Disseny portada: La Casa de Carlota & Friends
La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis
posteriors a la seva publicació (Gener 2021).
Totes les actualitzacions les podeu trobar al web
www.tasantcugat.cat i a @TeatreAuditori

VENDA D‘ENTRADES
Venda d’entrades i abonaments:
A partir del dimecres 27 de gener, a les 11 h

Com a mesura excepcional, les entrades de tots
els espectacles es vendran únicament per Internet a:

www.tasantcugat.cat

Les taquilles del Teatre-Auditori i l’Oficina de Turisme oferiran atenció
presencial només a aquelles persones que no tenen accés a internet o que
tinguin dificultats en comprar les entrades de manera electrònica.
A causa de l’excepcionalitat del context sanitari, en el cas d’estat d’alarma o confinament,
totes les entrades i els abonaments comprats podran acollir-se a la devolució de
l’import total o al bescanvi, sense justificació prèvia.

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

Si voleu rebre el programa

HORARIS

TARGETA REGAL

Notifiqueu-nos-ho per correu electrònic, a teatre-auditori@santcugat.cat

Taquilla del Teatre-Auditori
De dimarts a divendres,
d’11 a 14 h
· Excepte els dies:
27 / 28 / 29 de gener i 4 / 5 de febrer
d’11 a 14 h i de 17 a 19 h

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

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

Consulteu i actualitzeu les vostres dades
https://tasantcugat.koobin.cat/zonapersonal
El Teatre-Auditori Sant Cugat es remet als seus subscriptors per informar-los de la programació. Aquest enviament
es realitza d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, preservant-ne la privacitat
i la confidencialitat.
El Teatre-Auditori Sant Cugat, com a responsable del tractament de les seves dades, no les cedeix a cap altra
entitat o empresa. La informació detallada del tractament de dades es pot localitzar a la política de privacitat
ubicada al nostre web.

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

REGALA ENTRADES
Regala entrades personalitzades
per internet.

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

ABONAMENTS

Ta! 65

MENORS DE 29 ANYS

Majors de 65 anys:
10% de descompte

Ta! 20

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

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

Ta! Abonat

Fins als 20 anys:
30% de descompte

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

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

Tria 6 espectacles

Tria 4 espectacles

Jove (De 14 a 25 anys)

(excepte l’òpera)
Preu: 48 € (24 € / entrada)

Preu: 120 € (20 € / entrada)

Preu: 88 € (22 € / entrada)

Tria 4 espectacles
Preu: 40 € (10 € / entrada)
(excepte Manel i Miki Núñez)

Fas 18 anys?

Ta! Última hora

Venda d’entrades:
del dimarts 2 de febrer
al divendres 5 de març,
a l’Oficina de Turisme.
És imprescindible presentar el DNI.
Entrades limitades, nominatives i
intransferibles.
El pagament de les entrades s’haurà
d’efectuar amb targeta.

Si fas 18 anys aquest 2021 i vius
a Sant Cugat, tria 5 espectacles
per 15 € (3 € cada espectacle).

Els descomptes no s’apliquen als espectacles En família ni als de preu únic.
Es demanarà l’acreditació corresponent al descompte en accedir a la sala.
Els descomptes no són acumulables.
6

Tria 2 espectacles

Abonament Jove

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

Una hora abans de la funció:
50% de descompte

A LA CARTA

Espectacles no inclosos en els abonaments a la carta:
Manel, Fins i tot la foscor, Miki Núñez, Sopa de Cabra, La revolució de la tradició, L E V E,
IT Dansa, Estat d’emergència i els espectacles En Família.
7

PLÀNOL DE LA SALA
Podeu consultar el plànol de la sala amb visió 3D per Internet

UN TEATRE-AUDITORI
AMB TOTES LES GARANTIES

Protocol de seguretat i prevenció de la Covid-19
Sempre d’acord amb la normativa vigent, el Teatre-Auditori seguirà
els següents protocols:

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

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

AMFITEATRE

L’ús de la mascareta és obligatori.

SALA PLATEA

S’habilitaran diferents accessos
i sortides de la sala per evitar
aglomeracions sota el control
del personal de sala.

Es recomana arribar 30 minuts abans
de l’inici de l’espectacle per facilitar
l’entrada esglaonada.
ESCENARI

8

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

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

El públic rebrà per correu electrònic,
uns dies abans de la funció, una guia
del protocol per poder seguir les
normes de seguretat.
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Dv. 5 de febrer – 20 h

ESPECTACLE
AJORNAT
NOVA DATA

LAZARILLO DE TORMES
RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”

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

Versió
Fernando Fernán Gómez
Direcció
Rafael Álvarez “El Brujo”
Intèrpret
Rafael Álvarez “El Brujo”
Producció
Producciones El Brujo

© Chicho

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

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

Preu

Durada
1 hora i 35 min.

26 €
+ Descomptes
Ta!20

18 €

Ta!65

23 €

Ta!29

21 €

Ta!Grups

23 €

Idioma
Castellà
+ Serveis d’accessibilitat

+ Abonaments
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Ds. 13 de febrer – 17 h | 20.30 h

CONCERT
AJORNAT
NOVA DATA

MANEL

PER LA BONA GENT

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

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

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

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

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

+ Abonaments

Preu

36 €

Concert fora d’abonament

+ Descomptes
Ta!20

25 €

Ta!65

32 €

Ta!29

29 €

Ta!Grups

32 €

Durada
1 hora i 30 min.

www.manelweb.com | @GrupManel
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Dv. 19 de febrer – 20 h

ELS BRUGAROL
de Ramon Madaula

TEATRE
A cals Brugarol – família de l’alta burgesia
catalana – la filla, Anna, activista social i feminista, decideix canviar-se el primer cognom pel
de la mare. “No abatrem el patriarcat fins que no
ens diguem com la mare que ens ha parit”. Per
l’Antoni Brugarol és inconcebible que la seva filla
ja no es digui Brugarol, un dels cognoms amb
més solera de la comarca. Per això, recorrerà a
tota mena d’argúcies i xantatges perquè l’Anna
es faci enrere.

Autoria
Ramon Madaula

Ramon Madaula escriu i protagonitza una
comèdia familiar amb grans dosis d’humor
àcid i intel·ligent que enfronta cara a cara les
contradiccions dels seus protagonistes. Dues
generacions i dues maneres d’entendre el món en
una societat on tots voldríem creure’ns un model
de coherència absoluta.

L’obra ha estat guardonada
amb el Premi Recull 2020.

Ramon Madaula escriu i protagonitza
una comèdia sobre els llinatges familiars.

Direcció
Mònica Bofill
Intèrprets
Ramon Madaula
Jaume Madaula
Estel Solé

© Iván Moreno

Producció
Bitó

Preu

Durada
1 hora i 10 min.

26 €
+ Descomptes

+ Serveis d’accessibilitat

Ta!20

18 €

Ta!65

23 €

Ta!29

21 €

Ta!Grups

23 €

+ Abonaments
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Dg. 21 de febrer – 18 h

FINS I TOT LA FOSCOR
25è CIRC D’HIVERN

CIRC

El projecte Circ d’Hivern va sorgir l’any 1996 amb
la intenció de fomentar la creació de companyies
estables professionals relacionades amb
el circ i d’oferir propostes inèdites i de qualitat
adreçades a tot tipus de públic.

Un viatge a través de diferents èpoques
i referents, des dels inicis de la humanitat
fins a l’actualitat.

Direcció
Philine Dahlmann
Eva Ordoñez
Artistes
Emiliano Pino
Dominique Joannon
Laura Esposito
Julie Bergez
Elise Bjerkelund
Junyi Sun
Coreografia
Junyi Sun en col·laboració
amb la companyia
Producció
Bidó de Nou Barris

© Marta Garcia

Fins i tot la foscor (Even the Darkness / 即使是黑暗),
és un espectacle de circ contemporani, amb sis
artistes sobre l’escenari i disciplines com el trapezi,
la contorsió, la corda volant, la dansa, el teatre i
la música en directe, que ens parla de la història
cultural i religiosa d’occident des d’un llenguatge
tragicòmic.

Coproducció
GREC Festival
Amb el suport de:
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ICUB, Ajuntament
de Barcelona, Xarxa TRANSVERSAL,
INAEM i Barcelona Activa.
Residències: Espai de Circ Cronopis,
Tub d’assaig, La Central de Circ i
Ateneu Popular 9 Barris

+ 12 anys

+ Abonament

Preu

15 €
+ Descompte
(a partir de 4 entrades)

© Marta Garcia

13 €

Durada
1 hora
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Dv. 26 de febrer – 20 h

MÚSICA DE PEL·LÍCULES

GUITARRA ELÈCTRICA & SIMFÒNICA SANT CUGAT

CLÀSSICA

La música de pel·lícules és la més escoltada de la
història i una part molt important de la música
simfònica del segle XX. Un concert diferent que
no us podeu perdre.

Un concert de pel·lícula que ens traslladarà
a reviure fascinants històries del 7è art.

Programa
· Harry Potter
· Pirates del Carib
Estrena d’obres per a
guitarra elèctrica i orquestra
Arranjaments i orquestració:
David Bozzo
· Suite Saltofler, de Jaume 		
Saltor i Oriol Saltor
· Cinema Paradiso
· La Missió
Orquestra Simfònica
Sant Cugat

© Mané Espinosa

Un concert insòlit amb una combinació
innovadora i una oportunitat irrepetible d’escoltar
un instrument elèctric com a solista acompanyat
d’una gran orquestra simfònica. Un concert de
la mà dels germans Saltor amb l’orquestració a
càrrec del compositor David Bozzo.

Guitarra elèctrica
Oriol Saltor
Direcció
Josep Ferré

+ Abonaments

Preu
© Juan Miguel Morales

28 €
+ Descomptes
Ta!20

20 €

Ta!65

25 €

Ta!29

22 €

Ta!Grups

25 €

Durada
1 hora i 20 min.

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat
18
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Ds. 27 de febrer – 20 h

MIKI NÚÑEZ
ICEBERG

MÚSICA
L’artista terrassenc ens presenta el segon àlbum,
Iceberg, un nou treball discogràfic en el qual ha
estat treballant diversos mesos. Al concert de tall
pop-rock, Miki Núñez cantarà les seves cançons
optimistes i enèrgiques, amb certes reminiscències
a mítics grups dels 2000 i repassarà els èxits del seu
primer treball Amuza.
El concert ha estat programat en col·laboració
amb el Consell de Joves 13/16, òrgan consultiu i
de participació on els joves i les joves estudiants
d’ESO de Sant Cugat poden expressar les seves
idees i opinions i proposar accions concretes per
transformar la ciutat.

Miki Núñez, veu
Músics
Oscar Jorba
Albert Borrás
Jofre Alemany
Antoni Llonch
María Cofan
Xavier Borrás
Neus Aranda
Carlos Bastida

El cantant de Terrassa, ex-concursant
d’Operación Triunfo i finalista d’Eurovisió,
ens presenta el seu segon disc “Iceberg”.
+ Abonaments

Preu

30 €

Concert fora d’abonament

+ Descomptes
Ta!20

21 €

Ta!65

27 €

Ta!29

24 €

Ta!Grups

27 €

Durada
1 hora i 30 min.

www.mikinunez.com | @mikinunez
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Dg. 28 de febrer – 19 h

ESPECTACLE
AJORNAT
NOVA DATA

UNA HISTÒRIA REAL
de Pau Miró

TEATRE
Gestionar un dol no és gens fàcil. Però fer net
és una necessitat, una teràpia beneficiosa per a
l’ànima per poder tirar endavant. Què passa quan
els buits emocionals i educatius fan que un jove
busqui refugi desesperadament? Què pot portar
un jove de família progressista a coquetejar amb
la ultradreta supremacista? És la por? La solitud?
O la manca de referents sòlids?

Autoria i direcció
Pau Miró
Intèrprets
Julio Manrique
Mireia Aixalà
Tilda Espluga
Nil Cardoner
Producció
La Villarroel

Un adolescent que se sent desemparat
i incomprès. Un pare absorbit per la seva professió.
Un dol per gestionar. Una novel·la pendent
de ser publicada. Una butaca atrotinada, plena
de records, al bell mig del menjador. Un secret
que pot acabar amb tot. I a l’exterior, el món
no sembla anar millor: el discurs de la por agafa
força, les esquerdes del pensament progressista
són cada vegada més grans i l’individualisme
ferotge impera. La clau és la supervivència.

L’obra reflexiona sobre les ferides
emocionals d’un fill i un pare davant
la pèrdua de la mare i l’esposa.

Preu

Durada
1 hora i 30 min.

28 €
+ Descomptes

+ Serveis d’accessibilitat

Ta!20

20 €

Ta!65

25 €

Ta!29

22 €

Ta!Grups

25 €

+ Abonaments
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Dv. 5 de març – 19 h

TOSCA

DE GIACOMO PUCCINI
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i Orquestra Simfònica del Vallès

ÒPERA
Òpera en tres actes.
Text de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, segons
l’obra La Tosca de Victorien Sardou.
Estrenada al Teatre Costanzi de Roma,
el 14 de gener de 1900.

Cor Amics de l’Òpera
de Sabadell

Un intens drama de l’amor tractat com a moneda
de canvi a la Roma dels papes. A la ciutat eterna,
assetjada per les tropes de Napoleó,
la repressió religiosa oculta una trama de baixes
passions i extorsió que culminaran amb una
de les morts més belles de la història de l’òpera.

Director del cor
Daniel Gil de Tejada

Director musical
Sergi Roca

Director d’escena
Carles Ortiz
© Paco Amate / PIG - STUDIO

Una de les òperes més cèlebres
i més representades del repertori italià.

Orquestra Simfònica
del Vallès

Escenografia
Jordi Galobart
Repartiment
Maribel Ortega, Floria Tosca
Enrique Ferrer, Mario Cavaradossi
Luís Cansino, Baró Scarpia
Alejandro Baliñas, Césare Angelotti
Pau Armengol, Sagristà
Joan Garcia Gomà, Spoletta
Susana García, veu del pastor
Quim Cornet, Sciarrone
Fabián Reynolds,Carceller
Producció
Associació d’Amics de l’Òpera de
Sabadell per Òpera a Catalunya.
Presidenta i directora artística:
Mirna Lacambra

Preu

Durada
2 hores i 50 min.
(amb intermedi)

56 €
+ Descomptes
Ta!20

50 €

Ta!65

50 €

Ta!29

50 €

Ta!Grups

50 €

Idioma
Sobretitulada en català

+ Abonaments

www.operacatalunya.cat | www.aaos.info | @operacatalunya | @aaos1982 | @OSValles
Compta amb el patrocini de:

24

Amb el suport de:
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Dg. 7 de març – 19 h

CONCERT
AJORNAT
NOVA DATA

SOPA DE CABRA
LA GRAN ONADA

MÚSICA
Així com l’atmosfera de Cercles, presentat
al Teatre-Auditori el 30 de setembre de 2016,
era l’aire, la de La gran onada és l’aigua, el mar,
que es troba present a totes les cançons. Un
disc que gira entorn de l’amor, de les injustícies
socials, i on Gerard Quintana es torna a reivindicar
com un dels grans lletristes del nostre país.
Amb Josep Thió que també ha assumit la
producció del disc i, del directe, la banda es torna
a acompanyar de nous valors de l’escena de la
música catalana com Valen Nieto i Ricard Sohn.

Gerard Quintana, veu
Josep Thió, guitarra
Cuco, baix
Pep Bosch, bateria
Peck, guitarra
Ricard Sohn, teclats
Valen Nieto, guitarra i
percussions

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

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

+ Abonament

Preu

36 €
+ Descomptes
Ta!20

25 €

Ta!65

32 €

Ta!29

29 €

Ta!Grups

32 €

Durada
1 hora i 30 min.

www.sopadecabra.cat | @sopadecabra
26
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Ds. 13 de març – 20 h

LA REVOLUCIÓ DE LA TRADICIÓ

MARALA - PAULA GRANDE I ANNA FERRER - TARTA RELENA

MÚSICA

Albert Puig

Direcció artística
Albert Puig
Marala
Selma Bruna, Sandra Monfort i
Clara Fiol
Paula Grande i Anna Ferrer
Tarta Relena
Marta Torrella i Helena Ros

MARALA

No són moltes les que s’han atrevit a potinejar
en els calaixos de la tradició musical catalana.
Potser per por a les crítiques o pel respecte que
fa a vegades remenar els tresors de les àvies. Però
una vegada més han estat les dones les que han
pres la iniciativa i han demostrat que es podia
plantar la bandera de la revolta al bell mig de la
tradició catalana. Som davant de tres formacions
musicals joves i feministes decidides a donar un
cop de puny sobre la taula, veus noves que estan
construint els fonaments d’un nou escenari al
que només hi pujaran aquelles que desconeguin
el significat dels límits i on la llibertat creativa és
l’única opció. Prepareu-vos perquè això no ha fet
més que començar. Benvinguts i benvingudes a la
revolució de la tradició!

Espectacle en el marc d’activitats
del Dia Internacional de la Dona.
Servei d’Informació i Atenció
a les Dones (SIAD)

+ Abonament

Preu

20 €

28

PAULA GRANDE I ANNA FERRER

TARTA RELENA

+ Descomptes
Ta!20

14 €

Ta!65

18 €

Ta!29

16 €

Ta!Grups

18 €

Durada
1 hora i 30 min
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Dg. 14 de març – 18 h

MAG LARI

MAG LARI LIVE!

MÀGIA
Hi ha dies màgics, i després hi ha dies que
directament són màgia: com el que ens espera
amb el Mag Lari! Amb més de 25 anys sobre
l’escenari i tota una vida dedicada a l’art de
sorprendre, el Mag Lari ens porta un espectacle
ple d’il·lusions, jocs, llums, fum i molt d’humor.
Perquè no és només un mag que es treu cartes
de la màniga, sinó que també ens fascinarà amb
misteris i trucs que ens deixaran bocabadats.
Amb només una hora i vint minuts, ens podrà
fer desaparèixer, riure i, fins i tot, ballar.
Preparats per formar part de l’espectacle?

Intèrprets
Mag Lari
Albert Obach
Tècnic de llum i so
Oriol Rufach
Guió i direcció
Josep Maria Lari
Disseny d’il·luminació
Oriol Rufach
Escenografia
Efímer

Un espectacle que promet sorprendre’t
i fer-te riure amb els seus ingredients
de sempre, elegància, ironia i
presència escènica.
Totes les edats
Preu

20 €
+ Descompte
Ta!En família

16 € (a partir de 4 entrades)

Durada
1 hora i 20 min.

30

31

Dv. 19 de març – 20 h

CONCERT
AJORNAT
NOVA DATA

EL KANKA
GIRA PAYASO

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

Juan Gómez Canca

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

José Benitez, bateria

Álvaro Ruiz, guitarra
Juan Rubio, percussió
Pedro Campos, baix

© Diego Berro

Carlos Manzanares, vents,
acordió i teclat

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

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

+ Abonaments

Preu

32 €
+ Descomptes
Ta!20

22 €

Ta!65

29 €

Ta!29

26 €

Ta!Grups

29 €

Durada
2 hores

www.elkanka.com | @El_Kanka
32
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Dg. 21 de març – 19 h

CIA. SIBERIA / PALOMA MUÑOZ
LEVE

DANSA
L E V E pren la lleugeresa i les seves contradiccions
com a tema i estratègia de treball per reflexionar
sobre la contemporaneïtat i el present mitjançant
el llenguatge escènic i el de la dansa. En un món
que tendeix a allunyar-se d’allò material i greu
en tots els seus aspectes, la coreògrafa Paloma
Muñoz es planteja com es manifesta en el cos
aquesta lleugeresa de l’època, com la dansa
sobreviu a aquest abandonament de la matèria i
com això afecta a la pràctica artística.

Direcció artística i coreografia
Paloma Muñoz

El nou treball de Paloma Muñoz
amb la seva companyia Siberia,
que ja va ser guardonada pel seu últim
espectacle La piel vacía.

Il·luminació
Jaume Ortiz

PARLEM DE...

L E V E, amb la companyia.
En acabar la funció, a la platea.

Intèrprets
Marta Greco
Laura Lliteras
Lara Misó
Amanda Rubio
Paloma Muñoz
Espai escènic
Alex Palacín

© Diego Iñiguez

Espai Sonor
Guillem Iotge

Vestuari
Ladiéguez
Coproducció
Quinzena Metropolitana
de Dansa
Amb el suport de:
Graner - Centre de Creació
de Dansa i Arts Vives
Fabra i Coats - Fàbrica de Creació
Can Gassol - Centre d’Arts
Escèniques de Mataró

Residència tècnica
al Teatre-Auditori, juliol 2020

+ Abonament

Preu

20 €
+ Descomptes
Ta!20

14 €

Ta!65

18 €

Ta!29

16 €

Ta!Grups

18 €

Durada
1 hora i 10 min

www.siberiadanza.com
34
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Dv. 26 de març – 20 h

CONCERT NÚM. 1
DE TXAIKOVSKI

ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT
CLÀSSICA

Un gran concert simfònic amb dos
protagonistes convidats de reconegut
prestigi: Cristina Casale i Edmon Colomer.

Programa
Piotr Ilitx Txaikovski
Concert per a piano i orquestra
núm.1 en si bemoll menor, op. 23
Georges Bizet
Simfonia núm.1 en do major
Orquestra Simfònica
Sant Cugat
Josep Ferré, director titular
Piano solista
Cristina Casale
© Mané Espinosa

El programa està compost pel concert per a
piano i orquestra més popular de Txaikovski,
un clar exponent del romanticisme que destaca
per la seva gran intensitat dramàtica i el magistral
diàleg entre l’instrument solista i l’orquestra,
i la Simfonia núm.1 en do major de Bizet,
gran referent del repertori francès del segle XIX.

Director convidat
Edmon Colomer

+ Abonaments

Preu

28 €
+ Descomptes
Ta!20

20 €

Ta!65

25 €

Ta!29

22 €

Ta!Grups

25 €

Durada
1 hora i 20 min.

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat
36
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Dg. 28 de març – 19 h

Dia
Mundial
del Teatre

ESPECTACLE
AJORNAT
NOVA DATA

CRIMEN Y TELÓN
Ron Lalá

TEATRE
La companyia de teatre, humor i música, Ron Lalá,
ens presenta el seu nou espectacle Crimen y telón.
Una paròdia de la precària situació actual de les
arts i la cultura al nostre país, però també un
homenatge a les arts escèniques al llarg de la
seva història i en tots els seus estils.

Idea original i creació
Ron Lalá

Un laberint d’intrigues i rialles servit per cinc
actors-músics. Un thriller amb música en directe,
a contrarellotge i en temps real, que converteix
els espectadors en testimonis i sospitosos
del major magnicidi de la història de les taules.
Qui ha assassinat el teatre?

Direcció
Yayo Cáceres

Un homenatge al teatre universal
en forma de thriller de gènere negre servit
per cinc actors-músics.

Composició i arranjaments
Yayo Cáceres, Juan Cañas i
Miguel Magdalena

Intèrprets
Juan Cañas
Íñigo Echevarría
Fran García
Miguel Magdalena
Daniel Rovalher

© David Ruiz

“Senyors espectadors: queden detinguts com a
sospitosos, còmplices o testimonis d’un articidi
en primer grau. Tenen dret a riure, plorar,
emocionar-se, seguir el ritme de les cançons i no
revelar a ningú el final de Crimen y telón”.

Text
Álvaro Tato

Durada
2 hores

Preu

28 €
+ Descomptes
Ta!20

20 €

Ta!65

25 €

Ta!29

22 €

Ta!Grups

25 €

Idioma
Castellà
+ Serveis d’accessibilitat

+ Abonaments
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Dg. 11 d’abril – 12 h

EL POT PETIT AL TEATRE

CONCERT
AJORNAT
NOVA DATA

CONCERT SOLIDARI
Amb el Mag Lari

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

Amb la col·laboració de:
Mag Lari
Helena Bagué, Jana
Siddartha Vargas, Pau
Pau Oliver, bateria
Tomàs Pujol, baix
Albert Dondarza, piano, violí i
serra
Mercè Munné, Juna

El Pot Petit ens presenta un concert
únic i excepcional ple de ritmes,
rialles i cançons.

Dani López, saxo, sintetitzador,
guitarra i piano
Ariadna Gispert, trompeta
© Toni Vilches

Joni Ripoll, trombó
Direcció
El Pot Petit
Composició musical
Dani López Pradas

Totes les edats

© David Ruano

Preu únic
La recaptació del concert
anirà destinada a
l’ONG Dream Nepal

20 €
Durada
1 hora i 30 min.

www.potpetit.com | @elpotpetit
40
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Ds. 17 d’abril – 18 h

ESPECTACLE
AJORNAT
NOVA DATA

IT DANSA

JOVE COMPANYIA DE L’INSTITUT DEL TEATRE
Catherine Allard, directora

DANSA
IT Dansa torna amb l’energia i l’entusiasme que
caracteritzen aquesta jove companyia nascuda
com un projecte pedagògic de l’Institut del Teatre
de Barcelona l’any 1998, amb la finalitat d’afavorir
el perfeccionament i la professionalització de joves
ballarins i ballarines.

Programa

El repertori inclou Kaash, una peça exigent que
requereix molta tècnica, rigor, precisió
i potència física, però que transmet una gran
espiritualitat. D’altra banda, la creació de Nogal
és molt teatral i reflecteix, alhora, la nostàlgia
i les incerteses de la joventut amb pinzellades
d’humor, enyorança i fragilitat. In Memoriam,
de Sidi Larbi Cherkaoui, peça que juga amb les
carícies i els cops i Whim, d’Alexander Ekman,
una coreografia que mostra el caos de la
societat moderna.

Whim Fractured Fairytale
Coreografia: Alexander Ekman

Kaash
Coreografia: Akram Khan
The Prom
Coreografia: Lorena Nogal
In Memoriam
Coreografia: Sidi Larbi Cherkaoui

Direcció artística
Catherine Allard

La nova proposta d’IT Dansa
per a totes les edats.

Preu

15 €
+ Descompte

13 €

(A partir de 4 entrades)

Durada
1 hora i 10 min.
www.institutdelteatre.cat | www.liceubarcelona.cat | @Liceu_cat
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Dv. 23 d’abril – 20 h

CONCERT DE SANT JORDI

ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

CLÁSSICA

En el programa hi trobareu sardanes
simfòniques com Empúries de Toldrà, la nova
versió que Xavier Pagès ha fet del Paga-li Joan,
cançó popular de Sant Cugat i gran música
simfònica com les Impressions camperoles
de Joaquim Serra.

Un gran concert per una data assenyalada.
No us el perdeu!

Programa
Eduard Toldrà
Sardana simfònica “Empúries”
Joan Manén
Caprici núm. 3 per a violí i
orquestra
Joaquim Serra
Impressions camperoles
Orquestració: Xavier Pagès
Paga-li Joan
Joan Manén
El cavaller enamorat
Xavier Pagès
Briònia, sardana per orquestra
© José Irún

L’any 2021 és el 50è aniversari de la mort
de Joan Manén i el moment oportú per donar
a conèixer l’obra d’aquest gran compositor
català, malauradament encara poc conegut
pel gran públic.

Orquestra Simfònica
Sant Cugat
Josep Ferré, director titular
Violí solista
Kalina Macuta
Director convidat
Xavier Pagès

Preu

+ Abonaments

28 €
+ Descomptes
Ta!20

20 €

Ta!65

25 €

Ta!29

22 €

Ta!Grups

25 €

Durada
1 hora i 15 min.

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat
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45

Dg. 25 d’abril – 18 h

ESTAT D’EMERGÈNCIA

PRODUCCIÓ NACIONAL DE CIRC

CIRC

Un espectacle creat en plena emergència
sanitària que ens mostra, a través del circ, com
els i les joves artistes d’avui veuen el món i com
s’enfronten als problemes d’un planeta a punt
de col·lapsar-se.

A còpia d’acrobàcies i d’altres tècniques,
la primera Producció Nacional de Circ
ens presenta la seva obra, parcialment
creada durant el confinament a causa de
la Covid-19.

Autoria
Creació col·lectiva
Direcció
Joan Ramon Graell,
amb l’ajudantia de Joan Arqué
i Špela Vodeb
Dramatúrgia
Joan Arqué
Moviment
Špela Vodeb
Intèrprets
Maria Palma
Lara Renard
Carlos Francos
Gabriel Salaün
Júlia Clarà
Raimon Mató
Bruno Toso del Valle
Composició musical
Xavier Janué (The Built in Band)
Sergi Fàbregas
Lorenzo Porcaro

© Marta Garcia Cardellach

Protagonitzat per un seguit d’artistes emergents
escollits per la seva excel·lència acrobàtica i
les seves habilitats interdisciplinàries, Estat
d’Emergència ens mostrarà els seus talents en
diverses tècniques de circ a la pista, explicantnos com viuen en un món en què s’han
d’enfrontar al col·lapse ecològic, a l’auge del
feixisme o a la crisi de l’habitatge.

+ Abonament

Preu

15 €
+ Descompte

13 €

(a partir de 4 entrades)

Durada
1 hora i 15 min

Una coproducció del Grec 2020 Festival de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Amb
el suport de La Vela de l’Estruch de l’Ajuntament de Sabadell i la complicitat de quinze grans equipaments escènics
municipals de Catalunya: Teatre Principal (Vilanova i la Geltrú), Atrium Viladecans (Viladecans), Teatre Jardí (Figueres),
Teatre Auditori Felip Pedrell (Tortosa), Teatre Principal (Olot), Teatre Zorrilla (Badalona), Teatre de la Llotja (Lleida), Teatre
Cal Bolet (Vilafranca del Penedès), Teatre Kursaal (Manresa), Teatre Josep Maria de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet), Teatre Principal (Sabadell), Teatre Atlàntida (Vic), Teatre-Auditori Sant Cugat, Teatre Municipal (Girona) i Fira
Trapezi Reus Residències: La Central del Circ i Teatre Principal de Sabadell.
Residències: La Central del Circ i Teatre Principal de Sabadell.
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Dv. 7 de maig – 20 h

ESPECTACLE
AJORNAT
NOVA DATA

ALICIA ALONSO
GALA CENTENARI

DANSA

Gala d’homenatge a Alicia Alonso,
una de les personalitats més rellevants
en la història de la dansa mundial.

Programa
Carmen, Adagio del II Acte
d’El llac dels cignes, La fille mal
gardée, La Diva, Don Quixot,
Giselle, Trencanous, Espartaco,
Coppélia, A Buenos Aires, El
cigne negre del III Acte d’El llac
dels cignes.
Direcció artística
Orlando Salgado
Directora d’escena
Liuba Cid
Estrelles internacionals
Anette Delgado
Javier Torres
Dani Hernández
Carla Vincelli
Federico Fernández
Ginett Moncho Hernández
Taras Domitro
Aída Badía Isa
Javier Monier
Oriana Plaza
Maynard Miranda
Yanela Piñera
Camilo Ramos

48

© Jorge Valiente | Col. MusDanza, La Habana, Cuba

Grans estrelles del Ballet Nacional de Cuba i del
món de la dansa a Canadà, França i Espanya
recrearan part del repertori de dansa clàssica
a través del qual la gran Alicia Alonso, que
tristament ens va deixar a finals del 2019,
va brillar amb la seva tècnica i mestria.

Preu

+ Abonaments

42 €
+ Descomptes
Ta!20

29 €

Ta!65

38 €

Ta!29

34 €

Ta!Grups

38 €

Durada
2 hores

49

Ds. 8 de maig – 19 h | Dg. 9 de maig – 19 h

EL PARE DE LA NÚVIA

ESPECTACLE
AJORNAT
NOVA DATA

…I POTSER DEL NUVI!

de Joel Joan i Hèctor Claramunt

TEATRE

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

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

Autoria
Joel Joan
Hèctor Claramunt
Direcció
Joel Joan
Intèrprets
Joan Pera
Pep Sais
Maife Gil
Anna Carreño
Oriol Casals
Sergi Vallés
Josep Sobrevals
Producció
Focus i Verteatro

© David Ruano

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

Preu

Durada
2 hores i 30 min.

30 €
+ Descomptes

+ Serveis d’accessibilitat

Ta!20

21 €

Ta!65

27 €

Ta!29

24 €

Ta!Grups

27 €

+ Abonaments
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Dv. 14 de maig – 19 h

AIDA

DE GIUSEPPE VERDI
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i Orquestra Simfònica del Vallès

ÒPERA
Aquesta òpera va ser un encàrrec fet a Verdi pel
Kediv d’Egipte Ismaïl Baixà per ser estrenada
al Teatre de l’Òpera del Caire. Amb la voluntat
de fer un gran espectacle amb escenes plenes
d’esplendor i un gran desplegament orquestral
i coral i evocar la magnificència de l’antic Egipte,
Aida va ser rebuda amb una gran acceptació
pel públic i, de fet, continua essent un clàssic
dels repertoris operístics.

Cor Amics de l’Òpera
de Sabadell

La història se situa a Egipte, a l’època dels grans
faraons, i tracta d’una princesa etíop que
és capturada i duta com a esclava a Egipte.
Un comandant militar, Radamès, es debat entre
el seu amor per ella i la seva lleialtat al faraó.

Repartiment
Maite Alberola, Aida
Alejandro Roy, Radamès
Laura Vila, Amneris
Carles Daza, Amonasro
Jeroboám Tejera, Ramfis
Alejandro Baliñas, Il re
Eugenia Montenegro, Sacerdotessa
Nacho Guzmán, Missatger

Direcció musical
Daniel Gil de Tejada
Direcció d’escena i vestuari
Carles Ortiz
Direcció artística
Mirna Lacambra

Producció
Fundació Òpera a Catalunya

© Paco Amate

Una de les obres de maduresa del compositor
italià, creant una obra espectacular amb un
gran desplegament escènic.

Orquestra Simfònica
del Vallès

Durada
3 hores i 25 min.
(amb intermedi)

Preu

56 €
+ Descomptes

www.operacatalunya.cat | www.aaos.info | @operacatalunya | @aaos1982 | @OSValles
Compta amb el patrocini de:

52

Ta!20

50 €

Ta!65

50 €

Ta!29

50 €

Ta!Grups

50 €

Idioma
Sobretitulada en català

+ Abonaments

Amb el suport de:
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Dg. 16 de maig – 12h | 17h

CONCERT
AJORNAT
NOVA DATA

CANTAJUEGO

TE EXTIENDO MI MANO

MÚSICA
Tal com indica el títol del seu nou espectacle,
el Grupo EnCanto ens ofereix un muntatge molt
especial basat en la solidaritat, l’amistat,
el treball en equip i l’empatia. Amb una acurada
selecció de la seva llarga llista d’èxits, aquesta
enriquidora filosofia es veu encara més reforçada
per l’expansió dels ja icònics CantaJuego, i els
seus fidels amics Coco, Pepe i Buby, als països
llatinoamericans, construint així ponts culturals
entre els dos continents.

Amb
Paulino Díaz
Ainhoa Abaunz
Rodrigo Puertas
Eugenia Cabrera
Paula Berenguer
Julián Lladó

Amb una escenografia dissenyada especialment
per a la gira, Te extiendo mi mano ens dibuixa
una aventura plena de música, humor i energia
que encantarà tant als petits coms als grans que
els hi acompanyin.

Un viatge a través dels seus grans èxits
per cantar, ballar i gaudir en família.
Durada
1 hora i 30 min.

Totes les edats
Preu
Zones 1 / 2 / 3

21 €

Zona 4			

19 €

Idioma
Castellà

+ Descomptes
Ta!Amf8			

54

10,50 €

55

Dg. 23 de maig – 19 h

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

ESPECTACLE
AJORNAT
NOVA DATA

MARIA ANTONIETA

DANSA
Després de Magifique, La Ventafocs i La Bella
i la Bèstia, creades també per iniciativa de
l’Ópera Royal de Versalles, Thierry Malandain
ens presenta Maria Antonieta o La reina de
l’infortuni, que revisa la figura històrica de
l’arxiduquessa d’Àustria i reina consort de França
amb una coreografia que presenta una base
musical amb extractes de les simfonies 6 (Le
Matin), 7 (Le Midi) i 8 (Le Soir) de Joseph Haydn i
Orfeo ed Euridice de Christoph W. Gluck.

Ballet per a 22
ballarins i ballarines

Creació i estrena mundial: Ópera Real de Versalles,
el 29, 30 i 31 de març de 2019, amb l’Orquesta
Sinfónica de Euskadi.

Realització del vestuari
Véronique Murat amb el suport
de Charlotte Margnoux

Malandain i companyia tornen a Sant
Cugat amb un gran muntatge sobre la figura
de Maria Antonieta d’Àustria, reina de
França, esposa de Lluís XVI.

Música
Joseph Haydn i
Christoph Willibald Gluck
Coreografia
Thierry Malandain
Escenografia i vestuari
Jorge Gallardo
Disseny de llums
François Menou

Disseny de so
Nicolas Dupéroir

+ Abonaments

Preu

42 €
+ Descomptes

56

Ta!20

29 €

Ta!65

38 €

Ta!29

34 €

Ta!Grups

38 €

Durada
1 hora i 20 min.
(amb intermedi)
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Dv. 28 de maig – 20 h

LA CABRA, O QUI ÉS SYLVIA?
d’Edward Albee

TEATRE
Martin acaba de guanyar el premi Pritzker,
considerat el Nobel d’arquitectura, i a més té
l’encàrrec culminant de la seva carrera,
la creació d’una ciutat sencera al bell mig del
desert. Gaudeix d’una vida envejable, al costat
de la seva esposa Stevie, una dona intel·ligent,
atractiva i empàtica, i el seu fill Billy, un jove
sensible que mira els seus pares amb una
admiració inqüestionable. Són una família
nord-americana perfecta, d’esquerres,
harmoniosa i triomfadora.
Però des de fa uns mesos Martin guarda
un secret que el tortura i que només s’atrevirà
a confessar al seu vell amic Ross, un famós
periodista amb qui té una amistat indestructible
de més de 50 anys de complicitats.
La confessió de Martin obrirà una porta bestial,
generant una crisi a les seves vides que mai
haurien pogut imaginar.

Jordi Bosch i Emma Vilarasau
protagonitzen l’últim gran text del pare
de la dramatúrgia nord-americana moderna,
Edward Albee, dirigit per Ivan Morales.

Autoria
Edward Albee
Traducció
Josep Maria Pou
Direcció
Iván Morales
Intèrprets
Jordi Bosch
Emma Vilarasau
Roger Vilà
Jordi Martínez
Producció
La Villarroel

Durada
1 hora i 30 min.

Preu

28 €
+ Descomptes

+ Serveis d’accessibilitat

Ta!20

20 €

Ta!65

25 €

Ta!29

22 €

Ta!Grups

25 €

+ Abonaments
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Ds. 29 de maig – 20 h

ESPECTACLE
AJORNAT
NOVA DATA

JORGE BLASS
EFÍMERO

MÀGIA
En aquest espectacle, sentireu la màgia més a
prop que mai, experiències interactives, increïbles
il·lusions, teletransportacions impossibles i un
munt de sorpreses.
Un espectacle per a tots els públics que no us
podeu perdre.

“Efímero” és una nova experiència
que explora les possibilitats entre el físic
i el virtual.

Direcció
Jorge Blass
Ajudant de direcció
Marc Ollé
Disseny de llums
Gabriel Lázaro
Música original
Yadam
Assessor de guió
Jj. Vaquero
Estilisme
Paco Rus
@ David Ruano

Fotografia
Rafa Gallar
Disseny de la imatge
Carlos Buendia
ESTRENA A CATALUNYA

Durada
1 hora i 30 min.

Preu

30 €
+ Descomptes
Ta!20

21 €

Ta!65

27 €

Ta!29

24 €

Ta!Grups

27 €

Idioma
Castellà

+ Abonaments

www.jorgeblass.com | @jorgeblass
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SERVEIS

Protectors:

VISITES GUIADES AL TEATRE

ACCESSIBILITAT

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

DIVERSITAT SENSORIAL

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

APARCAMENT
2 hores gratuïtes al pàrquing
Presentant l’entrada de l’espectacle,
abans de la funció a les taquilles del
Teatre-Auditori, obtindreu un tiquet
de dues hores per a qualsevol dels tres
caixers automàtics situats a la planta -1.
Avinguda de la Torre Blanca, 57

Els espectacles assenyalats compten
amb els serveis adaptats:
Bucle magnètic
individual *

Amb l’ajut de:

So amplificat
individual *
Audiodescripció
individual *
Subtitulació
en l’idioma de l’obra
* Sota demanda a:

Mitjans de comunicació col·laboradors:

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

teatre-auditori@santcugat.cat

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

El Teatre-Auditori és membre de:

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

CONTACTA AMB NOSALTRES
TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Av. del Pla del Vinyet, 48 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Oficines 93 590 76 90 · Taquilles 93 589 12 68
Whatsapp 600 996 996
teatre-auditori@santcugat.cat · www.tasantcugat.cat
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Segueix-nos a:
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Entitat benefactora:

Entitats associades:

Mitjans de comunicació:

Amb el suport de:

Temporada 28 (2021) n. 67

Programació familiar amb el suport de:

