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VENDA D‘ENTRADES
Venda d’abonaments:  
A partir del dimarts 14 de desembre, a les 11 h 

Venda general: 
A partir del divendres 17 de desembre, 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 (Novembre 2021).

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

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 inclou 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 7 de gener 
De dimarts a divendres, 
d’11 a 14 h i de 17 a 19 h

A partir del dimarts 11 de gener 
De dimarts a divendres, d’11 a 14 h 
Dijous i divendres, de 17 a 19 h



EN FAMÍLIA
20 de febrer/ pàg. 22

L’OMBRA D’EN PETER 
PAN
Cia. Som-hi Dansa

20 de març / pàg. 38

GEOMETRIA
Roseland-Companyia de 
Dansa 

8 de maig / pàg. 58

JO VAIG AMB MI
de Raquel Díaz Reguera 

29 de maig / pàg. 68

ÉRASE UNA VEZ 
Strad El violinista Rebelde

ÒPERA
25 de febrer / pàg. 24

DON PASQUALE 
de Gaetano Donizetti

6 de maig / pàg. 54

RIGOLETTO 
de Giuseppe Verdi

TEATRE
3 de febrer / pàg. 10 

TRAVY 
de Pau Matas Nogué i Oriol 
Pla Solina

6 de febrer / pàg. 14 

23 F ANATOMIA D’UN 
INSTANT 
d’Àlex Rigola i Heartbreak 
Hotel

27 de febrer / pàg. 26

CARLES SANS
PER FI SOL!

6 de març / pàg. 30

FINAL DE PARTIDA 
de Samuel Beckett

13 de març  / pàg. 34

EUROPA BULL
d’Indi Gest

9 d’abril / pàg. 46

LES IRRESPONSABLES
de Javier Daulte

29 d’abril / pàg. 52

CIGARRERAS 
de Cándido Pazó 

7 de maig / pàg. 56

GOLFA 
de José Padilla 

28 de maig / pàg. 66

L’ORENETA 
de Guillem Clua

CLÀSSICA
5 de febrer / pàg. 12

EL 21 DE MOZART I  
LA ITALIANA DE  
MENDELSSOHN
Javier Perianes & Franz 
Schubert Filharmonia

11 de febrer / pàg. 16

ANA HÄSLER AMB LA 
SIMFÒNICA 
Orquestra Simfònica Sant 
Cugat 

11 de març  / pàg. 32

2a SIMFONIA DE 
TXAIKOVSKI
Orquestra Simfònica Sant 
Cugat

1 d’abril / pàg. 44

GRAN MISSA EN DO  
MENOR DE MOZART
Cor Lieder Càmera & Franz 
Schubert Filharmonia

22 d’abril / pàg. 48 

CONCERT DE SANT 
JORDI
Orquestra Simfònica Sant 
Cugat

15 de maig/ pàg. 62

LES QUATRE ESTACIONS 
DE VIVALDI 
Rinaldo Alessandrini & 
Liza Ferschtman & Franz 
Schubert Filharmonia

MÚSICA
12 de febrer / pàg. 18

JOAN DAUSÀ 
Ho tenim tot

4 de març / pàg. 28 

ESTRELLA MORENTE
En concert

18 de març / pàg. 36 

LOVE LOVE LOVE
Un viatge per la música i 
l’amor

20 de maig / pàg. 64 

FERRATER.G

Venda d’entrades 3 // Descomptes 6 // Abonaments 7 // Plànol de la sala 8   
Protocol de seguretat i prevenció de la Covid-19 9 // Programació 10 - 69 // Serveis 70

ÍNDEX DANSA
18 de febrer / pàg. 20

CREA DANCE COMPANY 
BY MARIA ROVIRA 
RÈQUIEM DE MOZART

25 de març / pàg. 40

BALLET CONTEMPORA-
NI DE CATALUNYA  
PLÀNCTON

27 de març / pàg. 42

MAL PELO
HIGHLANDS

24 d’abril / pàg. 50

BJM - LES BALLETS 
JAZZ DE MONTRÉAL
DANCE ME / LEONARD 
COHEN

14 de maig / pàg. 60 

IT DANSA JOVE COMPA-
NYIA DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 
Catherine Allard
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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! Amf 8
En les entrades de la fila 8  
d’amfiteatre: 50% de descompte

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 2022 i vius  
a Sant Cugat, tria 5 espectacles  
per 15 € (3 € cada espectacle).

Venda d’entrades: 
del dimarts 11 de gener  
al dimarts 15 de febrer,  
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: 
Joan Dausà, It Dansa i els espectacles En Família 

Espectacles no inclosos:  
Joan Dausà, IT Dansa i espectacles En Família.

A LA CARTA

NOU DE TEATRE
Travy 
23 F Anatomia d’un instant
Carles Sans - Per fi sol! 
Final de partida 
Europa Bull 
Les irresponsables 
Cigarreras  
Golfa 
L’oreneta

Preu: 135 €

SEXTET DE CLÀSSICA
El 21 de Mozart i La Italiana  
de Mendelssohn (FSF) 
Gran Missa en do menor de  
Mozart (FSF)  
Les quatre estacions de Vivaldi (FSF) 
Ana Häsler amb la Simfònica (OSSC)  
2a Simfonia de Txaikovski (OSSC) 
Concert de Sant Jordi (OSSC)

Preu: 120 €

QUARTET DE DANSA
Crea Dance Company by  
Maria Rovira 
Ballet Contemporani de Catalunya     
Mal Pelo 
BJM - Les Ballets Jazz de Montréal

Preu: 90 €

Tria 2 espectacles 
(excepte les òperes)
Preu: 48 € (24 € / entrada)

Tria 4 espectacles 
(excepte les òperes) 
Preu: 88 € (22 € / entrada)

Tria 6 espectacles 
(excepte les òperes) 
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

AMFITE ATRE

SA
LA

 P
L

AT
EA

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

En cas de restriccions, es donarà 
compliment a la normativa vigent 
d’aforament i de disposició de les 
butaques amb les distàncies de 
seguretat requerides  

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.

AMFITEATRE

SA
LA

 P
LA

TE
A

ESCENARI



Dj. 3 de febrer – 20 h

TRAVY
de Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina

Direcció 
Oriol Pla Solina

Intèrprets 
Diana Pla 
Oriol Pla 
Quimet Pla 
Núria Solina

Producció de la gira:  
Bitò i família Pla-Solinas

A partir de la producció  
original de: Teatre Lliure,  
Bitò i família Pla-Solinas

TEATRE/CIRC

Dos pallassos vells amb poca gràcia. Dos fills 
perduts en si mateixos, la transgressió de l’art 
i l’èxit. Una família de joglars que s’entenen 
més posant-se màscares que mirant-se als ulls. 
Embrancats en crear un espectacle. El seu últim 
espectacle?

Travy és un homenatge a la pròpia família Pla-
Solina (de nom artístic “la Família Travy”) i un 
(des)encontre entre dos corrents teatrals; per una 
banda el clown, el teatre folklòric i popular i, per 
l’altra, les formes postdramàtiques i metateatrals. 
Exposa dues generacions i dos moments vitals; els 
que ja veuen el final del camí sense por i els que 
veuen el principi del mateix amb pànic. 

Una trobada familiar atípica, divertida i 
alhora commovedora.

“Travy” és un espectacle al qual se li podrien atribuir, 

entre d’altres, les fonts del circ, de la Commedia 

dell’Arte, de la tragèdia de Shakespeare, del teatre de 

canya i cordill... Un espectacle d’aquells que tothom 

hauria de veure i viure, almenys, una vegada a la vida. 

Andreu Sotorra. Recomana.cat 

Durada
1 hora i 15 min.

Preu
26 €

+ Descomptes

Ta!20 18 € Ta!65 23 €

Ta!29 21 € Ta!Grups 23 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

12

ESPECTACLE RECOMANAT ESPECIALMENT PER A JOVES



Ds. 5 de febrer – 20 h

EL 21 DE MOZART I LA ITALIANA  
DE MENDELSSOHN 
Javier Perianes & Franz Schubert Filharmonia

CLÀSSICA

Javier Perianes, un dels artistes amb més 
projecció internacional dels darrers anys, debuta 
a la Franz Schubert Filharmonia de la millor 
manera possible, interpretant el meravellós 
Concert per a piano i orquestra núm. 21 de 
Mozart. Completarem el concert amb una de 
les Simfonies més evocadores del romanticisme, 
la ‘Italiana’ de Mendelssohn sota la direcció de 
Tomàs Grau. 

Un debut molt esperat de Javier Perianes 
amb la Franz Schubert Filharmonia. 

Durada
1 hora i 30 min.

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

12

Programa

Franz Schubert
Obertura Italiana, D. 591

Wolfgang Amadeus Mozart
Concert per a piano i orquestra 
núm. 21, KV 467

Felix Mendelssohn
Simfonia núm. 4, op. 90 ‘Italiana’

Piano
Javier Perianes

Franz Schubert Filharmonia  

Director
Tomàs Grau

www.franzshubertfilh.com  |  @fschubertfilh
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Dg. 6 de febrer – 19 h

23 F ANATOMIA D’UN INSTANT
d’Àlex Rigola i Heartbreak Hotel
A partir de la novel·la de Javier Cercas

Direcció 
Àlex Rigola  
Heartbreak Hotel

Intèrprets 
Pep Cruz 
Xavi Sáez 
Roser Vilajosana 
Eudald Font

Espai escènic 
Max Glaenzel

Coproducció 
Heartbreak Hotel,  
Titus Andrònic SL i Teatre Lliure

TEATRE

Una proposta de teatre document. Una 
aproximació al període de la transició prenent 
com a eix vertebrador el cop d’estat del 23 
de febrer de 1981. Un assaig que parteix de 
la novel·la de Javier Cercas, “Anatomia d’un 
instant”: l’instant en què Adolfo Suárez va 
romandre assegut a l’hemicicle del Congrés dels 
Diputats mentre les bales dels colpistes brunzien 
al seu voltant i tots els altres parlamentaris, tots 
menys el general Gutiérrez Mellado i Santiago 
Carrillo, buscaven refugi sota els seus escons. La 
crònica d’aquest gest i la crònica d’un cop d’estat 
i la crònica d’uns anys decisius en el naixement 
de la nostra democràcia.

Àlex Rigola porta a escena una proposta 
de teatre document, una aproximació al 
període de la transició espanyola prenent 
d’eix vertebrador el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981. 

Durada
1 hora i 15 min.

+ Serveis d’accessibilitat

12

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

PARLEM DE...  
23 F Anatomia d’un instant amb la companyia.  
En acabar la funció a la platea.

ESPECTACLE RECOMANAT ESPECIALMENT PER A JOVES



Durada
1 hora i 20 min.

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20€ Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

12

Dv. 11 de febrer – 20 h

CLÀSSICA

El públic d’òpera i el públic simfònic, malgrat les 
lògiques confluències, no són el mateix.

Els primers són uns grans admiradors de la veu 
humana mentre que els segons pensen que no 
hi ha millor instrument que l’orquestra simfònica 
per expressar tots els matisos i sentiments del 
compositor.

Us presentem un concert que agradarà als dos 
tipus de públic, un gran concert simfònic amb la 
col·laboració de la mezzo-soprano Ana Häsler. Un 
concert per descobrir música meravellosa de la mà 
de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.

ANA HÄSLER AMB LA SIMFÒNICA
Orquestra Simfònica Sant Cugat

Programa

Edvard Grieg
Peer Gynt 

Giuseppe Verdi
Obertura La Forza del destino 
Re dell’abisso, affrettati, d’Un  
ballo in maschera  

Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana 

Antonin Dvorák 
Slavonic Dance, op. 46 núm. 4 
Cançó de la lluna de “Rusalka” 
 
Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré, director titular

Soprano
Ana Häsler

Director convidat
Marc Moncusí 

www.simfonica.cat   
@SimfonicaCugat
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Ds. 12 de febrer – 20 h

JOAN DAUSÀ 
Ho tenim tot

Joan Dausà, veu

Florenci Ferrer, guitarra 
Dídac Fernàndez, bateria 
Miquel Sospedra, baix 
Juliane Heinemann, teclat

MÚSICA

El retorn de Joan Dausà als escenaris ve després 
del pas de gegant que va suposar la seva anterior 
gira exhaurint les entrades a tot arreu on actuava.

El cantautor torna a pujar a l’escenari del Teatre-
Auditori per presentar el seu quart àlbum en 
solitari Ho tenim tot, després d’On seràs demà 
(2014), La festa final (2016) i Ara som gegants 
(2018). Després de l’èxit de cançons com La gran 
eufòria o Tot anirà bé, Dausà fa el seu esperat 
retorn amb un disc en què ha comptat amb la 
producció de Santos&Fluren. 

Amb l’energia, la simpatia i el carisma que el 
caracteritzen, l’artista ens farà vibrar i passar una 
vetllada inoblidable. 

L’artista de Sant Feliu de Llobregat ens 
presenta el seu nou treball després de 
gairebé 4 anys.

Durada
1 hora i 40 min.

Abonaments

Concert fora d’abonament

Preu únic
30 €



Durada
1 hora

Dv. 18 de febrer – 20 h

CREA DANCE COMPANY  
BY MARIA ROVIRA  
RÈQUIEM DE MOZART

Coreografia 
Maria Rovira

Cos de ball 
Keyvin Martínez, Aina Gargallo, 
Borja Fernández, Glòria Llevat, 
Javier Monier Jr, Laia Vancells, 
Marc Fernandez, Abel Hernan-
dez, Úrsula Mercado, Idolina 
Massa Pires, Roberth Alexander 
Aramburu Marín, Angel Gabriel 
Gutiérrez i Nilüfer Akcanbas.

Música  
W.A.Mozart

Direcció musical  
Josep Prats

Orquestra Simfònica del 
Vallès

Solistes  
Mireia Tarragó 
Marta Cordomí 
Jorge Juan Morata 
German de la Riva 

Cors 
Coral Cantiga. Dir. Josep Prats 
Cor Montserrat. Dir. Rosa M. 
Ribera

Producció  
Crea Dance Foundation  
Factoria Cultural de Terrassa
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DANSA

Després de l’èxit de Carmina Burana, la 
coreògrafa Maria Rovira porta a escena una 
dansa plena d’al·legories a la vida, la mort i la 
injustícia partint de la relació que va establir 
Mozart amb Déu quan va crear el Rèquiem.

La posada en escena fusiona diferents estils, 
cultures i moviments artístics: antigues danses 
barroques, àrabs, africanes, budistes, indígenes…

Maria Rovira s’endinsa en un univers d’emocions 
comunes a tota la humanitat contagiant-nos amb 
una dansa enèrgica i hipnòtica.

Una al·legoria a la vida, la mort i la 
injustícia amb orquestra, cors i solistes en 
directe.

12

ASSAIG OBERT 
Divendres 18 de febrer, 18 h 
Entrada amb invitació.  
Podeu adquirir-la a www.tasantcugat.cat

Preu
36 €

+ Descomptes

Ta!20 25€ Ta!65 32 €

Ta!29 29 € Ta!Grups 32 €

+ Abonaments

 

Consulteu preus a la pàgina 7



Dg. 20 de febrer – 18 h

L’OMBRA D’EN PETER PAN
Cia. Som-hi Dansa

Idea i guió 
Laura Olivella 

Direcció i coreografia 
Laura Olivella

Repartiment 
Marta Gregorio, Ombra 
Óscar Planells, Peter Pan 
Adrià García, Capità James 
Lluís Parera, Narrador 
Anna Dacosta, Campaneta 
Clara Cuní, Wendy 
Jorge Caro, Smee 
Anna Correro, Mare Peter  
Guillem Gamell, Michael/Pirata 
Paula Pérez, John/Infant perdut 
Martina Sánchez, Infant perdut 
Ana Micó, Rita Cortés, Carla 
Verdú, Paula Espinal, Pirates

Producció 
Som-hi Dansa 

MUSICAL

L’ombra de Peter Pan és un espectacle d’aventures 
i dansa per a tota la família, basat en el personatge 
de Peter Pan, el concepte de la seva ombra i l’inici 
de l’enemistat amb el capità James Garfi al país de 
Mai Més.

Es podria dir que és una petita preqüela de les 
aventures de J.M .Barrie on expliquem com i per 
què la seva ombra es va escapar per primera 
vegada. Una reflexió sobre el perquè de fer-nos 
grans relacionat amb la nostra ombra, el nostre 
passat i la nostra infància.

Vine a volar al país de Mai Més amb aquest musical 
inspirat en un dels personatges més estimats de la 
literatura infantil. 

Un espectacle de dansa per a tota la família 
amb una banda sonora, una escenografia i 
unes projeccions espectaculars!

Durada
1 hora i 5 min.

Preu
15 €

+ Descompte

13 €  (A partir de 4 entrades) 
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Dv. 25 de febrer – 20 h

DON PASQUALE
de Gaetano Donizetti
Orquestra Simfònica del Vallès i Cor Amics de l’Òpera de Sabadell

ÒPERA

Don Pasquale és la darrera, cronològicament 
parlant, de les grans òperes bufes italianes, 
l’última representant d’una gloriosa nissaga 
iniciada a Nàpols, allà cap a finals del segle XVII, 
amb Alessandro Scarlatti i altres compositors. 
És considerada també com l’obra mestra de 
Donizetti en el gènere còmic, superior fins i 
tot a la més popular L’elisir d’amore, uns deu 
anys anterior; el fet és que mai no va caure del 
repertori durant els llargs anys en què el seu 
autor va patir l’oblit més injust.

Director musical 
Xavier Puig

Director d’escena i vestuari 
Carles Ortiz

Repartiment 
Toni Marsol, Don Pasquale 
Serena Sáez, Norina 
Pablo Martínez, Ernesto 
Manel Esteve, Dottor Malatesta

Orquestra Simfònica del Vallès 

Cor Amics de l’Òpera de  
Sabadell

Producció 
Fundació Òpera a Catalunya 
Presidenta i directora artística:  
Mirna Lacambra

Preu
56 €

+ Descomptes

Ta!20 50 € Ta!65 50 €

Ta!29 50 € Ta!Grups 50 €

Durada
2 hores i 45 min.  
(amb intermedi) 

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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12
www.operacatalunya.cat  |  @operacatalunya  |  @OSValles  |  @catalunyamusica

Amb el suport de:

Idioma
Italià (sobretitulada en català)

LA PRÈVIA DE...  
Don Pasquale amb Marc Sala  
Dimarts 22 de febrer, 19 h. Al Cafè Auditori.
Entrada amb invitació.  
Podeu adquirir-la a www.tasantcugat.cat 
Organitza: AprÒpera



Dg. 27 de febrer – 19 h

CARLES SANS - PER FI SOL! 

Direcció
José Corbacho i Carles Sans

Amb
Carles Sans

TEATRE

Ara que Tricicle es pren un descans indefinit, 
Carles Sans, després de 40 anys en silenci, farà 
gaudir als “tricicleros” amb la seva expressivitat 
gestual, parlant de divertides anècdotes 
professionals i personals viscudes durant tot 
aquest temps. 

Per fi sol! no és únicament un monòleg. És un 
espectacle que combina el que es diu i com es 
diu a través del gest i la paraula. Carles Sans 
ens perfila una galeria de divertits i entranyables 
personatges, aconseguint una fantàstica empatia 
amb els espectadors. 

És un espectacle basat en fets reals que farà riure 
a aquells que vulguin saber més de Tricicle, una 
companyia fundada el 1979 i que forma part de 
la memòria emocional del nostre país.

Un espectacle basat en fets reals que farà 
riure a tots els seguidors de Tricicle. Durada

1 hora i 35 min. 
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Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

 

Consulteu preus a la pàgina 7

12



Dv. 4 de març – 20 h

ESTRELLA MORENTE 
En concert

Estrella Morente, cante

José Carbonell Montoyiita, guitarra
José Carbonell Monty, guitarra
Ángel Gabarre, palmes/veus
Antonio Carbonell, palmes/veus
Pedro Gabarre Popo, percussió
Curro Conde Morente, percussió

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

MÚSICA

En aquesta vetllada tan especial, l’artista de 
Granada, filla del molt enyorat Enrique Morente, 
ens oferirà el millor del seu art amb un concert 
que promet moltes emocions. La seva veu descriu 
un panorama complet dels sentiments, la gamma 
sencera de sensacions i colors: des de la subtil 
senzillesa dels cants festers de la seva infància fins a 
les profunditats de l’amor enyorat.

Estrella Morente torna a Sant Cugat 10 anys 
després, i ho fa en companyia d’un esplèndid 
conjunt de músics i en el marc de la celebració del 
Dia Internacional de les Dones.

Estrella no es pot descriure amb paraules. 
Mirar-la, escoltar-la i sentir-la és l’unica 
manera d’experimentar de forma íntima el 
seu art. 
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Preu
Zona 1.  52 €
Zona 2.  38 €

+ Descomptes

Ta!20 30 % Ta!65 10 %

Ta!29 20 % Ta!Grups 10 %

 

Durada
1 hora i 30 min. 



Dg. 6 de març – 19h

FINAL DE PARTIDA
de Samuel Beckett

TEATRE

Quatre personatges es troben “confinats” en un 
espai tancat. Només dues finestres connecten 
amb un exterior sense vida. Sergi Belbel torna a 
Samuel Beckett amb un text que adquireix un 
nou significat a partir de l’experiència viscuda pel 
món després de l’esclat de la pandèmia el 2020. 
Un alè postapocalíptic —escrit en una Europa 
que comença a oblidar la devastació de la Segona 
Guerra Mundial— per a una obra que, juntament 
amb Els dies feliços i Esperant Godot, del mateix 
autor, s’ha convertit en un indiscutible clàssic 
del teatre contemporani. Ara puja un altre cop a 
l’escenari amb un gran elenc encapçalat per Jordi 
Boixaderas, que torna als escenaris després d’una 
llarga absència, i Jordi Bosch, en els papers de l’amo 
Hamm i el seu servent Clov, respectivament.

Estrenada a Londres el 1957, “Final de 
partida” va ser descrita pel cèlebre crític 
literari, Harold Bloom, com la millor obra 
de teatre en prosa del segle XX.

Traducció i direcció
Sergi Belbel

Intèrprets
Jordi Boixaderas 
Jordi Bosch 
Jordi Banacolocha 
Margarida Minguillón

Producció
Teatre Romea

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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Durada
1 hora i 40 min.

+ Serveis d’accessibilitat



Dv. 11 de març– 20 h

CLÀSSICA

La Simfonia núm. 2 en do menor, op. 17, de Piotr 
Ilitx Txaikovski, coneguda com a Petita Rússia, és 
una de les obres més alegres de Txaikovski, que va 
obtenir gran èxit des de l’estrena. 

El Concertino per a flauta i orquestra op. 
107 en Re major és una peça escrita el 1902 
per la pianista i compositora francesa, Cécile 
Chaminade, que va gaudir de gran popularitat i 
reconeixement en vida. 

Accents catalans és una obra de la compositora 
terrassenca, Elisenda Fàbregas, actualment 
establerta als EUA, on va estudiar a la prestigiosa 
Juilliard School, debutant el 1978 al Carnegie Hall.

2a SIMFONIA DE TXAIKOVSKI
Orquestra Simfònica Sant Cugat

Programa

Elisenda Fàbregas
Accents catalans  

Cécile Chaminade 
Concertino per a flauta i  
orquestra, Op. 107 

Piotr Ilitx Txaikovski 
Simfonia núm. 2 en do menor, 
op. 17

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré, director titular

Flauta solista
Patricia de No 

Director 
Salvador Brotons

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

1 hora i 20 min.
Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20€ Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments
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www.simfonica.cat   
@SimfonicaCugat
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Durada

1 hora i 50 min.

Dg. 13 de març – 19 h

EUROPA BULL
d’Indi Gest

TEATRE

Europa Bull, premi Quim Masó 2018, és un 
espectacle poètic, elegant i ple d’humor sobre 
les pors dels europeus, desemparats després de 
pensar durant molt de temps que havien trobat 
un refugi de les tempestes de l’economia i de les 
guerres nacionals. Potser han oblidat que el mite 
d’Europa és el d’un déu de l’Olimp que arriba a 
l’altra banda del Mediterrani, s’enamora d’una 
noia fenícia (Europa) i la rapta sota l’aspecte 
d’un immens toro. Un mite fundador ple de 
violència que es torna a fer present quan aquesta 
comunitat tan aparentment plàcida ha començat 
a bullir i treure fum. Una Europa a punt de petar.

Espectacle guanyador de 4 Premis de la Crítica 
2019: millor direcció, millor dramatúrgia, millor 
actriu de repartiment i millor música original o 
adaptada.

Un muntatge lingüísticament sorprenent 
a partir del mite d’Europa i de la seva 
ebullició actual.

Dramatúrgia i direcció 
Jordi Oriol

Intèrprets 
Sasha Agranov 
Isak Férriz 
Sarah Anglada 
Carles Pedragosa 
Karl Stets  
Olga Onrubia

Producció 
Indi Gest, Premi Quim Masó 
2018 i Teatre Nacional de 
Catalunya.

Amb el suport de l’Oficina de 
suport a la iniciativa cultural.

+ Serveis d’accessibilitat

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20€ Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments
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ESPECTACLE RECOMANAT ESPECIALMENT PER A JOVES



Dv. 18 de març – 20 h

MÚSICA

Mig centenar de músics, una posada en escena 
potent i emocionant, una mica de química i un 
punt de matemàtiques. 

LOVE LOVE LOVE és un viatge per la música i 
l´amor conduït pel músic i humanista Ramon 
Gener i l’actor José Corbacho, acompanyats 
per l’Orquestra Simfònica del Vallès, un grup de 
pop-rock i diversos cantants. Ells ens parlaran 
de l’enamorament i de la passió, dels amors 
impossibles i de l’amor etern, de parelles i de 
triangles... I ho faran mentre escoltem la música 
de Wagner, Beethoven, Bach, Verdi, Mozart, però 
també els grans èxits d´Amy Winehouse, Bruce 
Springsteen, The Beatles, Elton John o Beyoncé, 
entre d’altres.

Us han trencat el cor alguna vegada? Us acabeu 
d’enamorar? Cada moment de la vida amorosa 
té una banda sonora. Veniu a escoltar-la en 
un espectacle fet de música, teatre i paraules 
que, com no podia ser d’una altra manera, us 
enamorarà.

Un viatge pels sentiments amorosos, amb 
més de 40 músics en escena, conduït 
per Ramon Gener i José Corbacho: una 
“estranya parella” unida per la música i 
l’amor. 

LOVE LOVE LOVE
Un viatge per la música i l’amor

Durada
1 hora i 40 min.

Idea original 
Pepitos Brothers  

Direcció 
José Corbacho 

Guió 
Gemma Sanz 
José Corbacho 
Ramon Gener 

Conducció 
Ramon Gener
José Corbacho

Direcció musical 
Marcelo Frajmowicz 

Orquestra Simfònica  
del Vallès

Banda LOVE LOVE LOVE

Coproducció
Grec 2021 Festival de Barcelo-
na i Pepitos Brothers Produccio-
nes, SL.

Residència tècnica al Teatre-
Auditori, juliol 2021 

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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Dg. 20 de març – 12 h

DANSA

Geometria és un fascinant desplegament 
d’imatges, música i moviment. Per a la seva 
nova producció Roseland Musical ha comptat 
amb la col·laboració d’Onionlab, els amics 
perfectes -mestres del mapping i els audiovisuals 
interactius- per crear un espectacle de dansa 
màgic i immersiu dedicat a fer ballar el triangle, 
el cercle i el quadrat. A dibuixar en l’espai figures 
geomètriques amb el llenguatge de la dansa 
contemporània, l’acrobàcia i el hip-hop. 

Un espectacle que farà que nenes i nens pensin 
que han entrat en un videojoc poètic i futurista, 
envoltat de raigs làser, cuques de llums en 
moviment i fantasies en 3D.

Mapping i audiovisuals interactius al 
servei d’un espectacle de dansa pensat 
per a infants.

GEOMETRIA
Roseland - Companyia de Dansa

Durada
55 min.

Direcció artística
Marta Almirall

Textos
Montserrat Ginesta

Coreografia
Anna Planas 
Aina Lanas  
Arias Fernández

Ballarins/Ballarines
Aina Lanas 
Arias Fernández  
Anna Sagrera

Direcció audiovisual
Jordi Pont

Creació musical
Xavier Oró

Producció
Roseland Musical

Preu
12 €

+ Descomptes

10 €  (A partir de 4 entrades)
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@roselandmusical.com

TOTES LES EDATS



Dv. 25 de març – 20 h

DANSA

Plàncton neix d’una inquietud avui desbordant  
per valorar els contrastos necessaris per reflexionar 
sobre l’estat del món actual, en molts aspectes 
antagònics amb l’origen de la vida mateixa. Ha 
arribat un moment hipercrític en què estem obli-
gats a plantejar dràsticament si podem gaudir 
de la vida i ser feliços tornant de nou als nostres 
orígens i plaers més bàsics o contemplatius, i si les 
noves tecnologies es poden posar al servei absolut 
d’aquest objectiu per assegurar la preservació de  
la vida al planeta. 

Mentre Smart City ens mostra el ritme frenètic de  
la gran metròpolis subjecta al tractament del Big 
Data, Vox Balaenae ens endinsa a les immensitats 
marines amb  el cant de la balena geperuda 
com a leitmotiv. Dos programes antagònics però 
complementaris que, a través de la força combina-
da de la música i la dansa, ens emocionaran i ens 
faran reflexionar sobre aquesta qüestió de vida o 
mort.

BALLET CONTEMPORANI DE CATALUNYA
PLÀNCTON
Mentre Smart City / Vox Balaenae

Direcció artística
Miquel G. Font

Direcció musical 
Patricia de No

Música Smart City 
Marcos Fernández-Barrero

Música Vox Balaenae 
George Crumb

Coreografia 
Miquel G. Font

Escenografia 
Miquel G. Font i Albert Torres

Ballarins: 
Nabar Martínez 
Maria Torrents 
Pau Altimira 
Jimena Martínez 
Berta Garcia 
Anna Soler 
Daniele Bracciale

Músics  
Patricia de No, flauta 
Laia Puig, violoncel 
Miquel Villalba, piano

En coproducció amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat.

Residència tècnica al Teatre-
Auditori, març 2022  

Durada
1 h i 30 min.

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20€ Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

12

ASSAIG OBERT 
Divendres 25 de març, 18 h 
Entrada amb invitació.  
Podeu adquirir-la a www.tasantcugat.cat



Dg. 27 de març – 19 h

DANSA

Després de Bach, On Goldberg Variations/
Variations i Inventions, Highlands és la quarta 
peça d’un projecte ben llarg en què la inconfusible 
Mal Pelo, liderada per Pep Ramis i María Muñoz, 
ha explorat l’obra de Bach, els seus paisatges i els 
seus racons emocionals i s’hi ha recreat. 

L’espectacle camina, salta i s’esmuny per diverses 
obres del compositor barroc amb diferents 
aproximacions coreogràfiques i escèniques on 
regnen la llum, la foscor, l’elegància i la brutalitat. 
Aquesta vegada, posant el focus en la passió i el 
desig de trobar un lloc remot, salvatge, incert i 
envoltat de natura per fer créixer l’espiritualitat

Un espectacle al voltant de J.S. Bach 
sobre el llenguatge del moviment i la 
sonoritat de la música en viu.

MAL PELO
HIGHLANDS

Durada
1h i 30 min. 

Direcció 
María Muñoz i Pep Ramis

Col·laboració en la direcció 
Leo Castro i Federica Porello 

Creació i dansa 
Pep Ramis, María Muñoz, Federica 
Porello, Leo Castro, Zoltan Vakulya 
Miquel Fiol, Enric Fàbregas i  
Ona Fusté

Direcció musical 
Quiteria Muñoz i Joel Bardolet

Quartet corda 
Joel Bardolet, Jaume Guri,  
Masha Titova, Daniel Claret, 
Quartet de veus: Quiteria Muñoz, 
David Sagastume, Mario Corberán 
i Giorgio Celenza.

Música 
Johann Sabastian Bach, Arvo Pärt, 
Henry Purcell, György Kurtág i 
Georg Friedich Haendel

Textos 
Nick Cave, John Berger i Erri de 
Luca. 
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Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20€ Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7

12

www.malpelo.org  |  @malpelo_dance

Coproducció Mercat de les Flors; Théâtre de 

l’Archipel – Scène Nationale de Perpignan; Théâtre 

Garonne – Scène européenne de Toulouse;  ICEC 

– Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya; Teatre Principal de Palma, Consell Insular; 

Festival de Otoño, Comunidad de Madrid; Festival 

Temporada Alta.



Dv. 1 d’abril– 20 h

CLÀSSICA

La Missa en Do menor de Mozart és, després del 
Rèquiem, la seva obra religiosa més espectacular. 
Mozart, un cop a Viena, va compondre aquesta 
missa plena d’expressivitat on cerca els diferents 
estats d’ànim que experimenta com a home, entre 
la llum i la foscor. De retorn cap a Viena, Mozart 
va passar uns dies a Linz, on li van demanar que 
fes un concert. Com que no tenia cap obra a 
la maleta, va decidir compondre una simfonia 
que va enllestir en tres dies. La Simfonia Linz, 
tècnicament perfecta, respira lluminositat i alegria, 
i amb aquell alè indescriptible que només el geni 
de Salzburg sabia imprimir a la música.

GRAN MISSA EN DO MENOR  
DE MOZART
Cor Lieder Càmera & Franz Schubert Filharmonia

Durada
1 h i 30 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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Programa

Wolfgang Amadeus Mozart
Simfonia núm. 36, KV 425 ‘Linz’
Gran Missa en Do Menor, KV 427

Ulrike Haller, soprano
Marta Mathéu, soprano
Joan Francesc Folqué, tenor
Josep-Ramon Olivé, baríton

Cor Lieder Càmera 

Franz Schubert Filharmonia 

Director 
Salvador Mas

www.franzschubertfilh.com  |  @fschubertfilh



Ds. 9 d’abril– 20 h

TEATRE

Què passaria si un dia, de cop, comencéssim a 
dur a terme tot el que ens passa pel cap? Quins 
són els límits del que està ben fet i el que està mal 
fet?

La Núria, la Lila i la Fabi es disposen a passar un 
cap de setmana juntes, fora de la ciutat. La Lila 
surt d’una separació traumàtica i les amigues la 
volen ajudar, però la cosa es complica i les tres 
dones es veuen arrossegades per un corrent 
d’emocions a flor de pell que les convertirà, sense 
elles voler-ho, en unes autèntiques irresponsables.

Com seria fer realitat les nostres fantasies? Fins a 
on arribaries per ajudar una amiga? Una comèdia 
irresponsable que va escalant minut a minut.

Una nova i divertida comèdia de l’autor 
argentí amb la direcció de Sílvia Munt i un 
trio de grans actrius.

d’octubre al 5 de novembre 2021

LES IRRESPONSABLES
de Javier Daulte

Traducció
Cristina Genebat

Directora
Sílvia Munt

Intèrprets
Cristina Genebat
Marta Marco
Nora Navas

Producció
Bitò, La Villarroel i Bulthaup 

Espectacle més votat en la cate-
goria de Públic Adult del procés 
participatiu “Tu decideixes la 
programació del Teatre-Audi-
tori”.

Durada
1 h i 25 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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Dv. 22 d’abril– 20 h

CLÀSSICA

El poeta Gabriel Ferrater va néixer l’any 1922 a 
Reus i va morir a Sant Cugat el 1972. Aquest 
any és el cinquantè aniversari de la seva mort i el 
centenari del seu naixement i, per aquest motiu, 
hem preparat un concert de Sant Jordi diferent  
en homenatge al gran poeta català.

En el programa hi trobem una combinació 
inèdita de música catalana, música experimental 
i música moderna. Un concert amb dues solistes 
convidades, amb l’estrena de la versió simfònica 
de música popular als anys vint i amb un final de 
festa espectacular amb música dels Beatles.

Un concert innovador i una aproximació a la 
personalitat de Ferrater amb música del segle XX.

CONCERT DE SANT JORDI
Orquestra Simfònica Sant Cugat

Programa

Camperola d’Eduard Toldrà 
L’Aplec d’Agustí Borgunyó 
Allegro Simfonia núm. 4  
“Deliciae Basilienses” d’Arthur 
Honegger  
Tabula Rasa per a 2 violins i or-
questra d’Arvo Pärt 
Dona estimada de Llorenç Torres 
Nin (Estrena arranjament per a  
orquestra de Salvador Brotons).
Beatles Simfònic

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Rapsode
Joan Berlanga

Violins solistes
Sara Cubarsi & Xènia Gogu

Director
Josep Ferré

Durada
1 hora i 20 min.

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20€ Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments
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Dg. 24 d’abril – 19 h

DANSA

Dance Me / Leonard Cohen és una creació 
exclusiva, inspirada en l’obra extensa i profunda 
del poeta, artista i compositor de Montreal, 
Leonard Cohen. Aprovat per Cohen en vida, 
sota la direcció artística de Louis Robitaille i amb 
l’audaç dramatúrgia escènica d’Eric Jean, aquest 
espectacle únic cobra vida en cinc estacions, com 
els cicles de l’existència retratats per Cohen en la 
seva obra.

La coreografia s’ha confiat a tres especialistes 
de diferents nacionalitats; Andonis Foniadakis, 
Annabelle López Ochoa i Ihsan Rustem, amb un 
elenc de 14 ballarins i ballarines de la companyia.

Un homenatge al poeta, artista i 
compositor de Montreal a càrrec d’una 
de les millors companyies de dansa 
canadenques.

BJM - LES BALLETS JAZZ  
DE MONTRÉAL
DANCE ME / LEONARD COHEN

Durada
1 hora i 20 min.

Coreografia
Andonis Foniadakis
Annabelle López Ochoa
Ihsan Rustem

Idea Original 
Louis Robitaille

Dramatúrgia i posada  
en escena 
Eric Jean 

Direcció musical 
Martin Léon

Ballet per a 14 ballarins  
i ballarines

Preu
42 €

+ Descomptes

Ta!20 29 € Ta!65 38 €

Ta!29 34 € Ta!Grups 38 €

+ Abonaments
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+ Serveis d’accessibilitat

Dv. 29 d’abril – 20 h

TEATRE

Tot i que, en la seva trama argumental, estem 
davant la història d’una relació socialment 
impossible entre una proletària i un burgès, 
l’obra també pot ser llegida com un testimo-
niatge de la crisi política que el 1868 va portar a 
la caiguda de la dinastia borbònica i el 1873  
a la proclamació de la I República.

Tota una època confusa i convulsa en la qual 
detectem molts ressons de l’actualitat. Una 
gestació i un enllumenament sindronitzats 
amb els avatars de la protagonista, que quan 
està parint el seu fill bastard, sent la veu d’una 
multitud al carrer que crida: “Visca la República 
Federal”!

Un gran muntatge amb set actrius basat en 
La Tribuna d’Emilia Pardo Bazán.

Preu
28 €

+ Descomptes

Ta!20 20 € Ta!65 25 €

Ta!29 22 € Ta!Grups 25 €

+ Abonaments
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CIGARRERAS 
de Cándido Pazó 

Direcció 
Cándido Pazó

Intèrprets 
Tamara Canosa 
Susana Dans 
Merce Castro 
Isabel Naveira 
Covadonga Berdiñas 
Ana Santos 
Ledicia Sola   

Durada
1 hora i 30 min

Idioma
Castellà



Dv. 6 de maig – 20 h

ÒPERA

Òpera en tres actes. Text de Francesco Maria Piave 
basat en Le roi s’amuse de Víctor Hugo. Estrenada 
al Teatre La Fenice de Venècia, l’11 de març de 
1851.

Rigoletto forma juntament amb Il trobatore i La 
traviata (totes dues de 1853), la trilogia popular 
operística que Verdi va compondre a mitjans de 
la seva carrera i s’ha convertit en una fita del 
repertori estàndard essent una de les òperes més 
interpretades mundialment

RIGOLETTO
de Giuseppe Verdi  
Orquestra Simfònica del Vallès i Cor Amics de l’Òpera de Sabadell

Director musical 
Daniel Gil de Tejada

Director d’escena i vestuari 
Carles Ortiz

Repartiment 
Luís Cansino, Rigoletto 
Antoni Lliteres, Duca di Mantova 
Elisa Vélez, Gilda 
Jeroboám Tejera, Sparafucile 
Anna Tobella, Maddalena 
Juan Carlos Esteve, Conte  
Monterone 
Nacho Guzmán, Borsa  
Pau Armengol, Marullo 
Joan Garcia Gomà, Conte Ceprano 
Laura Obradors, Contessa Ceprano 
Anna Farrés, Giovanna

Orquestra Simfònica del Vallès

Cor Amics de l’Òpera de Sabadell

Producció 
Fundació Òpera a Catalunya 
Presidenta i directora artística:  
Mirna Lacambra

Durada
2 hores i 40 min.
(amb intermedi)
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Preu
56 €

+ Descomptes

Ta!20 50 € Ta!65 50 €

Ta!29 50 € Ta!Grups 50 €

+ Abonaments

Consulteu preus a la pàgina 7
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LA PRÈVIA DE...  
Rigoletto amb Marc Sala  
Dimarts 3 de maig, 19 h. Al Cafè Auditori.
Entrada amb invitació.  
Podeu adquirir-la a www.tasantcugat.cat  
Organitza: AprÒpera

Idioma
Italià (sobretitulada en català)

www.operacatalunya.cat  |  @operacatalunya  |  @OSValles  |  @catalunyamusica

Amb el suport de:



Ds. 7 de maig – 20 h

TEATRE

Un matí, davant de la porta d’un institut, apareix 
una pintada que diu “GOLFA”, un insult anònim 
que destapa la història que la precedeix. Després 
de la ruptura amb el seu xicot Fran, Amanda 
pateix un terrible assetjament virtual que porta 
els seus pares a denunciar la possible autoria del 
jove. Fins que no s’aclareixin els fets, la direcció de 
l’institut decideix apartar el Fran de les aules, i tot 
es revoluciona quan la seva mare s’hi presenta i 
insulta Amanda amb la mateixa paraula- “Golfa”. 
El jutge encarregat del cas els proposa una 
mediació online amb el sexòleg Jordán Gómez. 

Darrere d’un insult es poden amagar 
alguns dels mals que ens afecten com a 
societat i que poden tenir una solució en 
l’educació sexual que rebem.

GOLFA
de José Padilla 

Dramatúrgia i direcció  
José Padilla 

Intèrprets 
Fran Cantos/Julio Hidalgo  
Montse Díez/Ana Varela María 
Rivera/Mercedes Borges 
Ninton Sánchez

Producció 
Primera Toma i Crémilo

Espectacle més votat en la cate-
goria de Públic Jove del procés 
participatiu “Tu decideixes la pro-
gramació del Teatre-Auditori”.

 

Durada
1 h i 15 min.

Idioma
Castellà
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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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PARLEM DE...  
Golfa amb la companyia.  
En acabar la funció a la platea.

ESPECTACLE RECOMANAT ESPECIALMENT PER A JOVES



Dg. 8 de maig – 12 h

TEATRE

A la Sol li agrada el Martín, però el Martín mai 
no s’ha fixat en la nostra protagonista (tot i que 
és una nena molt especial): duu unes cuetes molt 
divertides, unes ulleres massa grans, uns vestits 
sempre multicolors i –el que la fa més diferent– 
unes ales i molts ocells al cap. Però el Martín 
segueix sense mirar-la i ella, aconsellada pels seus 
amics, es canvia de pentinat, es treu les ulleres, 
comença a vestir-se com tothom i perd les ales i 
els ocells i, de cop, quan finalment ja és una més 
i s’assembla a la majoria, quan ja ha perdut tot 
el que la feia única, el Martín es fixa en ella. Però 
la Sol encara haurà de prendre una altra decisió: 
val la pena canviar la nostra manera de ser per 
agradar als altres?

Paco Mir porta al teatre l’adaptació 
d’una faula sobre l’autoestima escrita i 
il·lustrada per Raquel Díaz Reguera al seu 
llibre supervendes.

JO VAIG AMB MI
de Raquel Díaz Reguera   

Durada
50 min.
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Adaptació i Direcció 
Paco Mir 

Música 
Jofre Bardagí

Intèrprets 
Anna Arena 
Meritxell Termes 
Albert Ruiz

Producció 
Vania Produccions

Espectacle més votat en la 
categoria de Públic Familiar 
del procés participatiu “Tu 
decideixes la programació del 
Teatre-Auditori”.
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Preu
12 €

+ Descompte

10 €  (A partir de 4 entrades) 

A PARTIR DE 5 ANYS



Ds. 14 de maig – 12 i 18 h

DANSA

IT Dansa, la jove companyia de dansa de l’Institut 
del Teatre, ens porta, un any més, la seva energia 
i el seu entusiasme. Es tracta d’un projecte 
pedagògic de l’Institut del Teatre de Barcelona 
creat l’any 1996 per a la professionalització i el 
perfeccionament de joves ballarins i ballarines.

El repertori inclou Kaash, de l’aclamat Akram 
Kahn, i The Prom, de Lorena Nogal, qui va ser 
membre d’IT Dansa. La tercera coreografia és Lo 
que no se ve, una creació de Gustavo Ramírez 
concebuda l’any 2021 en exclusiva per a IT Dansa. 
Un programa amè i àgil amb un llenguatge molt 
actual i atractiu capaç de despertar en qualsevol 
persona l’interès per la dansa.

IT Dansa torna a Sant Cugat amb un 
espectacle actual i atractiu per a tots els 
públics.  

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

Durada
1 hora i 20 min.

www.institutdelteatre.cat  |  www.liceubarcelona.cat  |  @Liceu_cat  

Programa

Lo que no se ve 
Coreografia: Gustavo Ramírez 
Sansano 
Música: Franz Schubert 

The Prom 
Coreografia: Lorena Nogal 
Música: Vangelis, Lindstom, 
Perfume Genius

Kaash 
Coreografia: Akram Khan 
Música: Nitin Sawhney 

Direcció artística 
Catherine Allard

Preu
15 €

+ Descompte

13 €  (A partir de 4 entrades) 



Dg. 15 de maig – 19 h

CLÀSSICA

Rinaldo Alessandrini torna a la Franz Schubert 
Filharmonia i ho fa amb un programa dels que 
fan afició. A la primera part gaudirem de Les 
quatre estacions de Vivaldi, amb la violinista Liza 
Ferschtman, una de les violinistes més rellevants 
del moment i que ens alegra presentar per primer 
cop al nostre públic. A la segona interpretarem 
la Simfonia núm. 2 de Schubert, possiblement 
la més alegre del compositor alemany, d’aires 
italianitzants i que, en mans d’Alessandrini lluirà 
amb tots els seus colors.

LES QUATRE ESTACIONS DE VIVALDI  
Rinaldo Alessandrini & Liza Ferschtman & Franz 
Schubert Filharmonia 

Durada
1 hora i 30 min.

Programa

Antonio Vivaldi
Les quatre estacions

Franz Schubert 
Simfonia núm. 2, D. 125

Violí
Liza Ferschtman 

Franz Schubert Filharmonia 

Director 
Rinaldo Alessandrini

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.franzschubertfilh.com  |  @fschubertfilh



Dv. 20 de maig– 20 h

MÚSICA/POESIA

G de Gabriel, G de gosar gaudir, G de ginebra, 
G de gènere, G de geni, i punt. I punt G. 
“Ferrater. G” recupera el Ferrater més provocador, 
irreverent, irònic, melancòlic i punyent. Com 
un joc, més enllà de la poesia, la curiositat del 
cos. L’escena tota sencera: parlada, cantada, 
coreografiada de color d’olor de poma, en un 
clam del gosar poder, poder ser sensualitat i desig. 
És el tremolor dels bruscos túnels del Ferrater 
més angular: l’escriptor, el crític, el traductor, el 
professor, el lingüista. 

Com a cloenda del Festival Barnasants 
2022, un homenatge poètico-musical amb 
motiu del centenari d’aquest gran poeta,  
crítc, lingüista i professor.

FERRATER.G

Meritxell Gené, veu 
Estel Solé, actriu 
Jordi Busquets i Pau Guillamet 
“Guillamino”, músics 
Margherita Bergamo Meneghi-
ni i Ricardo Salas, ballarins

Coproducció: 
Festival Barnasants 
Ajuntament de Sant Cugat 
Teatre-Auditori Sant Cugat  

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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Ds. 28 de maig– 20 h

TEATRE

La senyora Amèlia, una severa professora de cant, 
rep a casa seva un home jove que vol millorar la 
seva tècnica vocal per cantar al memorial de la 
seva mare morta recentment. Ben aviat descobrim 
que la cançó triada, “L’oreneta”, té un significat 
especial per als dos personatges, que aniran 
desgranant detalls del seu passat, marcat per un 
atemptat terrorista de signe islamista que va patir 
la ciutat l’any anterior..

En la seva versió espanyola, Dafnis Balduz va 
compartir cartellera amb Carmen Maura i, en 
aquest muntatge, l’acompanyarà l’aclamada 
actriu santcugatenca, Emma Vilarasau.    

Obra inspirada directament en l’atac 
terrorista contra la comunitat LGBTIQ+ 
perpetrat al bar Pulse d’Orlando (EUA) al 
juny de 2016.

L’ORENETA
de Guillem Clua

Direcció
Josep Maria Mestres

Intèrprets
Emma Vilarasau
Dafnis Balduz

Producció
La Villarroel
La Zona
Un nou teatre a l’Est

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

12

©
 D

av
id

 R
ua

no
©

 D
av

id
 R

ua
no



Dg. 29 de maig– 18 h

MÚSICA

Un espectacle únic, amb una posada en escena 
espectacular, que ens farà vibrar amb algunes de 
les bandes sonores que ens han marcat durant les 
nostres vides. 

Jorge Guillén, considerat un dels violinistes més 
virtuosos del moment, i deixeble d’Ara Malikian, 
fa un gir de 360 graus amb els instruments 
clàssics per apropar-los al públic a través de 
l’espectacle en viu.

Grans i petits gaudiran de cançons tan conegudes 
com “Mamma Mia” d’ABBA, “You’re the One 
that I Want” de la pel·lícula Grease, “Pirates del 
Carib” de Hans Zimmer, “El toro Ferdinando per a 
violí i narrador” d’Alan Ridout o el popular tema 
“Bella Ciao”, entre d’altres.

   

Un espectacle familiar que farà vibrar 
grans i petits a través de la música de 
cinema.

ÉRASE UNA VEZ
Strad El violinista Rebelde

Durada
1 hora i 15 min.
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Preu
15 €

+ Descompte

13 €  (A partir de 4 entrades) 

TOTES LES EDATS

Direcció artística
Jorge Guillén        

Jorge Guillén, violí

Joaquín Alguacil, guitarra 
espanyola i elèctrica 
Vicente Hervás, bateria i caixó 
flamenc 
David Garcia, teclat 
Tania Bernaez, baix i contrabaix



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

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:

Amb el suport de:
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