón

Producció
Caribe Teatro

Vegeu el vídeo



          Aquesta jove companyia reconeguda per la seva 
excel·lència ens farà vibrar amb un programa de luxe.”

Durada:  1 hora i 15 min
(amb intermedi)

Programa

Ballet 101
Coreografia: Eric Gauthier

Trois Gnossiennes
Coreografia: Hans van Manen

No Time Before Time
Coreografia: Ernst Meisner

Embers
Coreografia: Ernst Meisner

Blink
Coreografia: Juanjo Arques

Fitxa artística

Coordinador artístic
Ernst Meisner

La importància del desenvolu-
pament del talent és cabdal per 
al Ballet Nacional d’Holanda. La 
Junior Company del Ballet Nacio- 
nal d’Holanda va ser creada el 
2013 en col·laboració amb l’Aca-
dèmia de Ballet Nacional i ofe-
reix als ballarins un programa de 
dos anys. A més dels seus pro-
grames propis, els joves balla-
rins també participen en el cos 
de ball de la primera companyia. 

La companyia es va estrenar 
oficialment a l’agost de 2013 a 
Amsterdam i, des d’aleshores, 
ha anat demostrant el seu gran 
nivell en diferents escenaris na-
cionals i internacionals. 

DUTCH NATIONAL BALLET
JUNIOR COMPANY

octubre
divendres, 21 h28D

an
sa

www.operaballet.nl
@DutchNatBallet

31

OFF Teatre-Auditori

Assaig obert
Divendres, 28 d’octubre, 18 h
Cal recollir la invitació a les 
taquilles del teatre a partir 
d’una hora abans.

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

TRIO DE DANSA
60 €



BEETHOVEN & SCHUMANN
Orquestra Simfònica Sant Cugat

El programa més habitual a les grans sales de concert d’arreu és el format per una obertura, un concert 
amb solista i una simfonia, i és precisament el format de concert que us presentem aquí.

L’obertura d’Egmont, un personatge històric del segle XVI immortalitzat a l’obra de teatre de Goethe, 
representa una exaltació del sentiment patriòtic amb el qual Beethoven estava compromès. El Concert 
op. 54 de Schumann és una obra singular, un dels grans concerts per a piano i orquestra de la història. I, 
per últim, la 8a Simfonia de Beethoven considerada una gran obra mestra pel mateix Txaikovski. 

Durada: 1 hora i 45 min
(amb intermedi)

novembre
dijous, 21 h03Cl

às
si

ca

Programa

Ludwig Van Beethoven
Obertura Egmont op. 84 

Robert Schumann
Concert per a piano i orquestra op. 54

Ludwig Van Beethoven
Simfonia núm. 8, op. 93

Fitxa artística

Orquestra Simfònica 
Sant Cugat 

Director titular
Josep Ferré 

Piano solista
Ayako Fujiki

Director convidat
Grigor Palikarovwww.simfonica.cat

@SimfonicaCugat

         Un gran concert amb la col·laboració 
de convidats de gran prestigi internacional.”

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

QUINTET DE CLÀSSICA
80 €

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
Beethoven & Schumann
amb Grigor Palikarov, 
Ayako Fujiki i Josep Ferré
Dimecres 2 de novembre, 19.30 h 
A l’Escola de Música Victòria 
dels Àngels. Entrada lliure
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compta amb 
el patrocini de

Servei gratuït
GUARDA-ROBA
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Durada: 
1 hora i 10 min

novembre
divendres, 21 h04Te

at
re

Fitxa artística

Direcció
Serge Ayala 

Intèrprets
Eliot Giuralarocca
Rachel Winters 

Músics
Idoia Bengoa 
Katy Elkin
Esteban Mazer 
Nicolas Muzy
Juan Ulibarri

ESPECTACLE EN ANGLÈS
SOBRETITULAT EN CATALÀ

L’última, i també la més musi-
cal, obra de William Shakespeare 
està ambientada en una illa en-
cantada on es desenvolupa una 
història de venjança i de perdó. 
De la mà de dos actors britànics, 
vinculats al prestigiós Shakespe-
are’s Globe de Londres, i els cinc 
especialistes en música antiga de 
Le Tendre Amour, els eloqüents 
versos d’aquesta gran obra es 
retroben amb les seves melodies 
oblidades. 400 anys més tard, 
podrem gaudir d’una producció 
que recupera la gran bellesa i 
els ritmes contagiosos dels ins-
truments emprats en els propis 
muntatges de Shakespeare. 

Una forta tempesta fa naufragar 
una bigarrada tripulació compos-
ta per reials, nobles, criats i bor-
ratxos. I si hi afegim una fada, 
un venjatiu esclau mig-monstre, 
una innocent història d’amor 
vertader, un doble assassinat i 
un bon pessic de còmiques es-
cenes de borratxera, tindrem la 
recepta perfecta per a un inobli-
dable relat de màgia i fantasia.

THE TEMPEST
de William Shakespeare

Una experiència màgica.
Málaga Hoy

Una producció suggestiva 
i plena d’imaginació.
Chronicle Luxembourg

The Tempest és un espectacle seleccio- 
nat pel British Council com a part del seu  
programa internacional Shakespeare Lives.

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
The Tempest
amb Sam Abrams i actors 
i músics de la companyia
Dimecres, 26 d’octubre,  
19.30 h. Al Cafè Auditori
Entrada lliure

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

DEU DE TEATRE
100 €
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Fitxa artística

David Guapo

Producció
Meriendacena Producciones

David Guapo és segurament un dels millors humoristes que tenim i un 
excel·lent exemple del moment dolç que està vivint l’art de l’humor.

Aquest jove i carismàtic stand-up comedian, que confessa ser un 
gran admirador de l’humorista i presentador estatunidenc Jimmy 
Fallon, ha conreat un nombrós club de fans arran de les seves apari-
cions televisives (El Club de la Comedia, Buenafuente, El Hormigue-
ro, Sé lo que hicisteis) i les seves aclamades actuacions en directe.

#quenonosfrunjanlafiesta2 és molt més que un monòleg d’una hora 
i mitja. És un espectacle sorprenent, amb improvisació, situacions 
hilarants i música, on el públic interactua i gaudeix tant com el propi 
showman. Un espectacle que, per demanda popular, torna a l’esce-
nari del Teatre-Auditori. 

Fitxa artística

Coreografia
Catherine Dreyfus, amb 
la col·laboració dels intèrprets

Assistent
Mélodie Joinville

Intèrprets
Martin Grandperret
Gaétan Jamard
Catherine Dreyfus

Música
Stéphane Scott

Escenografia
Marilyne Lafay

Miravella ens transporta a un món primitiu on les formes i els mo-
viments ens remeten als orígens i ens fan explorar l’animal que hi 
ha en tots nosaltres. La dansa és aquí una matèria vibrant, rítmica i 
plena de colors que ens convida a un viatge a través d’un món surre-
alista, poètic i meravellosament imaginatiu.

Catherine Dreyfus va crear la seva pròpia companyia de dansa Act2 el 
2008. En els seus espectacles li agrada portar el cos en contacte amb 
objectes físics i, en aquest sentit, l’escenografia hi juga un paper fo-
namental. Musicalitat, poesia i fluïdesa són ingredients del seu uni-
vers creatiu, caracteritzat per un toc surrealista tenyit d’ironia. Els 
seus treballs sempre són delicats, efervescents i estimulants.

DAVID GUAPO
#quenonosfrunjanlafiesta2

Durada: 
1 hora i 30 min

novembre
dissabte, 21 h05H
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MIRAVELLA
Compagnie Act2

Durada: 
40 min

novembre
diumenge, 10.30, 12.30 i 16.30 h06

Ta!65
22 €

Ta!29
19 €

DESCOMPTES
Ta!20
17 €

Ta!Grups
22 €

PREU
24 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

TRESFUNCIONS +3
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www.act2-cie.com
www.elmespetitdetots.cat
@MESPETITDETOTS

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

PREU
10 €

          Un espectacle ple d’improvisacions, 
música i molta interacció amb el públic.”

          Un viatge a través d’un món surrealista, 
poètic i meravellosament imaginatiu.”

www.davidguapo.com
@davidguapo

@VRoyano

Si queréis pasar un 
buen rato, con #que-
nonosfrunjanlafies-
ta2 tenéis 90 min de 
risas aseguradas.
Grande @davidguapo

SALA ESCENARI
Aforament limitat

no numerat



Ta!65
47 €

Ta!29
42 €

DESCOMPTES
Ta!20
36 €

Ta!Grups
47 €

PREU
52 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

TRIO D’ÒPERA 126 €

Una de les grans obres 
mestres del geni W. A. Mozart. 

Un equilibri perfecte entre 
la tragèdia i la comèdia.”

Durada: 2 hores i 30 min
(amb intermedi)

Òpera bufa en dos actes
(sobretitulada en català)

Fitxa artística

Director musical
Daniel Gil de Tejada
Director d’escena
Pau Monterde
Assistent d’escena
Miquel Gorriz

Repartiment
Carles Daza, Don Giovanni  
Toni Marsol, Leporello  
Núria Vilà, Donna Anna  
David Alegret, Don Ottavio
Eugènia Montenegro, Donna Elvira
Sara Blanch, Zerlina   
Juan Carlos Esteve, Masetto  
Sinho Kim, Commendatore

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

Presidenta i directora artística: 
Mirna Lacambra

Text de Lorenzo da Ponte, inspirat 
en el de Giovanni Bertati per Giusep-
pe Gazzaniga i basat en el Don Joan 
de Molière, i més llunyanament en 
El burlador de Sevilla i El convidado 
de Piedra de Tirso de Molina. Estre-
nada al Teatre Nostic de Praga, el 29 
d’octubre de 1834.

L’òpera Don Giovanni va ser revo-
lucionària a la seva època i, avui 
dia, encara continua sent un dels 
espectacles operístics preferits. 
És una combinació genial d’òpe-
ra bufa i òpera seriosa, amb es-
cenes còmiques carregades de 
tons tràgics i escenes serioses 
que s’acosten a la paròdia. Am-
bientada a Sevilla, al segle XVIII, 
el protagonista és el cèlebre ro-
bador de cors Don Joan que amb 
enganys de tota mena, segons 
els comptes de Leporello, ha 
fet prop de dues mil conquestes 
amoroses. Però finalment Don 
Giovanni acabarà a l’infern per 
tot el mal que ha causat.

OFF Teatre-Auditori

Parlem de...
Don Giovanni
amb Javier Pérez Senz
Dimarts, 8 de novembre, 19.30 h
Al Cafè Auditori
Entrada lliure

DON GIOVANNI
de Wolfgang Amadeus Mozart
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
Orquestra Simfònica del Vallès

novembre
divendres, 21 h11Ò

p
er

a

www.aaos.info
@OSValles
@catalunyamusica
@aaos1982

PROPERES ÒPERES

Manon Lescaut, de Puccini
Divendres, 10 de març 2017

Carmen, de Bizet
Divendres, 12 de maig 2017

Don Giovanni
Manon Lescaut 10/03/2017
Carmen 12/05/2017

39

compta amb 
el patrocini de

Servei gratuït
GUARDA-ROBA
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Fitxa artística

Avishai Cohen, contrabaix i veu
Omri Mor, piano
Itamar Doari, bateria

Consagrat com un dels contrabaixistes inqüestionablement més 
influents del jazz actual, Avishai Cohen torna al festival amb un 
d’aquells trios que, tan bon punt pugen a un escenari, acaben con-
vertint-se en moltíssim més que la suma de tres parts. 

Nascut en un kibbutz israelià fa 46 anys i forjat musicalment en di-
ferents projectes del mestre Chick Corea entre els anys 1996 i 2003, 
aquest músic enèrgic i virtuós ha fet valer amb una quinzena de dis-
cos com a líder un sentit audaç per l’harmonia així com una capacitat 
admirable per assimilar l’encreuament de cultures de l’Orient Mitjà. 

Ara, tres anys després d’embadalir-nos amb el seu projecte amb 
formació de corda, Avishai Cohen –que no únicament brilla amb el 
contrabaix, sinó també com a vocalista– debuta a Sant Cugat amb 
From Darkness, un disc tan vibrant com delicat. 

AVISHAI COHEN TRIO

Durada: 
1 hora i 30 min

novembre
dissabte, 21 h12M
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Col·labora www.avishaicohen.com
@AvishaiCohen
jazz.barcelona
@bcnjazzfest

Poques vegades s’ha sentit 
un concert tan intensiu 
i transfronterer. Cohen és 
tot un mestre de la integració.

Rhein Main Presse 
(Deutschland)

Avishai Cohen ha tornat 
i no podria estar millor.

Hassina Mechaï 
Toute Le Culture 
(France)

         Avishai Cohen, contrabaixista, compositor i cantant, 
és el músic de jazz més destacat d’Israel, un autèntic showman 
i un dels baixistes més influents del món.”

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

DUET DE JAZZ
60 €

Consulta els concerts del 
Festival de Jazz al vestíbul 
a la pàgina 86.



          Emma Vilarasau i Jordi Bosch es retroben als escenaris 
després de més de 20 anys i ho fan amb aquesta gran comèdia.”

42

Durada:  1 hora i 45 min
(amb intermedi)

novembre
diumenge, 19 h13Te

at
re

Fitxa artística

Versió i direcció
Sergi Belbel

Intèrprets
Emma Vilarasau
Jordi Bosch
Àlex Casanovas
Anna Barrachina

Escenografia
Max Glaenzel

Producció 
Focus i Trasgo Producciones

La vida tranquil·la i feliç d’una parella petit-burgesa de mitjana edat 
es veu trastocada bruscament quan, un bon dia, sense motiu ni ex-
plicació aparents, comencen a aparèixer diners al menjador de casa 
seva. La situació s’embolica amb la dona de fer feines estrangera de 
la parella i un peculiar veí molt inquietant. I tot, per arribar a un final 
absolutament inesperat.
 
Caiguts del cel és una gran comèdia i, alhora, una metàfora punyent 
del sistema capitalista i un retrat àcid i divertit d’un dels vicis que 
mai no sembla passar de moda: la cobdícia.

CAIGUTS DEL CEL
de Sébastien Thiéry

©
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@angelsimon_

Encertada adaptació 
del text de Sébastien 
Thiéry i la seva metà-
fora del capitalisme 
a l’obra “Caiguts 
del Cel”.

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

DEU DE TEATRE
100 €

+INFO: pàg. 90
LUDOTEATRE



CABARET Gira 50 aniversari 
des de la seva estrena a BROADWAY

El 20 de novembre de 1966, CABARET es va estrenar al Broadhurst Theatre de Broadway, produït i dirigit 
per la llegendària Harold Prince. Amb algunes de les cançons més emblemàtiques de la història de la 
música - Cabaret, Willkommen i Money Money, és considerada una de les obres mestres del teatre musical 
de tots els temps, Cabaret és el musical que tothom hauria de veure.

S’ha representat a més de 50 països i ha estat traduït a més de 30 idiomes. Guardonat amb 8 Oscars, 12 
premis Tony, 3 premis Olivier, 3 Drama Desks i, recentment, com a Millor Musical a Madrid on ha estat el gran 
èxit de la temporada amb més de 200.000 espectadors. Accepteu la invitació del Mestre de Cerimònies i 
“Deixeu els vostres problemes fora. Aquí la vida és divina”. Willkommen a CABARET, en el seu 50è aniversari!

Durada: 2 hores i 30 min
(amb intermedi)

novembre
dijous, 21 h

novembre
diumenge, 17 i 20.30 h

novembre
divendres, 18 i 22 h

novembre
dissabte, 18 i 22 h

17
20
18

19
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Ta!65
49 €

Ta!29
49 €

DESCOMPTES
Ta!20
49 €

Ta!Grups
49 €

PREU
55 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7No recomanat per a
menors de 12 anys

SET
FUNCIONS

@cabaret_es

El tiempo pasa, no 
lo pienses más, ven 
y diviértete. ¡La vida 
es un Cabaret no 
hay más, vamos al 
Cabaret!

Fitxa artística

Llibret
Joe Masteroff

Música
John Kander

Lletra de les cançons
Fred Ebb

Director
Jaime Azpilicueta

Disseny de l’escenografia
Ricardo Sánchez Cuerda

Director musical 
Raúl Patiño

Simplement meravellós... 
Tothom l’hauria de veure.
NBC News

MUSICAL EN CASTELLÀ

www.cabaret.es
@cabaret_es

         Una de les 
obres mestres 
de Broadway, 
en tota la seva 
esplendor.”

Producció
SOM Produce

Productors associats
Robin de Levita y B2B

Del 13 al 16 d’octubre
Al Teatre de la Llotja de Lleida
Del 27 al 30 d’octubre
Al Teatre Kursaal de Manresa

En les sessions de tarda
+INFO: pàg. 90

LUDOTEATRE
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Durada: 
1 hora i 30 min

novembre
divendres, 21 h25M
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Fitxa artística

Chenoa, veu

Alfonso Samos, director musical, 
guitarra i cors
Javi Arpa, guitarra i cors
Mario Carrión, bateria
Dani Moreno, baix

“Tolerància zero per a qualsevol 
acte de violència de gènere. 
Entre tots podem ajudar.”
Chenoa

Si les referències de Chenoa 
es marquessin per colors, res 
no seria rosa ni negre. Per ella, 
res no és perfecte, però tam-
poc no és un desastre absolut. 
Els últims 16 anys li han servit 
per a convertir-se en un dels 
referents femenins de la músi-
ca pop a Espanya. Ha tingut el 
temps suficient per confirmar 
que, de la mateixa manera que 
en la imperfecció hi ha bellesa, 
el dolor també ens brinda una 
oportunitat per aprendre. “No 
hi ha res tan tòxic per fer-me 
negativa o rancorosa. Tot ho 
he convertit en dignitat, expe-
riència… o música”. I ella ho ha 
portat a la pràctica de tal ma-
nera que només cal escoltar el 
seu setè disc d’estudi per poder 
confirmar que el lema que porta 
sota el braç és la seva nova reli-
gió: #SoyHumana.

CHENOA
#SoyHumana

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

         Acompanyada d’una banda de grans 
músics, la veu i entrega de la Chenoa ens 
garanteix un concert únic i irrepetible.”

Concert programat dins
del marc d’activitats del 
Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere.

©
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www.chenoa.net
@Chenoaoficial

Escolta el CD



         Una peça 
d’extrema bellesa 
que és un clàssic 
de tots els temps.”

Durada: 1 hora i 40 min
(amb intermedi)

Programa

Wolfgang Amadeus Mozart

Música per a un funeral maçònic 
(Maurerische Trauermusik) 
KV 477 (479a)

Concert per a piano i orquestra 
núm. 23 en La Major, KV 488

Rèquiem, KV 626

Fitxa artística

Elena Copons, soprano
Gemma Coma-Alabert, 
mezzosoprano
David Alegret, tenor 
José Antonio López, baríton

Ignasi Cambra, piano

Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu
Josep Pons, director 

Cor del Gran Teatre del Liceu 
Conxita Garcia, directora

Una obra envoltada de misteri, capaç d’embriagar-nos amb el seu lirisme lluminós, i que, amb els seus 
contrapunts i fugues, ens endinsa en la inevitabilitat de la mort. Una peça d’extrema bellesa que és un 
clàssic de tots els temps.

L’encàrrec es va fer anònimament per un aristòcrata que se’n volia apropiar. Mozart, malalt, s’hi va ob-
sessionar, en considerar que era el seu propi rèquiem. No el va poder acabar i el va haver d’enllestir el seu 
alumne F.X. Süssmayr seguint els esbossos i les instruccions d’un Mozart moribund.

Una gran obra mestra universal.

RÈQUIEM DE MOZART
Memorial Pau Casals
Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu

novembre
dissabte, 21 h26Cl
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www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat

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

Dimarts 15 i dijous 17 
de novembre, 20 h
Al Gran Teatre del Liceu

QUINTET DE CLÀSSICA
80 €Servei gratuït

GUARDA-ROBA



50

Fitxa artística

Direcció
Gisela i Jaume Morató

Intèrprets
Gisela 
Elsa Anka 
Carlos Gramaje
Jaume Morató
Alba Hita
Meritxell Ortiz
Júlia Sardà
Mar Puig
Sara Gracia
Javier Arroyo
Jesús Vela

Coreografia
Jaume Morató 

Producció
Dream planet

Encarnada per Gisela, Gisel és 
la fada protagonista d’aquesta 
història on la fantasia es conju-
ga amb les cançons i els contes 
infantils amb missatge. Un con-
junt d’onze persones sobre l’es-
cenari amb rostres tan coneguts, 
com Elsa Anka, en el paper de 
fetillera. Un espectacle fantàstic 
amb missatges d’allò més posi-
tius per als infants. 

Màgia i veu en directe en una 
història encantadora que ens 
parla de cançons i somnis que es 
fan realitat. La Gisela i compa-
nyia ens faran passar una màgi-
ca estona en família. 

GISELA 
Y EL LIBRO 
MÁGICO

Durada: 
1 hora i 20 min

novembre
diumenge, 12 i 18 h27M
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          La veu de Disney a Espanya, Gisela, 
en un musical ambientat en les cançons 
de La Bella i la Bèstia, Aladín, El Rei Lleó 
i Peter Pan, entre d’altres.”

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

www.giselaworld.com
@giselaoficial

50

DUESFUNCIONS

DESCOMPTE
Ta! En família
11 € (a partir de 4 entrades)

PREU
14 €

@giselaoficial

Un fin de semana 
más absolutamente 
mágico... No se acabe 
nunca la magia...…

Recomanat per a
TOTS ELS PÚBLICS



53

Fitxa artística

Dramatúrgia
Garbiñe Insausti, José Dault,
Iñaki RIkarte, Edu Cárcamo,
Rolando San Martín

Direcció
Iñaki Rikarte

Intèrprets
José Dault 
Garbiñe Insausti 
Edu Cárcamo

Fitxa artística

Raúl Álvarez (Auronplay)
Martín Domingo (Kion)

André i Dorine és una singular parella d’ancians que, com tantes 
altres, han caigut en la desídia provocada per la rutina. Des de l’hu-
mor, veurem com el que abans despertava la passió entre ells, ara 
s’ha convertit en indiferència o, fins i tot, en motiu de discussió. 
Però un fet trencarà aquesta monotonia: l’Alzheimer. S’inicia llavors 
un tornar a començar en la relació d’André i Dorine. Un viatge a tra-
vés del record. Recordar qui han estat per no oblidar qui són.

La seva curiositat i atreviment sense límits el van portar a expe-
rimentar amb YouTube el 2006. Amb un portàtil i una webcam, 
Auronplay va convertir la seva habitació en un estudi d’enregistra-
ment. Des d’aquí produeix els vídeos del seu canal, que és una fi-
nestra oberta a un món particular i molt divertit, i més real del que 
expliquen altres mitjans. 

Després de la gira YouPlanet, ara, juntament amb Martín Domingo 
(Kion), es llança als teatres amb aquest espectacle ple d’humor i 
ironia que ens mostra la seva particular manera de veure les coses.
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ANDRÉ I DORINE
Companyia Kulunka

EL SHOW DE AURONPLAY

Durada: 
1 hora i 20 min

Durada: 
1 hora i 20 min

desembre
divendres, 21 h

desembre
dissabte, 18 h09 10
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          La jove companyia basca Kulunka ha portat aquest 
meravellós espectacle carregat d’humor i emoció per 
vint-i-cinc països de quatre continents durant cinc anys.”

          De petit, cremava coses. Ara inunda de riallades Internet 
i teatres amb la seva ironia a FullHD.”

www.kulunkateatro.com
@KulunkaTeatro

ESPECTACLE SENSE PARAULES

@bea_auryn

Vaya risas con el gran @auronplay, nunca defrau-
das!!!! Me duele la barriga de tanto reírme, crack!!!!

52

@auronplay
youtube.com/user/AuronPlay

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... André i Dorine
amb la companyia
En acabar la funció, a la platea

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

PREU
15 €

PREU MEET & GREET 25 €
(Platea Central)
Places limitades
Inici: 16.30 h

DEU DE TEATRE
100 €

Mira el vídeo Mira el seu canal
de Youtube
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desembre
diumenge, 19 h11M
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Fitxa artística

Barbara Hendricks, soprano
Matthias Algotsson, piano
i orgue Hammond
Ulf Englund, guitarra

La soprano Barbara Hendricks torna al festival amb un programa de 
blues, gospel i espirituals negres amb què vol descriure la lluita dels 
esclaus per la llibertat, el final de la segregació racial i el moviment 
pels Drets Civils inspirat per Rosa Parks i liderat per Martin Luther 
King. No és una aproximació solament teòrica, perquè Hendricks va 
néixer al sud dels Estats Units encara sota els prejudicis i les lleis de 
segregació racial de Jim Crow, i va ser fins i tot testimoni d’una de 
les batalles més vergonyoses del camí cap a la llibertat: l’intent de 
nou estudiants negres, els Little Rock Nine, per integrar-se a l’Insti-
tut Little Rock d’Arkansas al setembre de 1957. 

Parlem, doncs, de llibertat, de lluita, i també de joia, amb la veu 
de Hendricks cantant en format íntim un repertori excepcional que 
inclou, entre d’altres, himnes com Down in Mississippi, Dark was the 
Night, Glory Halleluja, Strange Fruit, Amazing Grace i I Wish I Knew 
How It Would Feel To Be Free. Parlem, doncs, d’emocions corprene-
dores. Prepareu-vos!

Joan Anton Cararach
Director artístic

BARBARA HENDRICKS
The Road to Freedom

         Barbara Hendricks torna a Sant Cugat en companyia 
de dos grans músics, Matthias Algotsson i Ulf Englund.”

Ta!65
38 €

Ta!29
34 €

DESCOMPTES
Ta!20
29 €

Ta!Grups
38 €

PREU
42 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

www.barbarahendricks.com
@BH_officiel
jazz.barcelona
@bcnjazzfest
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Col·labora

DUET DE JAZZ
60 €

Servei gratuït
GUARDA-ROBA

+INFO: pàg. 90
LUDOTEATRE Durada: 

1 hora i 30 min



Fitxa artística

Música
Wolfgang Amadeus Mozart 

Arranjaments i direcció musical
José Menor

Direcció d’escena
Joan Font (Comediants)

Repartiment
Papageno, Elias Benito
/ Joan Garcia Gomà
Tamino, Marc Sala
/ Francisco Javier Jiménez
Pamina, Ximena Agurto
Reina de la Nit, Papagena,
Isabel Rodriguez
/ Rocío Martínez
Sarastro, Juan Carlos Esteve
Monostatos, Marc Pujol

Actors
Ricard Fernàndez
Neus Suñé
Eva Vilamitjana

Músics
Josep Garcia, piano
Patrícia de No, flauta

Escenografia, vestuari 
i artefactes
Joan Guillén

Construcció de l’escenografia
Taller d’Escenografia Sant Cugat

Assistent a la direcció d’escena
Emiliano Carilla

Producció
Gran Teatre del Liceu

Acompanyat per una flauta i un 
piano, el bona pasta de Papage-
no, ocellaire d’ofici, ens explica, 
amb l’ajut dels altres cantants i 
actors, les extraordinàries aven-
tures viscudes amb el seu amic, 
el príncep Tamino, quan van 
anar a terres llunyanes per res-
catar la princesa Pamina, la filla 
de la Reina de la Nit, presonera 
del malvat Sarastro. Durant el 
seu viatge, Papageno i Tamino 
es troben amb moltes sorpreses. 

De vegades, les coses no són el 
que semblen i les persones que 
semblen dolentes, en realitat, 
són bones, i les persones que 
semblen bones no ho són tant. 
També descobriran instruments 
meravellosos que produeixen 
una música màgica que pot fer 
ballar animals i persones. I Pa-
pageno, durant tot aquest vi-
atge, cercarà una Papagena que 
l’estimi.

www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat

PROPERS ESPECTACLES
JA A LA VENDA

L’ocell prodigiós
Dissabte, 18 de febrer, 18 h
Diumenge, 19 de febrer, 12 h

Guillem Tell
Dissabte, 6 de maig, 18 h

SESSIONS ESCOLARS

La petita flauta màgica
Del 13 al 16 de desembre
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Durada: 
1 hora i 10 min

desembre
dissabte, 18 h17Ò

p
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a

LA PETITA FLAUTA MÀGICA

         Una adaptació per al públic infantil de l’òpera 
         La Flauta Màgica Die Zauberflöte.”

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

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

56

@martamusica10

Envolteu de música 
casa vostra i els vos-
tres fills! Matí sensa-
cional al Liceu amb
la petita flauta màgi-
ca de Mozart.
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Durada: 
1 hora i 30 min

desembre
dijous, 21 h22M
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Fitxa artística

Guillem Gisbert, guitarra i veu 
Roger Padilla, guitarra
Martí Maymó, baix 
Arnau Vallvé, bateria

Després de tancar la gira d’Atletes, baixin de l’escenari (2013) da-
vant de 65.000 persones a les festes de La Mercè 2014, MANEL han 
dedicat els darrers mesos a preparar el seu darrer àlbum Jo compe-
teixo editat l’abril del 2016. El seu rècord com a únic grup en entrar 
al núm. 1 de les llistes espanyoles tres vegades consecutives amb 
discs cantats en català i els seus més de tres-cents concerts arreu 
de la geografia catalana, però també en llocs tan diversos com Es-
tats Units, Argentina, Mèxic, Gran Bretanya, Suïssa i Alemanya, ja 
formen part de la nostra història. 
 
Presentat al Primavera Sound, en l’estrena oficial d’una gira que els 
ha portat als festivals més importants d’arreu de l’estat, Jo Compe-
teixo és la prova que MANEL l’han tornat a encertar amb la incorpo-
ració de matisos electrònics a una manera de compondre personal 
i absolutament intransferible. La banda torna a Sant Cugat amb la 
missió de no deixar ningú indiferent.

MANEL
presenta Jo competeixo

         Després de tres discos batent rècords de vendes, 
Manel ha deixat de ser únicament un referent del pop cantat 
en català per convertir-se en una de les bandes clau del país 
del segle XXI.”

www.manelweb.com
@GrupManel
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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

@finaestampabcn

MANEL (@grupmanel), directes al #1 de la Lista 
Oficial de Ventas amb #jocompeteixo! Primer 
artista amb 3 Top-1 consecutius cantant en català.

Col·labora

Escolta el CD



AVUI NO SOPEM
de Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez

desembre
divendres, 21 h23Te
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Fitxa artística

Direcció
Pep Anton Gómez

Intèrprets
Jordi Banacolocha
Maife Gil
David Bagés
Susanna Garachana
Mercè Martínez 

Construcció de l’escenografia
Taller d’Escenografia Sant Cugat

Producció
Focus

La Maria Teresa i en Vicenç són 
un matrimoni de classe mitjana 
resident a Barcelona. Estan jubi-
lats i fa temps que es plantegen 
marxar de la ciutat i anar a viure 
a la masia del poble, però mai 
s’acaben de decidir. Per què? 
Una filla de gairebé quaranta 
anys que encara viu amb ells i 
un fill amb cara de pocs amics 
els ho impedeixen...

El tàndem Jordi Sànchez/Pep 
Anton Gómez, un cop més, ha 
creat una comèdia que ens farà 
riure i pensar alhora. Un sopar o 
no-sopar durant el qual els cinc 
personatges acabaran dient-se 
aquelles veritats que massa so-
vint amaguem o obviem.

         La vida... La vida és un d’això. 
La vida és un triar. I si un tira cap aquí 
i l’altre tira cap allà... Malo! S’ha de fer 
el mateix viatge. A la parella, el que és 
important és fer el mateix viatge...”

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

DEU DE TEATRE
100 €

61

Durada: 
1 hora i 45 min aprox



JÚLIA FARRÉS-LLONGUERAS
Granados i la cançó al tombant del segle
(en el centenari de la seva mort)
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Programa

Programa variat amb nadales 
catalanes i obres de: Weber, 
Lehar, Britten i Strauss.

Fitxa artística

Orquestra Simfònica Sant Cugat 

Josep Fadó, tenor
Josep Ferré, director

El concert de Valsos i Danses ha 
esdevingut un espectacle tradi-
cional de les festes nadalenques. 
Aquest any l’Orquestra presenta 
un programa diferent, original i 
irrepetible amb la col·laboració 
de Josep Fadó, tenor de prestigi 
internacional.  
 
Música catalana de gran impacte 
emocional com les instrumenta-
cions fetes pel mateix Benjamin 
Britten i cançons que han esdevin-
gut populars com Rosó i l’Emigrant 
sense oblidar la música més carac-
terística de la família Strauss.  Un 
concert per gaudir de bona música 
amb el bon humor dels músics de 
l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.

Programa

Obres de
Enric Granados
Manuel de Falla
Eduard Toldrà
Héctor Berlioz
Gabriel Fauré
Georges Enesco
Jules Massenet 
Richard Strauss

Fitxa artística

Júlia Farrés-Llongueras, soprano
Stanislav Angelov, piano 

En aquest recital la soprano 
santcugatenca Júlia Farrés-Llon-
gueras farà un repàs de la cançó 
al tombant dels segles XIX i XX, 
aprofitant l’ocasió del centena-
ri de la mort d’Enric Granados 
(1867-1916), un dels compositors 
més representatius d’aquest pe-
ríode, i tot un referent cultural i 
musical a Catalunya i Espanya. 

Una acurada selecció de cançons, 
amb una primera part dedicada al 
propi Granados i a altres repre-
sentants catalans i espanyols 
del mateix corrent, mentre que 
la segona part recull algunes de 
les obres més significatives del 
repertori liederístic europeu.

CONCERT DE VALSOS I DANSES
Orquestra Simfònica Sant Cugat

Durada: 1 hora i 45 min
(amb intermedi)

Durada: 1 hora i 15 min
(amb intermedi)

desembre
dimarts, 21 h

desembre
dijous, 21 h

desembre
dimecres, 21 h27 2928Cl
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www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat

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!65
22 €

Ta!29
19 €

DESCOMPTES
Ta!20
17 €

Ta!Grups
22 €

PREU
24 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

SALA ESCENARI no numerat

OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
La cançó al tombant del segle 
amb Xavier Chavarría
Dijous, 29 de desembre, 19.30 h
Al Cafè Auditori
Entrada lliure

63

Col·labora

QUINTET DE CLÀSSICA
80 €

QUINTET DE CLÀSSICA
80 €

compta amb 
el patrocini de

Servei gratuït
GUARDA-ROBA
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Durada: 2 horesgener
diumenge, 19 h08M
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Ara Malikian és, sense cap dubte, un  dels més brillants, expressius i 
carismàtics violinistes de la seva generació. Libanès d’origen armeni, 
Malikian, amb més de 15 anys de trajectòria, ha enregistrat 40 discs 
i ha captivat públics de totes les edats de tot el món pel seu estil 
dinàmic i poc ortodox amb un repertori de música clàssica i cançons 
tradicionals, passant també pel blues i el pop. És un artista que pre-
fereix ballar i saltar mentre toca que seure darrere d’un faristol, i sem-
pre interactua amb el seu públic que acaba dempeus ovacionant-lo, 
demanant-li més i més. 

Els seus concerts són fascinants i la seva entrega no sembla tenir límits. 
A Sant Cugat ja ens va captivar amb l’espectacle PaGAGnini de la com-
panyia Yllana i A+A juntament amb el ballarí i coreògraf Ángel Corella. 

Ara torna a Sant Cugat amb l’objectiu de fer-nos gaudir i de sorpren-
dre’ns amb la força i la màgia de la música. 

No us ho perdeu!

ARA MALIKIAN 
en concert
         El violinista més controvertit dels últims temps 
ens atansa la música clàssica ballant-la.”

www.aramalikian.com
@AraMalikian

@SaraBuho

Llevo un rato 
tratando de escribir 
algo ingenioso para 
este hombre pero 
no hay palabras. 
@AraMalikian 
gracias mil.

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

Escolta el CD
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Durada: 
1 h i 45 min aprox

gener
divendres, 21 h13Te
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re

LA FORTUNA
DE SÍLVIA
de Josep Maria de Sagarra

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

         Amb aquesta obra d’una 
modernitat sorprenent, se’ns revela 
el Sagarra  més personal i universal.”

Fitxa artística

Direcció
Jordi Prat i Coll

Intèrprets
Anna Alarcón
Muntsa Alcañiz
Albert Baró
Laura Conejero
Berta Giraut
Pep Munné

Escenografia
Bibiana Puigdefàbregas

L’evolució d’Europa i els trasbal-
sos de la Segona Guerra Mundi-
al a través dels ulls de Sílvia, una 
mare vídua amb dos fills, es ve-
uen condicionats per una guerra 
que resulta determinant a l’hora 
d’abordar la seva felicitat i l’ac-
ceptació del propi destí davant 
d’una societat que fomenta la 
hipocresia. Silvia és una dona 
capaç de preservar la seva for-
tuna privilegiada, malgrat els 
cops que li esperen del destí i les 
humiliacions amb què es veurà 
castigada per la pobresa.

Sens dubte un dels personatges 
més excepcionals i memorables 
de la literatura dramàtica catala-
na, pel seu enfrontament amb els 
grans dilemes que pesaran sobre 
la reinvenció del vell continent. OFF Teatre-Auditori

Parlem de... 
La fortuna de Sílvia
amb Laura Conejero 
i Jordi Prat i Coll. 
Presenta Maria Cusó
Dilluns, 9 de gener, 20 h
A la Biblioteca Central 
Gabriel Ferrater
Entrada lliure

www.tnc.cat
@teatrenacional

DEU DE TEATRE
100 €
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Durada: 
1 hora i 20 min

gener
dissabte, 21 h14M
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Fitxa artística

Miguel de Páramo Gómez

Director musical
Rubén García Zarranz

Veu
Yolanda Ruiz Cano

Músics
Rubén Alcázar Ros
Jairo Cabrera
Eloi López Oltra
Eulalia García Escobar
Daniel Gómez

DEPARAMO presenta un espectacle diferent en format medley. Una 
nova forma de crear i fer sentir. Una acurada selecció musical plena 
de grans temes actuals i de sempre amb una posada en escena cap-
tivadora: DEPARAMO al piano, al costat de la seva banda, realitza 
una mescla contínua de diferents gèneres musicals, creant una ex-
periència única per a tots els públics i edats. 

Un espectacle desenfadat i fluid, fruit d’un enorme treball tècnic 
i creatiu. DEPARAMO aposta per la música i la seva fusió. Més de 
50 temes versionats per arribar al cor de tots. Sense límits, sense 
etiquetes. Tot és música. I la música és tot. 

DEPARAMO
Music has no limits

         La música no té límits i tots els gèneres poden barrejar-se. 
De manera que sigui el que sigui el gust musical, l’espectador 
gaudeixi com mai.”

www.deparamo.com
@MiguelDEPARAMO

@DABEATSOUND

Cada vez que lo es-
cucho sigo alucinando 
con tu obra de arte 
!!eres un crack!! tu 
música es la banda 
sonora de mi vida!

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

Mira el vídeo
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Programa

Obres de Beethoven, Mendelssohn, 
Schumann, Fauré, Toldrà i Guinovart

Fitxa artística

Núria Rial, soprano
David Alegret, tenor
Albert Guinovart, piano

Fa dotze anys que Victòria canta 
d’una altra manera, canta a tra-
vés dels seus enregistraments i 
del record de grans artistes com 
Núria Rial, David Alegret i Albert 
Guinovart, que al costat d’altres 
grans artistes han fet possible 
que durant aquests deu anys de 
la Fundació Victoria de los Ánge-
les, ella segueixi cantant... can-
tant sempre!

En aquest concert podrem es-
coltar obres de compositors que 

van estar molt presents en la 
carrera de Victòria dels Àngels 
així com les del seu estimat Al-
bert Guinovart que va ser el seu 
company d’escenaris en l’última 
etapa de la seva carrera.

Fitxa artística

Pol Cortés, veu
Martí González, veu
Klaus Stroink, trompeta
Gregori Hollis, trompeta
Aitor Franch, saxo
Sergi Aragó, trombó
Albert Martínez, teclats
Dani HDZ, guitarra
Rai Benet, baix
Aitor Sáez de Jáuregui, percussió
Andreu Marquès, bateria

El 2008, quatre adolescents 
santcugatencs van crear un grup 
de funk anomenat The Risas. 
Gairebé una dècada més tard, 
dos discs i més de 200 concerts 
els han convertit en un dels 
grans valors emergents del pop 
i el funk a Catalunya. The Risas 
tanca la gira de presentació del 
seu segon disc Cucurelles al seu 
Sant Cugat natal, i ho fa amb la 
seva producció més ambiciosa: 
amb un gran concert ple de col-
laboracions i convertint-se, per 
una nit, en una big band, amb la 
incorporació d’una secció de co-
ristes i cordes i l’ampliació de la 
secció de vents.

Durada: 1 hora i 20 min
(amb intermedi)

Durada: 
1 hora i 40 min

gener
diumenge, 19 h

gener
divendres, 21 h15 20Cl

às
si

ca

M
ú

si
ca

          Una gran festa plena de col·laboracions. Un punt d’inflexió 
en la trajectòria d’aquests santcugatencs descarats i potents.”

          Una deliciosa vetllada que ens farà gaudir de la música, 
tot recordant la gran Victòria dels Àngels.”

NÚRIA RIAL I DAVID ALEGRET
AMB ALBERT GUINOVART
Cantar sempre! 

THE RISAS
Cucurelles

www.therisas.com
@theRisasOficial

www.victoriadelosangeles.org
www.nuriarial.com
www.albertguinovart.com
www.davidalegret.com

71
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

PREU 
ÚNIC
16 €

ABONAMENT  JOVE
A LA CARTA
40 € (4 espectacles)

Escolta el CD

QUINTET DE CLÀSSICA
80 €

Amb la participació especial 
de membres de:
Fundación Tony Manero
Els Pets
Oques Grasses
Obeses
Mónica Green
The Gramophone Allstars Big Band
Mendetz 
CyBee
Acció
Pulmón Beatbox
Izah 
Víctor Mirallas

OFF Teatre-Auditori

Assaig obert
Divendres, 13 de gener, 19.30 h
A l’Escola de Música Victòria 
dels Àngels

TANCAMENT DE LA GIRA
AMB ARTISTES CONVIDATS

Servei gratuït
GUARDA-ROBA



         Siempre Grecia... 
Igual que todos... 
Todos iguales... 
Y las mujeres... 
¡Ay las mujeres! 
¡Si fuera verdad!... 
¡Si las mujeres 
mandaran!...”
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ESPECTACLE EN CASTELLÀ

@pentacion
@Festival_Merida

Juan Echanove dirigeix aquesta comèdia escrita per Aristòfanes l’any 392 aC, i versionada en aquesta 
ocasió per Bernardo Sánchez, que planteja una hilarant revolució femenina liderada per Praxàgora, re-
colzada per altres ciutadanes ateneses per assumir el Govern. 

Aristòfanes es va servir d’aquesta ‘revolució femenina’ per presentar la seva aguda crítica als gover-
nants atenesos, i ara Echanove la utilitza com a excusa per fer el mateix amb la situació política con-
temporània.

Lolita (Praxàgora), Míriam Díaz-Aroca (Clytia), María Galiana (Althea) i Pedro Mari Sánchez (Blipero) en-
capçalen un elenc de nou actors que donarà forma a aquesta divertida trama coral.

Fitxa artística

Versió
Bernardo Sánchez

Direcció
Juan Echanove

Intèrprets
Lolita 
María Galiana 
Miriam Díaz-Aroca 
Pedro Mari Sánchez 
Luis Fernando Alvés 
Concha Delgado 
Sergio Pazos 
Bart Santana
Santiago Crespo

Producció
Festival de Mérida 
Pentación Espectáculos

Durada:
1 hora i 45 min

LA ASAMBLEA DE LAS MUJERES
d’Aristòfanes

gener
diumenge, 19 h22Te
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re

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

DEU DE TEATRE
100 €+INFO: pàg. 90

LUDOTEATRE
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Durada: 
1 hora i 30 min

gener
divendres, 21 h27D

an
sa

Fitxa artística

Direcció i coreografia
Sara Baras

Música
Keko Baldomero

Artista convidat
José Serrano 

Escenografia
Ras Artesanos

Vestuari
Torres-Cosano

Col·laboracions especials
Carlos Herrera
J. Jiménez “Chaboli” 
Sergio Monroy 

Ballarins
Sara Baras

Artista convidat
José Serrano (coreògraf 
de les seves intervencions) 

Estrenat a París al desembre de 
2014, Voces és l’última proposta 
del Ballet Flamenc de Sara Baras. 
Amb direcció artística i coreogra-
fia de la pròpia bailaora, l’es-
pectacle ret homenatge a grans 
artistes del flamenc com ara 
Camarón de la Isla, Paco de Lu-
cía, Enrique Morente o Carmen 
Amaya. I és que, segons reconeix 
la gaditana, tots ells han tingut, 
i tenen, molta influència en la 
seva forma d’entendre i ballar el 
flamenc, tant en el plànol perso-
nal com en el professional. 

La força de Sara, sempre molt ben 
acompanyada per la seva compa-
nyia, és una constant durant tot 
el muntatge. I, com a marc de 
luxe, aquestes veus que sempre 
ha admirat, aquests genis que 
s’han convertit en llegendes.

SARA BARAS
Voces

         La bailaora ens presenta el seu espectacle Voces, 
amb el qual ja ha triomfat en escenaris de tot el món. 
El muntatge és un homentage als grans mestres del flamenc.”

www.sarabaras.com
@sarabaras

Cos de ball
María Jesús García Oviedo
Charo Pedraja
Cristina Aldón
Daniel Saltares
David Martín 
Repetidora: María Jesús García

Director musical
Keko Baldomero 

Guitarra
Keko Baldomero
Andrés Martínez 
Cante
Rubio de Pruna
Miguel Rosendo
Israel Fernández 
Percussió
Antonio Suárez
Manuel Muñoz “Pájaro” 

Producció
Saba Danza, S.L.

@catos14

Única en transformar 
el replique de un ta-
coneo en las Voces de 
Maestr@s que siem-
pre estarán. ¡Gracias 
Sara Baras!

OFF Teatre-Auditori

Assaig obert
Divendres, 27 de gener, 18 h
Cal recollir la invitació a les 
taquilles del teatre a partir 
d’una hora abans.

Ta!65
38 €

Ta!29
34 €

DESCOMPTES
Ta!20
29 €

Ta!Grups
38 €

PREU
42 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

TRIO DE DANSA
60 €

Servei gratuït
GUARDA-ROBA
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Durada: 
1 hora i 30 min

gener
dissabte, 21 h28M

ú
si

ca

Fitxa artística

Antonio Orozco, veu

Xavi Pérez i John Caballés, 
direcció musical, programacions 
i arranjaments  
Fitzcarraldo Films i John Caballés, 
audiovisuals 
Xavi Pérs, piano
John Caballés, guitarra
Marcos Orozco, bateria i percussió

Antonio Orozco és un dels artistes més brillants i amb més talent 
del panorama musical del nostre país i un dels cantants i compo-
sitors més prolífics del pop espanyol. Amb una carrera en la qual 
ha forjat, des de l’any 2000, un llegat musical molt valuós, format 
per set àlbums d’estudi i una gran quantitat d’èxit, Orozco segueix 
arribant al cor de la gent amb el seu ingredient bàsic: l’honestedat.

Único no és només un concert. És un concepte innovador, singular, 
creat per mostrar en tota la dimensió el repertori d’Antonio Orozco 
en viu. Les grans cançons que formen part de la seva discografia 
arriben ara a la seva màxima expressió, amb una posada en escena 
que cuida fins el més mínim detall.

Una gira diferent. Un projecte artístic totalment nou que descobreix 
la part més propera i íntima d’un dels artistes més estimats del pa-
norama musical del país. T’ho perdràs?

ANTONIO OROZCO
Único

         Antonio Orozco despulla, a Único, els seus grans èxits 
per viure una experiència única, singular, una proposta inèdita 
en la seva carrera.”

www.antonioorozco.com
@antoniorozco

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

Col·labora
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Fitxa artística

Autoria 
Kulbik Dance Company
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Dj Mario Nieto 

Direcció i coreografia
Kanga Valls 

Ballarins
Kanga Valls, Isaac Suárez, 
Cristian Pérez, Manel Cabeza, 
Sergi Orduña i Susanna Ayllón

Músics
Ivan Alcazo, Joan Druguet,
Oriol Gibert, Isi López, 

M. Àngel López, Sergi Marquillas, 
Pep Moliner, Enric Ortí, 
Timi Rodríguez, Josep A. Sánchez
i Xavier Torrent

Producció
Kulbik Dance Company, Cobla Sant Jordi

Fitxa artística

Direcció escènica
Àngel Llàcer 

Dramatúrgia i adaptació
Marc Artigau i Àngel Llàcer

Lletres de les cançons
Marc Artigau i Manu Guix

Composició i direcció musical
Manu Guix

Intèrprets
Xavi Duch
Elena Gadel
Àngel Llàcer/Ivan Labanda
Josep Palau i el Petit Príncep
Amb la col·laboració de: Júlia Bonjoch

Escenografia
Desilence Studio / Jordi Queralt

Coreografia
Xavi Duch

Producció
Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29

In Somni se serveix de l’imagina-
ri oníric per tal de recrear tot un 
univers visual i sonor al voltant 
de la música electrònica i el so de 
la cobla en una posada en escena 
dinàmica i versàtil on l’ampli ven-
tall de possibilitats de la dansa 
urbana i contemporània deixaran 
l’espectador bocabadat. DJ Code, 
la Cobla Sant Jordi i Kulbik Dance 
troben un espai comú que capti-
varà l’atenció de l’espectador.

Una història que coneixes des 
de sempre, explicada d’una ma-
nera que mai has vist abans. 
L’espectacle presentat per Àn-
gel Llàcer, Manu Guix i La Perla 
29 combina música, cançons, 
actors reals, personatges virtu-
als en 3D, so surround i una es-
cenografia visual espectacular 
que transporta l’espectador des 
del desert fins a l’herba, passant 
per l’asteroide B 612, el planeta 
del rei o el món del geògraf. 

Un espectacle que ens apropa 
d’una manera única a la faula de 
Saint-Exupéry.

IN SOMNI
Cobla Sant Jordi - CdB
Kulbik Dance Company & Mario Nieto

Durada: 1 horafebrer
divendres, 21 h03D
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EL PETIT PRÍNCEP
d’Antoine de Saint-Exupéry

Durada: 
1 hora i 30 min

febrer
diumenge, 12 i 16.30 i 19 h05

Ta!65
22 €

Ta!29
19 €

DESCOMPTES
Ta!20
17 €

Ta!Grups
22 €

PREU
24 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

DESCOMPTE
Ta! En família
17 € (a partir de 4 entrades)

PREU
22 €

©
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          Un experiment impactant i atractiu en què col·laboren 
dos mons artístics llunyans per crear una proposta fantàstica.”

          Àngel Llàcer i Manu Guix ens expliquen una de les 
històries més commovedores i estimades arreu del món.”

www.elpetitprincep.info
@PetitPrincepBCN

www.kulbik.com
@kulbikdance

OFF Teatre-Auditori

Assaig obert
Divendres, 3 de febrer, 18 h
Cal recollir la invitació a les 
taquilles del teatre a partir 
d’una hora abans.

TRESFUNCIONS

@esplai_erol

“És molt senzill: no-
més s’hi veu bé amb el 
cor, l’essencial és invi-
sible als ulls”! Gràcies, 
@PetitPrincepBCN!

TRIO DE DANSA
60 €
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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, el cinema, la dansa, la màgia i 
la música. Us animem a acompanyar-nos-hi!

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

GAZIEL ENTREVISTA SHAKESPEARE & CERVANTES
Amb motiu del 400 aniversari de la seva mort

Durada: 1 hora i 30 min

LECTURA. Entrada lliure

Guió: Miquel Pujadó 
Direcció: Carles Canut
Intèrprets: 
Mario Gas, Shakespeare 
Joan Pera, Gaziel 
Josep Maria Pou, Cervantes

William Shakespeare i Miguel de Cervantes, dos dels escriptors més impor-
tants de tots els temps, van morir amb poques hores de diferència fa tot just 
quatre-cents anys. De què haurien parlat aquests dos gegants si s’haguessin 
conegut personalment? És aquesta hipòtesi la que hem volgut desenvolupar 
en aquest espectacle, centrat en un cara a cara entre els dos autors, un cara 
a cara moderat –a la manera d’un Bernard Pivot en el programa televisiu 
Apostrophes- pel periodista català Gaziel (1887-1964).

SORTIDES EXCLUSIVES

Al Gran Teatre del Liceu
www.liceubarcelona.cat

Preu: 93 € Abonats/des al Teatre-Auditori: 84 €
Informació i reserves: 93 589 12 68 (entrades limitades)

A L’Auditori. Sala 1 Pau Casals
www.auditori.cat

Preu: 58 € Abonats/des del Teatre-Auditori: 52 €
Informació i reserves: 93 589 12 68 (entrades limitades)

Dimarts, 20 de desembre, 20 h

Dilluns, 24 d’octubre, 20 h al Teatre-Auditori

Diumenge, 12 de febrer, 11 hLectura .................................................................................. 81
Sortides exclusives ............................................................... 81  
Activitats complementàries ................................................ 82
Teatre de Mira-sol ............................................................... 84
Una hora de música ............................................................. 86
Jazz en viu ............................................................................ 88
Una hora de màgia ................................................................ 89
Una hora de dansa ................................................................ 89

BALLET NACIONAL SODRE/
URUGUAY JULIO BOCCA 
Coppélia

OBC
EL SENYOR DELS ANELLS II 
Les dues torres

Cal recollir la invitació a les Biblioteques 
de Sant Cugat i a partir d’una hora abans, 

a les taquilles del teatre.
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Divendres, 23 de setembre
Parlem de... EL FLORIDO PENSIL “NENES”
amb la companyia
En acabar la funció, a la platea

Dilluns, 3 d’octubre, 20 h
Parlem de... L’AVAR
amb Joan Pera i Laura Borràs
Biblioteca Central Gabriel Ferrater

Dimarts, 8 de novembre, 19.30 h
Parlem de... DON GIOVANNI
amb Javier Pérez Senz
Cafè Auditori

Divendres, 9 de desembre
Parlem de... ANDRÉ I DORINE
amb la companyia
En acabar la funció, a la platea

Dilluns, 10 d’octubre, 20 h
Parlem de... DANSA D’AGOST amb Ferran 
Utzet i la companyia. Presenta Joan Morros. 
Biblioteca Central Gabriel Ferrater

Divendres, 14 d’octubre
Parlem de... SOTA TERÀPIA
amb Daniel Veronese i la companyia
En acabar la funció, a la platea

Dijous, 29 de desembre, 19.30 h
Parlem de... LA CANÇÓ AL TOMBANT 
DEL SEGLE amb Xavier Chavarria
Cafè Auditori

Dilluns, 9 de gener, 20 h
Parlem de... LA FORTUNA DE SÍLVIA
amb Laura Conejero i Jordi Prat i Coll. 
Presenta Maria Cusó. Bib. Central G. Ferrater

Divendres, 28 d’octubre, 18 h
Assaig obert
DUTCH NATIONAL BALLET
JUNIOR COMPANY
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans 
a les taquilles del teatre

Divendres, 13 de gener, 19.30 h
Assaig obert Cantar sempre!
Escola de Música Victòria dels Àngels

Divendres, 3 de febrer, 18 h
Assaig obert IN SOMNI
Cobla Sant Jordi - CdB Kulbik Dance Company 
& Mario Nieto Cal recollir la invitació a partir 
d’una hora abans a les taquilles del teatre

Divendres, 27 de gener, 18 h
Assaig obert 
SARA BARAS
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans 
a les taquilles del teatre

Dimecres, 2 de novembre, 19.30 h
Parlem de... BEETHOVEN & SCHUMANN 
amb Grigor Palikarov, Ayako Fujiki i Josep Ferré
Escola de Música Victòria dels Àngels

Dimecres, 26 d’octubre, 19.30 h
Parlem de... THE TEMPEST 
amb Sam Abrams i actors de la companyia
Cafè Auditori

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  Entrada lliure
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TEATRE DE MIRA-SOL

Psicosi de les 4.48 explora la regió de la ment que la ma-
joria d’éssers humans desitjaria no haver de visitar mai, 
però de la qual moltes persones no poden escapar. El fet 
que l’obra fos escrita quan Sarah Kane patia una depres-
sió profunda demostra l’acte de generositat de l’autora.

Traducció Anna Soler Horta
Direcció Moisès Maicas amb la col·laboració d‘Iván Morales
Intèrpret Anna Alarcón
Producció The Three Keatons

28 octubre
divendres, 21 h

Durada: 1 hora i 20 min
Preu: 10 €

PSICOSI DE LES 4.48
de Sarah Kane

Què fer davant l’amenaça? Té legitimitat un govern que 
s’ha de blindar per decidir? Qui (i per a què) fa servir la 
violència? Què és la impunitat? Un altre món és possi-
ble? Lali Álvarez escriu i dirigeix una peça que reviu la fi-
gura de Carlo Giuliani, assassinat a Gènova el 20 de juliol 
de 2001, protagonitzada per Oriol Pla. 

Direcció Lali Álvarez
Intèrpret Oriol Pla
Producció Teatre Tot Terreny

11 novembre
divendres, 21 h

Durada: 1 hora i 30 min
Preu: 10 €

RAGAZZO
de Lali Álvarez

La veu d’una mare fa música. Són tonades suaus i delica-
des que es converteixen en les més belles cançons. I quan 
canta, mentre es maquilla, a la banyera o quan bressola el 
seu fill, els seus ulls brillen. Les cançons d’una mare són 
un regal.

Concepte i direcció Stephan Rabl
Música, veus, interpretació Marie-Christiane Nishimwe

13 novembre
diumenge, 12 i 17 h

Durada: 45 min
Preu: 6 €

MAMA SINGT
GESCHENKE
(Les cançons de la mare són un regal)

Tres supertietes molt especials i força boges volen ex-
plicar contes, però com que no tenen fills i els nebots no 
sempre estan a disposició han decidit passejar-se arreu 
explicant contes a tots els nens que ho vulguin. 

Dramatúrgia Anna Maria Ricart
Direcció Mònica Bofill
Intèrprets Queralt Casasayas, Bàrbara Roig i Magda Puig
Producció Cia. Brif, Braf, Bruf

04 desembre
diumenge, 12 h

Durada: 50 min
Preu: 6 €

LES SUPERTIETES
d’Empar Moliner

La Zig i la Zag busquen alguna cosa. Una porta un pes 
feixuc a l’esquena i l’altra no porta res, llevat d’una cap-
seta al cap, on emmagatzema tot allò que viu. Loops és 
un espectacle bonic i rodó, dissenyat amb molta cura. 
Un joc sobre el pas del temps i un cant a la vida.

Direcció Ruth Garcia
Dramatúrgia Jordi Palet
Intèrprets Anna Farriol i Mireia Fernàndez
Música Joan Soler
Producció Engruna Teatre

22 gener
diumenge, 12 h

Durada: 50 min
Preu: 6 €

LOOPS de Jordi Palet, 
Ruth Garcia i Mireia Fernàndez

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

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

2016

XVIII Premis 
de la Crítica 
Premi a l’Espectacle 
Revelació i Premi 
al Millor Espectacle 
Juvenil



UNA HORA DE MÚSICA al Cafè Auditori

Matteo Rivolta (Don Matteo), veu 
David Sam (Don Davide), piano i cors 
Roberto Olori (Don Roberto), caixa i cors

Mone Teruel, veu
Gustavo Llull, piano i direcció musical
Xavier Casan, assessorament escènic

Erwyn Seerutton, veu, guitarres i percussió
Guim Garcia, saxos, flauta i percussió
Federico Mazzanti, teclats 
Cidao Trindade, bateria i percussió

Gabriel Amargant, saxo 
Vicenç Solsona, guitarra 

Dijous, 6 d’octubre, 21 h Divendres, 7 d’octubre, 21 h Dijous, 1 de desembre, 21 h

Dijous, 12 de gener, 21 h

Dijous, 15 de desembre, 21 h

RIVOLTA A BARCELONA ERWYN SEERUTTON
Kreol Fusion

SOLSONA-ACEVEDO-ANGEL REY 
TRÍO featuring: AMARGANT

12 to 12
Do the duu du

Un recorregut per la música italiana dels anys 50 i 60, re-
cordant grans cançons com Volare, Piccolissima serenata 
o Buonasera, entre d’altres. Un directe carregat de swing 
que farà cantar i ballar a tothom.

Un recull de cançons d’un dels grans del teatre musical, 
Stephen Sondheim, conegut per musicals com Sweeney 
Todd i A Little Night Music. La Mone ens presentarà 
cançons d’alguns dels personatges femenins d’aquest 
gran compositor: dones enamorades, dones amargades, 
dones soles, dones que s’enganyen, dones que estan 
fartes, dones il·lusionades....

Erwyn prové de la tradició i cultura criolla de Maurici. De 
la seva passió i coneixement pel blues, jazz, gospel, soul 
i la cultura criolla neix una interessant amalgama que 
integra el tradicional amb el modern; el mestissatge i 
la diversitat.

Jordi Rabascall, veu
Albert Caire, piano 

El quartet s’inspira en l’esperit del jazz dels anys 50 i 
en l’imaginari del cèlebre grup Rat Pack capitanejat per 
Frank Sinatra per donar forma a un treball que no està 
exempt d’ironia i bon humor. El quartet destaca per 
la versatilitat dels músics i l’amplitud de registres del 
cantant i líder, Jordi Rabascall. Interpretacions que ens 
traslladen a la sonoritat de les primeres big bands i dels 
cantants sense micròfon, fins a estètiques més prope-
res a crooners actuals com Jamie Cullum.

Tradició, originalitat i sabor. El seu so és sòlid i potent, 
quatre músics que sonen com un septet! Alguna vega-
da us heu imaginat Airegin a ritme de conga, Yes or No 
en guaracha, Capullito de Alhelí en guaguancó o In Your 
Own Sweet Way en txa-txa-txa?

Col·labora:Direcció artística:

Santiago Acevedo, contrabaix 
Ramón Angel Rey, bateria 

86 87

ESTIC FENT SONDHEIM

Marco Mezquida, piano
Ernesto Aurignac, saxo
Ramón Prats, bateria

Dimecres, 9 de novembre, 21 h

Dijous, 10 de novembre, 21 h

M.A.P. EN CONCERT

MUT
David Mengual Free Spirits

Hi ha tres paraules que defineixen aquest trio: llibertat, 
energia i interacció. Tres dels músics més excel·lents d’una 
generació s’uneixen en un format original i agosarat.

Alvar Monfort, Natsuko Sugao ,Ivan Gonzalez, Aram Mon-
tagut, Dario Garcia, Amaiur Gonzalez, Miguel Pintxo, Joan 
Mas, Jordi Santanach, Marcel.lí Bayer, Lina Lomanto, Mar-
cel Bagés, Alex Reviriego, Josema Martín i Oriol Roca. 

Estrena i presentació del projecte “MUT”, una creació mu-
sical que ha estat compartida amb l’escultor i també mú-
sic Jordi Santanach i el fotògraf Carles Roche.

Al vestíbul

Oriol González, bateria
Oriol Roca, contrabaix 



Tres peces de dansa, tres estils diferents, quatre in-
tèrprets i un escenari poc convencional comparteixen 
espai i ens permeten gaudir de la dansa en un format 
molt proper. Un programa variat ens presenta noves 
propostes escèniques amb el moviment com a prin-
cipal protagonista.

27 octubre
dijous, 21 h

Direcció artística: Mag Lari

Jordi Pota presenta l’espectacle I per què no? on s’unei-
xen la màgia, el teatre i la improvisació per crear il·lusió, 
riures i sorpresa. Un espectacle de màgia i humor on el 
públic podrà participar i serà el gran protagonista.

Dissabte, 21 de gener, 18 h

MAG POTA
I per què no?

Sebas presenta un espectacle de màgia fresc i actual, 
en el qual es combinen números visuals i d’humor. 
Un espectacle amb força ingredients i sabors. Una 
recepta ideal per als amants i curiosos de la màgia.

Dissabte, 5 de novembre, 18 h

SEBAS MAGIC SHOW

Dansa Contemporània
Elena Zendrera
Teatre-Dansa
Guille Vidal-Ribas
Danses urbanes i dansa contemporània
Aina Lanas i Julien Rossin

Programació a càrrec de Bea Vergés
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MÀGIA al Cafè Auditori. Entrada lliure

Dg. 9 d’octubre, 21 h
CARLOS SARDUY QUARTET
Carlos Sarduy: trompeta
Mark Anderud: piano
Dani Noel: baix
Mel Seme: bateria

Dg. 16 d’octubre, 21 h
CELESTE ALÍAS 
“Tot Sembla Tant Senzill” 
Celeste Alias: veu
Laia Noguera: recitació
Santi Careta: guitarra
David Mengual: contrabaix
Oriol Roca: bateria

Dg. 23 d’octubre, 21 h
ALBERT VILA QUARTET
Albert Vila: guitarra
Marco Mezquida: piano
Marco Lohikari: contrabaix
David Xirgu: bateria

Dg. 6 de novembre, 21 h
HORACIO FUMERO TRIO + “Vuelos”
Horacio Fumero: contrabaix
Gorka Benitez: saxos
David Xirgu: bateria

Dg. 13 de novembre, 21 h
DAVID MENGUAL SLOW QUARTET 
& CARME CANELA
Carme Canela: veu
Miguel “Pintxo” Villar: saxo
Dani Perez: guitarra
David Mengual: contrabaix
Oriol Roca: bateria

Dg. 27 de novembre, 21 h
GUILLERMO CALLIERO QUARTET
Guillermo Calliero: trompeta
Federico Mazzanti: piano
Martin Laporitlla: baix
Nicolas Correa: bateria

Dg. 11 de desembre, 21 h
GIOVANNI DI DOMENICO TRIO
Giovanni Di Domenico: piano
David Mengual: contrabaix
Oriol Roca: bateria

Dg. 18 de desembre, 21 h
GONZALO DEL VAL TRIO
Marco Mezquida: piano
David Mengual: contrabaix
Gonzalo Del Val: bateria

Dg. 8 de gener, 21 h
JORDI ROSSY TRIO featuring 
“RJ Miller & Jaume Llombart”
Jordi Rossy: vibràfon
Jaume Llombart: baix
RJ Miller: bateria

Dg. 15 de gener, 21 h
SUSANA SHEIMAN QUARTET
Susana Sheiman: veu
Xavier Algans: piano
Artur Regada: contrabaix
Caspar Saint-Charles: bateria

Dg. 22 de gener, 21 h
TONI SAIGI TRIO
Toni Saigi: piano
Pedro Campos: contrabaix
Roger Gutiérrez: bateria

Dg. 29 de gener, 21 h
NATSUKO SUGAO GROUP 
“La Danza de una Luz”
Natsuko Sugao: trompeta i composicions
Jordi Santanach: Saxos i flauta
Enric Peinado: guitarra
Marc Cuevas: contrabaix
Josema Martin: bateria

Dg. 5 de febrer, 21 h
CLARQUIST & ROSSY QUARTET
Frederich Clarquist: saxo tenor
Jordi Rossy: vibràfon
Martin Leiton: contrabaix

Al Cafè Auditori. Entrada lliure

Festival
nacional de 

poesia
a Sant Cugat

UNA HORA DE DANSA al Cafè Auditori. Entrada lliure
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El Teatre-Auditori és membre de: 

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

Venda i reserva d’entrades del 19 de setembre al 2 d’octubre

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

Amb l’ajut de:

Restauració recomanada

Protectors:

IKEA Sabadell

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

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

Espectacles de 4 hores per 4 €

APARCAMENT 
A PREU REDUÏT

520 18

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

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

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

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

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

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

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

Col·laboren:

GPS

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

Cafè Auditori

TEATRE
AUDITORI

SANT CUGAT

Hotel
Sant
Cugat Dolcevita

Gilda

RK

Mut

Udon

Peggy Sue’s

P

P

Vegeu els restaurants al plànol de sota.
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Entitat benefactora:

Entitats associades:

Amb el suport de:

Mitjans de comunicació:

La programació familiar compta amb el suport de:

Temporada 23 (setembre 16 - febrer 17) / n. 58


