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VENDA D‘ENTRADES
Venda d’abonaments:  
A partir del dimarts 7 de setembre, a les 11 h

Venda general: 
A partir del divendres 10 de setembre, a les 11 h 

REGALA TEATRE

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

Entrades 
Regala entrades personalitzades  
per internet.

Disseny portada: La Casa de Carlota & Friends

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis  
posteriors a la seva publicació (Juliol 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTS DE VENDA
Per internet 
www.tasantcugat.cat

El preu de l’entrada inlou les despeses 
de gestió. Rep-la al mòbil i mostra-la per 
accedir a la sala.

Taquilla de l’Oficina de Turisme 
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

Taquilla del Teatre-Auditori 
Av. del Pla del Vinyet, 48

Fins al divendres 8 d’octubre 
De dimarts a divendres, 
d’11 a 14 h i de 17 a 19 h

A partir del dimecres 13 d’octubre: 
De dimarts a divendres d’11 a 14 h 
Dijous i divendres, de 17 a 19 h
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CARNAVAL  
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FILUMENA MARTURANO 
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ELS GOSSOS 
de Nelson Valente
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29 d’octubre / pàg. 30

ENCARA HI HA  
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d’Anna Maria Ricart Codina
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COMENÇAR
de David Eldridge 

10 de desembre / pàg. 52

PRINCIPIANTES 
de Raymond Carver
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L’ONCLE VÀNIA
d’Anton Txékhov

HUMOR
22 d’octubre / pàg. 26

JAVI SANCHO
Del deporte también se sale

MÚSICA
1 d’octubre / pàg. 14

MANEL 
Per la bona gent 

7 de novembre  / pàg. 38

TRENCADÍS
Orquestra de Músiques 
d’Arrel de Catalunya

13 de novembre / pàg. 40

CÉCILE McLORIN  
SALVANT QUINTET
12 de desembre / pàg. 54

HARLEM GOSPEL CHOIR 
14 de gener / pàg. 62

SAMANTHA  
Todo de mí

29 de gener / pàg. 68

MAYUMANA 
Currents

CLÀSSICA
26 de novembre / pàg. 46
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DE BEETHOVEN
Orquestra Simfònica Sant 
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27 de desembre / pàg. 58

CONCERT DE VALSOS  
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Cugat
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5 de novembre / pàg. 34

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
de Gioachino Rossini
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6 de novembre / pàg. 36

GALA BALLARINS  
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14 de novembre / pàg. 42

DANCING VIVALDI
Orquestra Simfònica V. dels 
Àngels / Orfeó Lleidatà
Par en Dansa
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Espectacles no inclosos: Manel, Fil de memòria, Trencadís i espectacles En família.
Es demanarà l’acreditació corresponent al descompte en accedir a la sala.
Els descomptes no són acumulables.

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

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

Ta! En família
A partir de 4 entrades:
Preu especial. Consulteu el preu  
a cada espectacle familiar.

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

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

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

Venda d’entrades: 
del dimarts 14 de setembre  
al divendres 15 d’octubre,  
a les taquilles del Teatre-Auditori  
i a l’Oficina de Turisme. 
És imprescindible presentar el DNI.
Entrades limitades, nominatives i 
intransferibles. 

MENORS DE 29 ANYS

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

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

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

ABONAMENTSDESCOMPTES

Espectacles no inclosos  
en els abonaments a la carta: 
Manel 
Fil de memòria 
Trencadís 
Espectacles En família.

A LA CARTA

DEU DE TEATRE
Filumena Marturano 
La filla del mar
Els gossos 
La casa de los espíritus 
Encara hi ha algú al bosc 
El Gran Comediant 
53 diumenges 
Començar 
Principiantes 
L’oncle Vània

Preu: 150 €

TRIO DE CLÀSSICA
La 5a de Beethoven. OSSC 
Concert de valsos i danses. OSSC 
Tribut a John Williams. OSV

Preu: 60 €

DUET DE DANSA
Gala de dansa catalans al món 
Dancing Vivaldi 

Preu: 45 €

QUARTET D’ÒPERA
Acis & Galatea 
Il barbiere di Siviglia 
Don Pasquale (25/02/2022) 
Rigoletto (06/05/2022)

Preu: 144 €

DUET DE POESIA
Fil de memòria
Trencadís. OMAC 

Preu: 20 €

Tria 2 espectacles 
(excepte Il barbiere di Siviglia)
Preu: 48 € (24 € / entrada)

Tria 4 espectacles 
(excepte Il barbiere di Siviglia) 
Preu: 88 € (22 € / entrada)

Tria 6 espectacles 
(excepte Il barbiere di Siviglia) 
Preu: 120 € (20 € / entrada)

Tria 8 espectacles 
Preu: 152 € (19 € / entrada)

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

Tria 12 espectacles 
Preu: 192 € (16 € / entrada)12
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Podeu consultar el plànol de la sala amb visió 3D per Internet

PLÀNOL DE LA SALA

ESCENARI

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

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

Sempre d’acord amb la normativa vigent, el Teatre-Auditori seguirà 
els següents protocols, que s’adaptaran en funció de l’evolució de la pandèmia:

L’ús de la mascareta és obligatori.

S’habilitaran, només si és necessari, 
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. 

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

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

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



Ds. 18 de setembre – 20 h

ACIS & GALATEA
Ensemble Contratemps

Una idea d’Esteban Mazer

Director 
Jordi Domènech

Intèrprets 
Maria Hinojosa, Galatea 
Aurora Peña, Damon 
Jorge Juan Morata, Acis 
Juan Carlos Esteve, Polifem

Director d’escena 
Albert Arribas

Espai escènic 
Albert Arribas 
Sergi Torrecilla

Escenografia 
Taller d´Escenografia Sant 
Cugat

Col·labora 
Teatre-Auditori Sant Cugat

ÒPERA

Durant els inicis de la modernitat europea, 
nombrosos creadors —com Raphael, Cervantes, 
Poussin, Góngora o Lully— van revisitar amb 
entusiasme la història de la nimfa Galatea, el 
pastor Acis i el monstre Polifem. En aquells 
anys de grans canvis —en què els privilegis de 
l’antiga noblesa començaven a deteriorar-se 
mentre les realitats urbanes guanyaven una 
força irrefrenable— aquesta faula bucòlica 
popularitzada per les Metamorfosis d’Ovidi es va 
convertir en un mite de renovades significacions, 
gràcies al seu explosiu còctel d’amors falsament 
lliures i soterrades tensions entre realitats 
inconciliables.

El 1718, Georg Friedrich Händel va estrenar 
la seva òpera pastoral Acis and Galatea, que 
aviat assoliria una extraordinària popularitat i 
esdevindria l’obra més representada en vida 
del compositor. Una mascarada alhora còmica i 
tràgica, d’una delicada bellesa vocal i orquestral, 
que ara el Ensemble Contratemps porta als 
escenaris com un dels plats forts del festival 
Contratemps de Música Antiga de Sant Cugat.

Albert Arribas

Durada
1 hora i 20 min.

Preu
24 €

+ Descomptes

Ta!20 17 € Ta!65 22 €

Ta!29 19 € Ta!Grups 22 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

12

LA PRÈVIA DE... 
Acis & Galatea amb Marc Sala 
Dimarts 14 de setembre, 19.30 h  
Al Cafè Auditori 
Organitza: AprÒpera
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Dv. 24 de setembre – 20 h

FILUMENA MARTURANO
d’Eduardo De Filippo

Autoria 
Eduardo De Filippo

Direcció i adaptació 
Oriol Broggi

Traducció 
Xavi Valls Guinovart

Intèrprets 
Clara Segura 
Enrico Ianniello 
Marissa Josa 
Jordi Llovet 
Eduard Muntada 
Xavier Ruano 
Josep Sobrevals 
Sergi Torrecilla 
Montse Vellvehí 
Carla Vilaró

Producció 
La Perla 29

TEATRE

Després de 25 anys de viure mantinguda per 
Domenico Soriano i múltiples negatives a casar-
se amb ella, Filumena decideix fingir una greu 
malaltia per aconseguir que Domenico accepti 
contraure matrimoni. La casa és plena de metges 
i veïns i, enmig d’aquest ambient fúnebre, arriba 
el capellà per donar-li l’extremunció i s’organitza 
el casament. Mentrestant, una jove amant de 
Domenico espera ansiosament a l’habitació del 
costat que Filumena traspassi… Però un cop 
casats Filumena Marturano s’aixeca del llit fresca 
com una rosa, i és aquí que comença l’espectacle.

Què ha empès a Filumena a muntar tota aquesta 
farsa? Per què la seva obsessió per casar-se 
amb Domenico? I ell per què portava 25 anys 
defugint el matrimoni? Aquesta és una comèdia 
d’embolics, secrets i intencions capgirades. 
Filumena és la protagonista d’un periple de 
vida que l’ha conduïda a enganyar, robar i 
aprofitar-se de Domenico, que sempre ha nedat 
en l’opulència. Tota la veritat és bolcada sobre 
la taula, però ja sabem que la veritat sovint és 
dolorosa…

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

Durada
2 hores i 15 min.

Idiomes
Català, castellà i una 
mica d’italià.

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

Preu
30 €

+ Descomptes

Ta!20 21 € Ta!65 27 €

Ta!29 24 € Ta!Grups 27 €

+ Serveis d’accessibilitat

12
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Dv. 1 d’octubre – 21 h

MANEL 
Per la bona gent

Guillem Gisbert, guitarra i veu

Roger Padilla, guitarra

Martí Maymó, baix

Arnau Vallvé, bateria 

MÚSICA

Amb 13 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. El grup torna a Sant Cugat 
amb Per la bona gent. Cinquè treball de la 
banda barcelonina i primer que estrena en el seu 
segell, Ceràmiques Guzmán, que ratifica l’aposta 
del quartet pel pop contemporani, amb dotze 
cançons en què combinen tradició i electrònica 
sense perdre de vista la seva essència. 

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

Durada
1 hora i 30 min.

Abonaments

Concert fora d’abonament

   Preu

Files ABC 35 €

Platea 29 €

Amfiteatre 26 €

Fila 8 amfiteatre     18 €

www.manelweb.com | @grupmanel

+ Serveis d’accessibilitat



Ds. 2 d’octubre | Dg. 3 d’octubre

FESTIVAL PETITS CAMALEONS 
10è aniversari  
“El dret de les nenes i els nens a la bona música”

Informació de tota la programació a www.petitscamaleons.com 

MÚSICA

Petits Camaleons és un festival de música pensat per a nens i nenes de 0 a 14 anys. 
Els nens en 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 comoditats, volums adequats, horaris 
diürns i artistes de gran qualitat. 

Aquest any el festival celebra la seva desena edició del 24 de setembre al  
3 d’octubre amb nous escenaris i activitats que es realitzaran per tota la ciutat.

Ds. 2 d’octubre 

 11 h Manel

 12.30 h Manel

 14 h Joan Miquel Oliver

 16 h Joan Miquel Oliver

 17.30 h Mishima

 19 h Mishima

 11 h Clara Gispert

 12.30 h Clara Gispert

 14 h The Tyets

 16 h The Tyets

 17.30 h Porto Bello

 19 h Porto Bello

Dg. 3 d’octubre 

 11 h  Suu

 12.30 h Suu

 14 h Marala

 16 h Marala

 17.30 h Doctor Prats

 19 h Doctor Prats

 11 h Roba estesa

 12.30 h Roba estesa

 14 h Sense sal

 16 h Sense sal

 17.30 h Lildami

 19 h Lildami
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Preu: Prèmium groc o blau: 26 €

Preu: Prèmium verd o vermell: 26 €

Preu abonament cap de setmana Ds. 2 i Dg. 3 d’octubre: 42 €

@petitscamaleons



Durada
1 hora i 30 min.

+ Serveis d’accessibilitat

Preu
30 €

+ Descomptes

Ta!20 21 € Ta!65 27 €

Ta!29 24 € Ta!Grups 27 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

Dv. 8 d’octubre – 20 h

LA FILLA DEL MAR
El musical a partir del clàssic d’Àngel Guimerà 
La Barni Teatre

Text i lletres 
Jaume Viñas

Música i lletres  
Marc Sambola

Direcció 
Marc Vilavella

Direcció musical 
Marc Sambola

Orquestració 
Óscar Peñarroya

Moviment 
Teresa G. Valenzuela

Intèrprets 
Xavi Casan 
Mariona Castillo 
Candela Díaz 
Gracia Fernández 
Irene Jódar 
Albert Mora 
Arnau Puig 
Marc Sambola 
Clara Solé 
Toni Viñals

Producció  
Focus
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TEATRE MUSICAL

La Barni Teatre aposta per un llenguatge escènic 
contemporani i multidisciplinar que apropi aquest 
gran clàssic de la nostra tradició teatral a la 
mirada de l’espectador actual.

La història té lloc en un poble de la costa catalana 
on els poderosos protagonistes (l’Àgata, en 
Pere Màrtir, la Mariona) són envoltats per un 
cor de personatges aparentment secundaris que 
representen la comunitat, l’opinió pública, la 
caixa de ressonància que amplifica i distorsiona 
els conflictes. Tot plegat ben armat amb una 
estructura dramàtica fluida, una poderosa 
ambició poètica i una sinceritat expressiva 
captivadora

Una versió musical de “La filla del mar” 
d’Àngel Guimerà, un dels pilars de la 
Renaixença de les lletres catalanes.

12



Dc. 13 d’octubre – 20 h

AMB TINTA ROJA
en commemoració dels 90 anys del sufragi femení

Espectacle inaugural del 21è Festival nacional de poesia

Direcció 
Jordi Bosch

Selecció i tria de poemes 
Lluïsa Julià 

Intèrprets  
Laura Aubert 
Silvia Bel 
Elisabet Casanovas 
Maife Gil 
Victòria Pagès 
Clara de Ramon

Acompanyament musical 
Gemma Humet  
Cor Aglepta

POESIA

Espectacle dedicat a les poetes en llengua catalana 
modernes i contemporànies. A les clàssiques, amb 
poemes dels anys 30 endavant, amb diversos 
homenatges, i a la lírica de les generacions actuals. 
La tria de 44 veus -i podien ser-ne moltes més- és 
l’oportunitat de sentir les formes i els registres més 
diversos i personals, des del lirisme més agut al crit, 
la rebel・lia i l’experimentacio. Poesia descriptiva i 
poesia el·líptica, que ens mostra l’imaginari femení 
ric i divers, l’experiència de vida, el desig i la mort, el 
temps i el diàleg obert amb l’univers literari del qual 
se senten hereves. 

Un elenc de luxe ens transmetrà, a través de 
la poesia, la força de l’imaginari femení.

Entrada amb invitació
Cal adquirir-la a www.tasantcugat.cat

Durada
1 hora i 15 min.



Dv. 15 d’octubre – 20 h

ELS GOSSOS
de Nelson Valente

TEATRE

Una celebració familiar destapa un laberint 
de secrets enterrats. Secrets del cor. Records 
distanciats pel temps. Què som? Què hem fet? 
De què tenim por? Per respondre a aquestes 
preguntes, un pare recorre a fets del passat, 
molts dels quals ni tan sols van succeir. Una 
mare es retreu a si mateixa tot allò que no es va 
atrevir a fer. Una parella jove es victimitza com 
si la vida que porten junts fos l’única opció. Els 
gossos és una comèdia tràgica que s’endinsa 
en qüestions universals a partir de la família i 
les seves disfuncions, el conjunt humà que més 
interessa al dramaturg i director argentí Nelson 
Valente 

Una comèdia àcida i intel·ligent sobre els 
conflictes entre generacions i les dificultats 
per mantenir sempre la coherència dels 
ideals.

Autoria i direcció 
Nelson Valente

Traducció 
Joan Negrié

Intèrprets 
Mercè Aránega 
Rosa Boladeras 
Joan Negrié 
Albert Pérez

Espai escènic i vestuari 
Albert Pascual

Producció 
Sala Trono

Amb la col·laboració de 
Grec Festival de Barcelona

Preu
26 €

+ Descomptes

Ta!20 18€ Ta!65 23€

Ta!29 21 € Ta!Grups 23 €

Durada
1 hora i 20 min.

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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+ Serveis d’accessibilitat

12

PARLEM DE... 
Els gossos amb la companyia. 
En acabar la funció a la platea.



Dj. 21 d’octubre – 20 h

FIL DE MEMÒRIA
Gabriel Ferrater

Direcció i interpretació
Pere Arquillué

Música, so i llum
Toni Ubach

Selecció i tria de poemes
Dolors Ollé

Producció
Mola Produccions

POESIA

Passats 25 anys, em torno a enfrontar amb 
aquest retrat personal i literari de qui està 
considerat com un dels principals renovadors de 
la poesia catalana de postguerra. L’obra poètica 
de Gabriel Ferrater gira entorn de l’erotisme i el 
pas del temps. Precisos i intensos, els seus versos 
proposen un diàleg amb la complexa i enigmàtica 
realitat de les relacions humanes.

Un espectacle de contrastos basat en una 
poètica de la claredat i el misteri, moral però 
no moralista. Un espectacle d’uns poemes que, 
amb el pas dels anys, han crescut amb mi i s’han 
convertit en una companyia reconfortant. 

Pere Arquillué.

25 anys després, Pere Arquillué torna amb 
aquest recital dedicat a l’obra d’un gran 
poeta molt vinculat a la nostra ciutat. 

Durada
1 hora

Preu
10 €

+ Abonament

Consulteu preu a la pàgina 7
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Dv. 22 d’octubre – 20 h

JAVI SANCHO
Del deporte también se sale

HUMOR

Javi Sancho parla de la seva relació d’amor i odi 
amb l’esport, i de la febre esportiva que ens envolta. 
Explicarà algunes experiències amb les quals el 
públic se sentirà identificat, com els traumes 
provocats per les seves relacions sentimentals, 
relacions familiars, actualitat televisiva i de moltes 
coses més. Javi Sancho ha compartit escenari amb 
Santi Millán als espectacles Santi Millán Live! i 
Estamos mejor que nunca i ha estat programat fins 
a sis ocasions en el cicle de comèdia Comedy Zoo 
del Club Capitol.

Us garantim una sessió ben divertida amb 
aquest gran especialista en l’art de fer 
riure (i pensar!)

Amb
Javi Sancho

Durada
1 hora i 20 min.

Preu
24 €

+ Descomptes

Ta!20 17 € Ta!65 22€

Ta!29 19 € Ta!Grups 22 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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Durada

3 hores i 20 min. (amb intermedi)

Idioma
Castellà

Dg. 24 d’octubre – 19 h

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS
d’Isabel Allende

TEATRE

Aquesta és una nova adaptació teatral d’una 
obra que ja havia arribat al cinema de la mà de 
Billie August i als escenaris amb la dramaturga 
nord-americana Caridad Svich. Ara, és el torn de 
Carme Portaceli. 

La novel·la d’Isabel Allende es va publicar l’any 
1982 i, en aquell moment, pocs s’esperaven que 
fos un èxit tan aclaparador. Lectors i lectores de 
mig planeta han seguit amb delit les aventures i 
desventures de quatre generacions de la família 
Trueba, protagonistes d’una trama que repassa, 
de manera paral·lela, els moviments socials i 
polítics que van acompanyar la història del Xile 
postcolonial i que acaben dramàticament amb 
un cop d’estat i la implantació d’una dictadura 
ferotge. 

Les idees de perdó, reconciliació i 
amor amaren una novel.la mundialment 
coneguda, convertida ara en muntatge 
escènic.

Autoria 
Isabel Allende 

Adaptació 
Anna Maria Ricart 

Dramatúrgia 
Ana Maria Ricart i  
Carme Portaceli 

Direcció 
Carme Portaceli 

Intèrprets  
Jordi Collet 
Carmen Conesa 
Inma Cuevas 
David Fernández “Fabu” 
Gabriela Flores 
Francesc Garrido 
Miranda Gas 
Borja Luna 
Pilar Matas 
Guillermo Serrano 

Coproducció 
Grec 2020 Festival de Barce-
lona, Teatro Español i Teatre 
Romea

+ Serveis d’accessibilitat

Preu
30 €

+ Descomptes

Ta!20 21 € Ta!65 27€

Ta!29 24 € Ta!Grups 27 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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Dv. 29 d’octubre – 20 h

TEATRE

Va passar al cor d’Europa, a dues hores d’avió de 
Barcelona. Aquí gaudíem de l’eufòria olímpica. 
A Sarajevo l’havien viscuda uns anys abans. De 
sobte, la TV ens servia imatges dels camps de 
concentració a Bòsnia i Hercegovina, barrejades 
amb el recompte de medalles olímpiques a 
Barcelona. El novembre de 2020 farà 25 anys 
que va acabar oficialment aquella guerra, on 
entre 25.000 i 50.000 nenes i dones van ser 
violades com a estratègia de neteja ètnica. Els 
focus i les càmeres ja no hi són. Però, ha acabat la 
guerra per a les supervivents i per als fills nascuts 
d’aquelles violacions? 

Un relat de les supervivents de la 
violència sexual a la guerra dels Balcans 
en diàleg amb una autoficció de la 
dramaturga Anna Maria Ricart. 

ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC
d’Anna Maria Ricart Codina

Durada
1 hora i 40 min.

Autoria 
Anna Maria Ricart Codina 

Investigació i documentació 
Teresa Turiera-Puigbò Bergadà 

Direcció 
Joan Arqué Solà 

Intèrprets 
Ariadna Gil 
Montse Esteve 
Òscar Muñoz 
Magda Puig 
Judit Farrés 
Erol Ileri 
Pep Pascual

Producció 
Cultura i Conflicte 
i Teatre de l’Aurora

+ Serveis d’accessibilitat

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20€ Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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Amb la col·laboració de l’Àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Cugat

En el marc del cicle:

PARLEM DE... 
Encara hi ha algú al bosc amb la companyia. 
Presenta: Maria Cusó. 
En acabar la funció a la platea.



Dg. 31 d’octubre – 19 h

TEATRE

El Llorenç i l’Ernest són dos grans amics de 
tota la vida. Els dos van decidir fa molt temps 
que volien ser actors, però han tingut carreres 
desiguals. Mentre que el Llorenç ha vist com la 
seva fama creixia, l’Ernest no ha acabat mai de 
sortir-se’n. Quan finalment, als 50 anys, l’Ernest 
decideix tirar la tovallola, el Llorenç li etziba un 
discurs motivador digne dels millors coaches 
d’autoajuda del món i fa que l’Ernest doni un gir 
radical a la seva vida, fent que la compassió del 
Llorenç pel seu amic es transformi en una gelosia 
incontrolable. A partir d’aquell moment, el Llorenç 
farà tot el que pugui per sabotejar l’èxit del seu 
gran amic. 

Després del gran èxit d’”Escape Room”, el 
tàndem Joel Joan i Héctor Claramunt ens 
porten una divertida i suggestiva comèdia 
que posarà a prova l’amistat entre dos 
actors. 

EL GRAN COMEDIANT
de Joel Joan i Héctor Claramunt

Durada
A determinar

Autoria i Direcció
Joel Joan i Héctor Claramunt

Intèrprets 
Joel Joan
Xavi Mira
Sandra Monclús
Eduard Muntada
Àfrica Alonso

Producció
Arriska

+ Serveis d’accessibilitat

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20€ Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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PARLEM DE... 
El gran comediant amb la companyia. 
En acabar la funció a la platea.



Dv. 5 de novembre – 20 h

ÒPERA

Il barbiere di Siviglia és una òpera buffa en dos 
actes de Gioachino Rossini amb un llibret de 
Cesare Sterbini, basat en la comèdia de 1775 de 
Pierre Beaumarchais Le Barbier de Séville i el llibret 
d’Il barbiere di Siviglia de Giuseppe Petrosellini.

L’acció se situa a Sevilla, a finals del segle XVII. 
Rosina, una noia bella i òrfena es troba privada de 
la seva llibertat. El seu tutor, la té tancada a casa i 
només la deixa anar a missa, amb l’esperança de 
casar-s’hi algun dia. Ella, però, està enamorada 
d’un jove comte que farà tot el que estigui a les 
seves mans per acostar-se i casar-s’hi. Tot gràcies 
a l’ajuda del barber de Can Fígaro, el mateix que 
va inspirar Les noces de Fígaro, cèlebre òpera de 
Mozart.

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
de Gioachino Rossini

Durada
3 hores (amb intermedi)

Idioma
Italià (sobretitulada en català)

Director d’orquestra i cor 
Daniel Gil de Tejada

Ajudant de direcció  
i coreografia 
Miquel Górriz

Orquestra Simfònica del 
Vallès

Cor Amics de l’Òpera de 
Sabadell

Intèrprets 
César San Martín 
M. Carmen Romeu 
Pablo Martínez 
Fernando Álvarez 
Jeroboám Tejera 
Eugènia Montenegro 
Resta de repartiment  
a determinar.

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

Presidenta i directora artística: 
Mirna Lacambra

Preu
56 €

+ Descomptes

Ta!20 50 € Ta!65 50 €

Ta!29 50 € Ta!Grups 50 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

12

©
 A

. B
ofi

ll

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

Amb el suport de:Compta amb el patrocini de:

LA PRÈVIA DE... 
Il barbiere di Siviglia amb Marc Sala 
Dimecres 3 de novembre, 19.30 h. Al Cafè Auditori 
Organitza: AprÒpera



Ds. 6 de novembre – 20 h

DANSA

La manca d’una veritable Companyia Nacional de 
Dansa fa que aquells ballarins que aconsegueixen 
l’excel·lència hagin de marxar arreu del món per 
treballar en allò que esdevé la seva professió, i 
alhora el seu somni, en la seva majoria de ben 
petits. Catalunya és terra d’artistes, de músics, 
cantants i poetes, però també és terra de ballarins 
i, arran d’aquest èxode, els perdem i perdem tot 
el seu talent i, en definitiva, és una gran pèrdua 
per al nostre país. La idea de crear aquesta gala 
sorgeix de la necessitat de poder agrupar-los i que 
ens mostrin a casa nostra tot el seu art i la força i 
la bellesa de la dansa.

Marisa Yudes

Ballarins i ballarines de casa nostra, que 
mostren el seu talent a les principals 
cases de dansa del món, ens mostraran la 
seva elegància i excel·lència tècnica com 
a eix denominador.

GALA BALLARINS CATALANS AL MÓN

Durada

1 hora i 30 min.
(amb intermedi)

Direcció
Marisa Yudes

Disseny de llums  
Kirill Radev

Ballarins/es
Triana Botaya  
Pablo Bueno
Karina Campos  
Roger Cuadrado
Sergio Gómez Rubio
Débora Martínez 
Clara Mora  
Mariona Roger

Parelles
Miranda Silveira
Andrey Ostapenko
Francesco Bruni
Reo Morikawa
Jérôme Peytour

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22  € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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ASSAIG OBERT 
Dissabte 6 de novembre, 18 h 
Entrada amb invitació.  
Podeu adquirir-la a www.tasantcugat.cat



Dg. 7 de novembre – 19 h

MÚSICA / POESIA

La producció inaugural de l’OMAC és un 
concert de nova creació encarregat al reconegut 
compositor i instrumentista Daniel López, que 
destaca en la música contemporània, el jazz i les 
músiques d’arrel.

L’objectiu de la producció és donar protagonisme 
a una generació de músics tradicionals de gran 
talent i fer d’altaveu de la cultura literària i musical 
dels Països Catalans. 

Amb una plantilla orquestral de 32 intèrprets i la 
solista Anna Ferrer, gaudirem de veus poètiques 
de diferents generacions com ara Clara Fiol, Anna 
Gual, Josep Pedrals o Enric Casasses, al voltant 
dels mateixos temes que tractaven les cançons 
dels nostres avis i besavis.

Un espectacle de música i poesia  
post-contemporània que marcarà  
la cloenda del 21è Festival nacional  
de poesia.

TRENCADÍS
Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya 
Cloenda del 21è Festival nacional de poesia

Durada
1 hora

Preu únic
15 €

+ Abonament

Consulteu preu a la pàgina 7

Compositor i director 
Daniel Lopez

Cantant 
Anna Ferrer

Orquestra de Músiques 
d’Arrel de Catalunya

Coproducció 
Fira Mediterrània, Ajuntaments 
d’Olot, Sant Cugat del Vallès, 
Tarragona i Vilafranca del Penedès, 
Festival Tradicionàrius, La Marfà 
– Centre de creació musical i Trans-
versal – Xarxa d’activitats culturals

www.omac.cat | @omacorquestra | @OmacOrquestra
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Ds. 13 de novembre – 20 h

MÚSICA

Guanyadora de la prestigiosa Thelonious Monk 
International Jazz Competition i de dos Grammy 
al millor àlbum de jazz vocal, la seva manera de 
cantar ha estat comparada amb la de les mítiques 
Bessie Smith i Sarah Vaughan.

Filla de pare haitià i mare francesa, aquesta 
elegant i misteriosa cantant nascuda a Miami 
l´any 1989 fa sortir en tot allò que canta la seva 
impecable formació: des d´estudis de música 
barroca a profundes immersions en el llegat de 
Bessie Smith i altres veus primerenques de la 
tradició vocal de l´Amèrica del Nord. Un talent a 
cavall entre París i els Estats Units en l´òrbita de 
les grans dames del gènere i d´un poder tel·lúric 
realment corprenedor.  

Cécile McLorin és una d’aquelles veus que 
sorgeixen només de tant en tant. 

CÉCILE McLORIN SALVANT  
QUINTET

Durada
1 hora i 30 min.

Cécile McLorin Salvant, veu

Glenn Zaleski, piano 
Keito Ogawa, percussió 
Alexa Tarantino, saxo alt 
Marvin Sewell, guitarra 

Preu
36 €

+ Descomptes

Ta!20 25€ Ta!65 32 €

Ta!29 29 € Ta!Grups 32€

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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www.cecilemclorinsalvant.com | @cecilemclorinsalvant 
www.jazz.barcelona - @bcnjazzfest



Durada
1 hora i 15 min.

Programa

Concert núm. 3 de Bran-
denburg, de J.S. Bach 

Coreografia:  
Rodolfo Castellanos

Gloria RV589 en re major 
per a cor, solistes i orquestra, 
d’A. Vivaldi 
Coreografia: Jamal Callender

Orquestra Simfònica  
Victòria dels Àngels

Orfeó Lleidatà

Director musical
Pedro Pardo

PAR en Dansa
Camil·la Adrian, Pau Altimira, 
Héctor Boto, Lia Boujol, Laura 
Figuero, Mika Gal, Lucía Galan, 
Berta Garcia, Louise Girard, 
Carla Hogarth, Samba Injai, 
Marta Otano, Maria Polyxeni, 
Carolina Rehues, Leyre Sanvi-
cente, Marta Sicília, Lia Suarez, 
Alex Vazquez, Josep Peñaloza, 
Júlia Martí. 

Dg. 14 de novembre – 19 h

DANCING VIVALDI

DANSA

En aquest gran espectacle de música i dansa, 
gaudirem de tres obres mestres dels compositors 
més representatius del barroc coreografiades 
per Miquel G. Font amb els ballarins del PAR en 
Dansa. 

La música barroca és sens dubte una de les que 
connecta millor amb la societat actual i no és 
casualitat que molts dels grans músics del jazz, 
per exemple, hagin fet versions, en el seu propi 
estil, d’obres com els concerts de Brandenburg 
o les fugues bachianes. Aquesta fermesa 
rítmica ens ha permès imaginar-nos una música 
perfectament coreografiable i el resultat en serà 
una vetllada inoblidable per a tots els públics

Un viatge pels diferents barrocs europeus 
que ens connecten amb l’actualitat a 
través de la dansa. 

Gira organitzada en col・laboració amb Factoria Cultural 
Terrassa, L’Atlàntida de Vic, Kursaal de Manresa,  
La Llotja de Lleida, Centre Cultural de Castellbisbal  
i Teatre-Auditori Sant Cugat.

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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Dv. 19 de novembre – 20 h

TEATRE

Després del gran èxit d’Els veïns de dalt, ara 
també portat al cinema amb el títol Sentimental, 
Cesc Gay torna acompanyat del seu equip de 
confiança amb una nova comèdia. 

53 diumenges se centra en la relació entre tres 
germans. Si tots tres es troben en una reunió 
familiar, hi ha una alta probabilitat que la vetllada 
es converteixi en una bomba de rellotgeria i que 
pugui explotar pel motiu més insignificant. Només 
cal una frase aparentment inofensiva que hi faci 
d’espurna.

El creador de l’incontestable èxit “Els 
veïns de dalt” torna amb una nova 
comèdia sobre tres germans i la seva 
relació tempestuosa però irrompible.

53 DIUMENGES
de Cesc Gay

Autoria i direcció
Cesc Gay

Intèrprets
Pere Arquillué
Cristina Plazas
Àgata Roca 
Lluís Villanueva

Producció
Misògines, Elefant, Mola i  
Teatre Romea amb el suport  
de l’ICEC (Generalitat de  
Catalunya).

Durada
1 hora i 30 min.

+ Serveis d’accessibilitat

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20€ Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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www.53diumenges.com



Programa

W. Amadeus Mozart 

Divertimento en  
RE Major k 131

Franz Krommer
Concert per a dos clarinets  
i orquestra, op.91       

L.V. Beethoven 
Simfonia núm. 5  
en do menor, op. 67

Orquestra Simfònica  
Sant Cugat
Josep Ferré, director titular

Clarinets solistes  
Ionas Mercadal &  
Juanjo Mercadal

Directora convidada 
Roit Feldenkreis

Dv. 26 de novembre – 20 h

5a SIMFONIA DE BEETHOVEN 
Orquestra Simfònica Sant Cugat

CLÀSSICA

Un concert per a dos clarinets i orquestra i la 5a 
de Beethoven, una de les obres més populars 
de la història de la música. Un concert amb la 
música clàssica per excel·lència, la música de la 
segona meitat del segle XVIII i principis del XIX, 
que també ens farà vibrar amb obres de W.A. 
Mozart i Franz Krommer. Un gran concert amb 
l’Orquestra Simfònica Sant Cugat i la directora 
israeliana Roit Feldenkreis.

Durada
1 hora i 15 min.

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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Preu
15 €

+ Descompte

13 €     (A partir de 4 entrades)

Durada
50 min.

(35 min. coreografia + 
15 min. intervenció amb 
públic)

Edat recomanada
de 2 a 5 anys 

Dg. 28 de novembre – 16 h i 18 h

NATANAM
DA.TE Danza

DANSA

Cada persona brilla amb llum pròpia entre 
totes les altres. En aquest espectacle de dansa 
contemporània veiem dos intèrprets, dos amics, 
dos còmplices que es troben en una sala de jocs. 
Descobreixen que hi ha aigua, foc, vent i terra 
ordenats i a la seva disposició. Un espai per jugar 
pot ser una platja, un desert, el mar... I també, 
quan estem sols, poden ser molts mons. 

Natanam, que significa “dansa” en sànscrit, és un 
espectacle de dansa multinivell, ideal tant per a la 
infància com per al públic familiar.

Un homenatge a la primera infància, 
acabada de néixer, que es troba en 
constant moviment, renovació i evolució.

Creació
Raúl Durán, Gonzalo Moreno  
i Mª José Casado

Direcció coreogràfica
Omar Meza

Dramatúrgia
Lola Fernández de Sevilla

Assessorament a la drama-
túrgia i posada en escena
Concha Villarrubia

Intèrprets
Raúl Durán  
Mª José Casado

www.datedanza.es | www.elmespetitdetots.cat



Dv. 3 de desembre – 20 h

TEATRE

Totes les històries comencen en algun moment o 
altre.

Són les tantes de la matinada i el Dani és l’últim 
en marxar de la festa al pis de la Laura. El pis està 
fet un merder. I ells també. Una última copa? La 
Laura en té 37, és soltera, sense fills, ni família 
propera, té una bona carrera professional i les 
idees clares, i pren la iniciativa. El Dani, que en té 
40, està divorciat, viu amb la seva mare i fa anys 
que no veu la seva filla, es resisteix.

Durant l’estona que passaran junts, els dos 
començaran a obrir-se l’un amb l’altre, ballaran, 
menjaran entrepans improvisats, compartiran els 
seus gustos, la seva soledat a la ciutat i el lloc 
on són les seves vides. A l’obra viurem com, no 
sense dificultats, fan els passos que els portaran 
a començar una nova i ambiciosa història 
compartida.

Una comèdia, tendra i divertida, sobre els 
primers i fràgils moments en què poses el 
cor en risc i te la jugues.

COMENÇAR
de David Eldridge 

Durada
A determinar

Autoria 
David Eldridge

Direcció 
Pau Carrió

Intèrprets 
David Verdaguer 
Mar Ulldemolins

Producció 
Focus

Preu
26 €

+ Descomptes

Ta!20 18 € Ta!65 23 €

Ta!29 21 € Ta!Grups 23€

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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PARLEM DE... 
Començar amb la companyia. 
En acabar la funció a la platea.



Dv. 10 de desembre – 20 h

Basada en el text  
de Raymond Carver

Director 
Andrés Lima

Intèrprets
Javier Gutiérrez
Mónica Regueiro
Daniel Pérez Prada
Vicky Luengo

Producció
Vania, Producciones Off,  
Carallada show, Teatros  
del Canal.

PRINCIPIANTES
De qué hablamos cuando hablamos de amor 
de Raymond Carver

Durada
1 hora i 30 min

Idioma
Castellà

TEATRE

De què parlem quan parlem d’amor és 
l’adaptació teatral d’un dels relats més coneguts 
de Raymond Carver, que va ser publicat el 1981. 
L’obra gira precisament al voltant del tema de 
l’amor, a través de quatre personatges que 
conversen en una cuina: un matrimoni “veterà” 
i una parella d’amics més joves en una relació 
més recent. Al llarg d’una tarda, els quatre 
comparteixen les seves experiències i idees, 
grans i petites, sobre el que significa l’amor i la 
necessitat de l’altre. 

Romàntica i punyent, realista i poètica alhora, 
l’obra no només és referent d’una època sinó 
que ens atrapa avui amb la força d’una música 
essencial. 

Una reflexió sobre què significa l’amor  
i per què necessitem estimar.

+ Serveis d’accessibilitat

Preu
30 €

+ Descomptes

Ta!20 21 € Ta!65 27 €

Ta!29 24 € Ta!Grups 27 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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PARLEM DE... 
Principiantes amb la companyia. 
En acabar la funció a la platea.



Dg. 12 de desembre – 19 h

MÚSICA

El Harlem Gospel Choir és un gran cor de gospel 
amb seu a Harlem, Nova York. És un dels cors 
més reconeguts dels Estats Units i, a més d’haver 
actuat en nombrosos programes de televisió, han 
participat en espectacles amb celebritats com ara 
Paul McCartney, Diana Ross, Whoopi Goldberg, 
The Chieftains, Bono, André Rieu i John Legend, 
entre molts d’altres.

Fundat el 15 de gener (l’aniversari de Martin 
Luther King, Jr.) de 1986 per Allen Bailey, el 
Harlem Gospel Choir recorre el món cada any 
amb una formació de 9 cantants i 2 músics. A 
Nova York són una autèntica institució i hi actuen 
tots els diumenges, al BB King Blues Club. 

Veniu i deixeu-vos transportar per un dels 
grups de Gospel més reconeguts del món. 
Una manera perfecta per començar a 
celebrar les festes nadalenques. 

 

HARLEM GOSPEL CHOIR

Durada
1 hora i 40 min.

Preu
36 €

+ Descomptes

Ta!20 25€ Ta!65 32 €

Ta!29 29 € Ta!Grups 32€

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

12

www.harlemgospelchoir.com | @harlemgospelchoir  

Mestre de cerimònies 
Henry Odom, Jr.   

Veus 
Jamaal Coleman 
Kimberley Hines 
Carrie Johnson 
Elise Jones 
Torrence Nelson 
Nyisha Siliya 
Courtney Thorpe 
Darrean Van Zandt-Harmon 
Jamal Weldon

Musics 
David Adeyemi 
Derrick Jones



Dv. 17 de desembre – 20 h

CIRC

Espectacle basat en l’apocalipsi del món que 
coneixem, de la societat i de l’ésser humà. “The 
End is Nigh” (La fi és a prop) és un espectacle que 
planteja una atmosfera a la vegada amenaçadora 
i absurda on, més que mai, tot és possible. 
En aquest particular espai-temps, tots tindran 
l’oportunitat d’exposar (una última vegada) la 
seva realitat, o el que queda d’ella, amb les seves 
paradoxes i perills. Un projecte europeu que ha 
ajuntat un equip d’artistes de diversos països per 
crear un espectacle fresc, valent i molt visual, i 
amb bones dosis d’humor negre.  

9 persones a l’escenari provinents de 
8 països diferents per explicar-nos la 
fi del món. I potser l’inici d’un altre. Un 
espectacle que us farà vibrar amb tota la 
seva energia circense.   

Travesia és un projecte de cooperació 
Interreg cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la 
Unió Europea a través del POCTEFA.   

THE END IS NIGH
La Barque Acide

Durada
1 hora i 10 min.

Preu
24 €

+ Descomptes

Ta!20 17 € Ta!65 22 €

Ta!29 19 € Ta!Grups 22 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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www.labarqueacide.wixsite.com/labarqueacide

Intèrprets 
Carla Carnerero 
Maristella Tesio 
Marcelo Nunes 
Aidan Rolinson-Rainford 
Simon Burnouf 
Steph Mouat 
Karita Tikka 
Léo Roussolet 
Marie Vanpoulle



Programa

W. Amadeus Mozart 

Divertimento en  
RE Major k 131

Gioachino Rossini
Obertura “La gazza ladra” 

Amilcare Ponchielli
La Gioconda, dansa  
de les hores 

Joseph Strauss 
Música de les esferes, op 235 

Johann Strauss, Jr. 
Pizzicato polca 
Obertura “Der Zigeunerbaron” 
de Marxa persa, op 289 
Polca francesa “Fledermaus” 
Galop dels bandits 
El Bell Danubi Blau 

Salvador Brotons 
Nadales catalanes 

Orquestra Simfònica  
Sant Cugat

Director
Josep Ferré

Pau Elias, Aquafonia

Dl. 27 de desembre – 20 h 

CONCERT DE VALSOS I DANSES 
Orquestra Simfònica Sant Cugat

CLÀSSICA

Us presentem el tradicional concert de “Valsos 
i Danses”, un concert que ha esdevingut 
tradicional de les festes nadalenques. Aquest 
any l’Orquestra presenta un programa diferent 
amb música elegant i alegre de Rossini, música 
catalana de gran impacte emocional i la música 
més característica de la família Strauss. Un 
concert per gaudir en família de la bona música 
i el bon humor dels músics de l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat.

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

Durada
2 hores (amb intermedi)

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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www.simfonica.cat

@SimfonicaCugat



Dg. 9 de gener – 19 h

TEATRE

L’acció transcorre a l’antiga casa de camp 
d’una família aristocràtica vinguda a menys. La 
tranquil·la existència de l’oncle Vània i de la seva 
neboda Sònia es veu alterada amb l’arribada del 
professor Serebriakov i la seva jove i atractiva 
esposa Elena. Aquest fet farà que tots els 
personatges es replantegin el seu lloc a la vida.

A l’obra podem veure l’enfrontament simbòlic 
entre dos mons: d’una banda, el de la vida al 
camp, aïllat culturalment i geogràficament; de 
l’altra, el que representen els dos ciutadans que 
venen d’un indret europeïtzat i més intel·lectual. 
No obstant això, tots plegats comparteixen una 
cosa: la profunda infelicitat

Un gran elenc ens representarà una de 
les obres més importants de la literatura 
dramàtica del segle XIX i una de les més 
representatives de l’autor rus. 

Autoria
Anton Txékhov

Direcció
Oskaras Koršunovas

Intèrprets
Julio Manrique
Raquel Ferri
Ivan Benet
Júlia Truyol
Lluís Marco
Carme Sansa
Anna Güell 

Producció
Temporada Alta 2021  
i Teatre Lliure

L’ONCLE VÀNIA
d’Anton Txékhov

Durada
A determinar

+ Serveis d’accessibilitat

Preu
30 €

+ Descomptes

Ta!20 21 € Ta!65 27 €

Ta!29 24 € Ta!Grups 27 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

12



Dv. 14 de gener – 20 h

MÚSICA

Samantha Gilabert (Samantha) es va donar 
a conèixer en l’última edició d’”Operación 
Triunfo”. Les seves actuacions i les seves peculiars 
idiosincràsies la van fer destacar en el programa 
d’una manera notable, generant així una legió 
de fans que la segueixen apassionadament. Cada 
senzill que ha llançat s’ha col·locat al N1 a ITunes 
a Espanya, Argentina, Perú i Xile.

Amb més de mig milió de seguidors a les seves 
xarxes socials i gairebé 3 milions de visualitzacions 
dels seus videoclips, Samantha és una de les joves 
artistes més prometedores de l’escena musical 
actual.

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.

La cantant, exconcursant d’Operación 
Triunfo, ens presenta les cançons del seu 
disc “Nada”.
 

SAMANTHA
Todo de mí

Durada
1 hora i 20 min.

Preu
24 €

+ Descomptes

Ta!20 17 € Ta!65 22€

Ta!29 19 € Ta!Grups 22 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

12

@_samantha | @_samanthagg
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Samantha, veu

+ Serveis d’accessibilitat
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Dg. 16 de gener – 18 h

CARNAVAL DELS ANIMALS  
Orquestra Simfònica del Vallès / Brodas Bros

CLÀSSICA / DANSA

L’Orquestra Simfònica del Vallès presenta un 
espectacle-concert en col·laboració amb els 
Brodas Bros: una proposta per a tots els públics, 
on la música de Camille Saint-Saëns s’uneix als 
titelles i a les danses urbanes. El carnaval dels 
animals és una faula contemporània sobre la 
llibertat, l’acceptació de la diferència i l’amistat, 
i, en aquest concert, vindrà acompanyada de la 
Dansa macabra, una obra del mateix compositor 
amb uns protagonistes molt especials… No 
tingueu por! Que us ho passareu molt bé!

Una faula contemporània sobre la llibertat, 
l’acceptació de la diferència i l’amistat, 
que lliga dansa i música.

Guió 
Iván Morales

Direcció artística 
Lluc Fruitós

Concertino i directora 
Marta Cardona

Brodas Bros

Orquestra Simfònica del Vallès  
(en format cambra)

Carles Marigó i  
Jordi Castellà, piano 
Guilliam Sons, beat boxer i músic 
Phax, slow motion 
Eudald Ferré i  
Arnau Colom, titelles

Preu
15 €

+ Descompte

13 €     (A partir de 4 entrades)

Programa

Camille Saint-Saëns 

Carnaval dels animals  
(gran fantasia zoològica)

Dansa macabra, op. 40

www.osvalles.com | www.brodasbros.com

Totes les edats
Durada
1 hora i 30 min.



Durada
1 hora i 30 min.

Preu
30 €

+ Descomptes

Ta!20 21 € Ta!65 27 €

Ta!29 24 € Ta!Grups 27 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

Dg. 23 de gener – 19 h

TRIBUT A JOHN WILLIAMS
Orquestra Simfònica del Vallès 

CLÀSSICA

Escoltem cada dia tanta música que podríem 
dir que la vida de cadascú conté la seva pròpia 
banda sonora. I els amants del cinema, que 
viuen vides paral·leles fetes de cel·luloide i pols 
d’estrelles, saben molt bé de què parlem, i per 
a ells arriba aquest concert. Hi haurà tràvelings 
sobre paratges salvatges, veus destrossades 
per l’ofec de la culpa, dinosaures, camps de 
concentració amb un forat per a l’esperança, 
aprenents de mags amb molta màgia i, 
evidentment, molts petons cinematrogràfics! 

Un concert dedicat a tots els amants de 
la música que gaudeixen escoltant les 
bandes sonores de les pel·lícules que els 
han emocionat.

Programa

John Williams 
Summon the Heroes 
Munich. A Prayer for Peace 
Tauró (Jaws) 
El patriota 
Harry Potter Suite 
Parc Juràssic 
Tribut als compositors del cinema 
1941 Cantina Band 
La llista de Schindler 
Encontres a la tercera fase 
Star Wars

Orquestra Simfònica  
del Vallès

Narrador
Salvador Vidal

Director
Rubén Gimeno

12
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www.osvalles.com | @simfonica_del_valles
 



Director i creador
Boaz Berman

Música
Boaz Berman \ Dan Keenan

Coreografia
Mayumana

Coordinadors artístics
Itamar Deri \ Tal Levi

Disseny de so
Elad Berliner
 

MÚSICA

Mayumana Currents va ser creat per al Festival de 
la Llum de Jerusalem i està inspirat en la disputa 
històrica que van mantenir els dos empresaris 
i inventors Thomas Alva Edison (creador del 
corrent continu) i Nikola Tesla (creador del corrent 
altern). Basat en aquella “batalla dels corrents” 
de finals del segle XIX, la companyia ens presenta 
un espectacle de dansa i percussió, un veritable 
viatge de dos sectors enfrontats, amb estètiques 
artístiques diferents que mostren el que sembla 
una disputa dialogada amb llums i sons propis.

Un còctel elèctric i explosiu de ritme, 
ball, llums, música i humor, altament 
recomanat per a tots els públics.

Ds. 29 de gener – 17.30 h i 20.30 h

MAYUMANA
Currents

Durada
1 hora i 30 min.

Preu
38 €

+ Descomptes

Ta!20 27€ Ta!65 34€

Ta!29 30  € Ta!Grups 34€

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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+ Serveis d’accessibilitat
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CONTACTA AMB NOSALTRES
TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Av. del Pla del Vinyet, 48 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Oficines 93 590 76 90 · Taquilles 93 589 12 68 
Whatsapp 600 996 996 
teatre-auditori@santcugat.cat · www.tasantcugat.cat

Segueix-nos a:

Protectors:

Amb l’ajut de:

Mitjà de comunicació col·laborador:

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

El Teatre-Auditori és membre de:

 

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

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

APARCAMENT
2 hores gratuïtes al pàrquing

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. 

ACCESSIBILITAT

DIVERSITAT SENSORIAL
Els espectacles assenyalats compten 
amb els serveis adaptats:

Bucle magnètic  
individual *

So amplificat  
individual *

Audiodescripció  
individual *

Subtitulació  
en l’idioma de l’obra

Novetat:
Motxilla vibratòria *

Els concerts: Manel, Samantha i Mayumana 
compten amb motxilles vibratòries, per a 
persones amb discapacitat auditiva, que 
vibren al ritme de la música. 

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

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

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

Avinguda de la Torre Blanca, 57



Entitat benefactora:

Entitats associades:

Mitjans de comunicació:

Programació familiar amb el suport de:

Amb el suport de:
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