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VENDA D‘ENTRADES

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.

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 DEL TEATRE-AUDITORI
Av. del Pla del Vinyet, 48

Fins al divendres 6 de gener 
De dimarts a divendres, 
d’11 a 14 h i de 17 a 19 h

A partir del dimarts 10 de gener 
De dimarts a divendres, d’11 a 14  h 
Dijous i divendres, de 17 a 19  h

TAQUILLA DE L’OFICINA DE TURISME
Pl. d’Octavià, 10 

Fins al divendres 31 de març 
De dimarts a diumenge, de 10 a 14 h

A partir del dissabte 1 d’abril 
De dimarts a dissabte,  
de 10 a 14 h i de 17 a 19 h 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h

VENDA D’ABONAMENTS 

A PARTIR DEL DIMARTS 13 DE DESEMBRE, A LES 9.30 h

VENDA GENERAL 

A PARTIR DEL DIVENDRES 16 DE DESEMBRE, A LES 9.30 h

A

E

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis  
posteriors a la seva publicació (Novembre 2022). 

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

Portada
Com a portada d’aquesta segona part de la temporada, La Casa de Carlota & 
Friends ens han creat una seqüela gràfica d’aquelles emotives cares i apreciatives 
mans de la primera, que expressaven la seva felicitat: “...i som feliços de ser 
aquí”. I ara, també en paraules d’en Gabriel Ferrater, del mateix poema, la 
imatge, poblada de rostres encara més somrients i colors encara més càlids, ens 
brinda una imperativa invitació: “Trobem-nos altre cop!” I així ho farem. Seguirem 
celebrant el retrobament i emocionant-nos junts amb els espectacles en viu que 
aquí us oferim amb tota la nostra il·lusió.
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TRILIRITADAS 

Ds. 11 de març 
11:30 h / 13 h

EL MAGOW

Ds. 22 d’abril 
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Ta!20
Fins als 20 anys: 
30% de descompte

Ta!35
De 21 a 35 anys: 
20% de descompte

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

Ta!18 
Si fas 18 anys aquest 2023 i vius  
a Sant Cugat, tria 5 espectacles  
per 15 € (3 € cada espectacle).

Venda d’entrades: 
Del dimarts 10 de gener  
al dimarts 14 de febrer,  
a les taquilles del Teatre-Auditori  
i a l’Oficina de Turisme. 

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

Espectacles no inclosos als descomptes: 
Ara Malikian, Nuye, IT Dansa, Rosario, Camel i els espectacles En Família.
Es demanarà l’acreditació corresponent al descompte en accedir a la sala.
Els descomptes no són acumulables.

DESCOMPTES

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

Ta!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
(excepte Camel)

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

MENORS DE 35 ANYS

Tria 2 espectacles 
(excepte Madama Butterfly i Il Trovatore) 
Preu: 48 € (24 € / entrada)

Tria 4 espectacles 
(excepte Madama Butterfly i Il Trovatore) 
Preu: 88 € (22 € / entrada)

Tria 6 espectacles 
(excepte Madama Butterfly i Il Trovatore) 
Preu: 120 € (20 € / entrada)

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

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

TEMÀTICS

A LA CARTA

Espectacles no inclosos en els abonaments a la carta: 
Ara Malikian, Nuye, IT Dansa, Rosario, Camel i els espectacles En Família

NOU DE TEATRE
Preu: 135 €
· Forever Young
· Muerte de un viajante
· Buffalo Bill a Barcelona
· El pare
· Una llum tímida
· Amèrica
· Una teràpia integral 
· Moriu-vos
· Terra baixa

VUIT DE CLÀSSICA
Preu: 152 €
· Hahn & Proust: L’amor  

del temps perdut
· Grans heroïnes del cinema (OSV)
· Sibelius & Elgar (OSSC)
· El concert per a violí de 

Mendelssohn (FSF)
· Khatxaturian & Bernstein (OSSC)
· Brotons dirgeix Brotons (OSSC)
· Novena de Beethoven (OSV)
· Músiques per a un Nou  

Món (Orquestra del Liceu)

QUARTET DE DANSA
Preu: 75 €
· IT Dansa
· Ballets Jazz Montréal
· Crea Dance Company  

by Maria Rovira
· Les quatre estacions

ABONAMENTS

Tria 12 espectacles 
Preu: 192 € (16 € / entrada)
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Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

Durada 1 hora

Un espectacle que gira entorn de la 
correspondència amorosa entre el compositor 
Reynaldo Hahn i l’escriptor Marcel Proust.

Tres dones d’una mateixa família tornen de 
l’òpera i se serveixen una copa. Les tres, d’edats 
diverses, han heretat no només l’amor per la 
música de Reynaldo Hahn, sinó també les cartes 
que Marcel Proust li enviava regularment després 
de la seva trobada l’any 1894, quan el primer 
era un músic consolidat i el segon un escriptor 
que buscava el seu camí, abans d’escriure la 
seva obra magna: À la recherche du temps 
perdu (A la recerca del temps perdut). Juntes se 
submergeixen en les paraules d’un i en la música 
de l’altre, i descobreixen els primers dies febrils 
del seu amor.

Programa
Mélodies de Reynaldo Hahn 
Offrande, Encor sur le pavé 
sonne mon pas nocturne, L’heure 
exquise, Nocturne, Dans la nuit, 
Quand la nuit n’est pas étoilée, 
Rêverie, À Chloris, entre d’altres

Intèrprets 
Irene Mas Salom, soprano
Mercedes Gancedo, soprano

Recitadora
Felicity Lott

Piano
Julius Drake

Direcció d’escena i concepte 
Vincent Huguet

ESPECTACLE EN FRANCÈS  
SOBRETITULAT

HAHN & PROUST:  
L’AMOR DEL TEMPS PERDUT 

Dijous 2 de febrer - 20 h

C Cà

“Un sempre s’inspira quan par-
la de qui estima. La veritat és 
que mai no s’hauria de parlar 
d’una altra cosa”

Carta de Marcel Proust a  
Reynaldo Hahn, 1895

Amb la col.laboració especial de:

Espectacle dins del:

SALA PLATEA
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Serveis d’accessibilitat   

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
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Tricicle torna amb una renovada versió 
d’aquesta comèdia musical que és un cant a 
la vida quan més a prop de la mort s’està.

Sota la producció i direcció d’El Tricicle, torna 
la comèdia musical d’èxit Forever Young on set 
actors joves s’interpreten a si mateixos, o a allò 
que seran d’aquí a 40 anys, quan estiguin vivint 
en una residència per a artistes retirats que no es 
resignen a ser senzillament vells.

Un espectacle tendre, sense ratllar mai el cursi, 
divertit sense caure en el mal gust, intel·ligent  
i per a públics de qualsevol edat. Una comèdia 
on es canten cançons que formen part del nostre 
ADN. Una glopada d’aire fresc en el món del 
musical convencional. Un alè d’esperança i un 
cant al “viure cada dia”.

Direcció i adaptació 
Tricicle

Direcció musical
Marc García Rami

Arranjaments musicals
Manuel Villalta

Intèrprets
Marc Pociello
Llorenç González
Irene Jódar
Clara Moraleda
Marc Pujol
Anna Mateo

Piano
Marc García

FOREVER YOUNG
d’Erik Gedeon 

Durada 1 hora i 30 minutsDivendres 3 de febrer - 20 h
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Durada 1 hora i 50 minunts

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
www.osvalles.com  |  @simfonica_del_valles

Un programa, amb una mirada conscient i 
compromesa nascuda de les protagonistes 
que van irrompre a la gran pantalla, que ens 
acostarà a importants fites del cinema dels 
segles XX i XXI.

Què tenen en comú Karen Blixen, Ellen Ripley, 
Scarlett O’Hara, Sara Connor, Luci, Graci i Mar, 
la princesa Leia o Emma Woodhouse? Totes elles 
formen part de l’important repartiment de grans 
heroïnes del cinema de tots els temps. Dones 
valentes, decidides, empoderades i fantàstiques 
que van protagonitzar grans pel·lícules. 
Personatges que, lluny de ser a l’ombra dels seus 
homòlegs masculins, van prendre les regnes de la 
situació en nombrosos arguments de ficció.

Compositores com Rachel Portman -primera 
dona a guanyar un Òscar a Millor Banda Sonora 
Original per Emma el 1996- actrius i dobladores 
com Mercè Montalà i directores d’orquestra com 
Virginia Martínez se citaran en aquest magnífic 
concert. Les hi acompanyem?

GRANS HEROÏNES DEL CINEMA 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 

Diumenge 5 de febrer - 19 h

C Cà

Programa

John Barry  
Memòries d’Àfrica

Jerry Goldsmith 
Alien

Max Steiner 
Allò que el vent s’endugué

Brad Fiedel 
Terminator

Joan Vives 
¿De qué se ríen las mujeres?

John Williams 
El despertar de la força

Rachel Portman 
Emma
I altres músiques d’heroïnes

Actriu 
Mercè Montalà 

Orquestra Simfònica del Vallès  

Directora  
Virginia Martínez

ESPECTACLE MUSICAL  
AMB NARRACIONS EN CATALÀ

Es mostraran imatges de pel·lícules que 
poden ferir la sensibilitat de l’espectador
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Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

Durada 2 hores i 20 minuts  
(amb intermedi)

www.simfonova.cat  |  @simfonova

Un recorregut per les òperes que més 
emocionen i agraden a cinc personatges 
populars i coneguts per tot el públic.

El nou espectacle de Simfonova ens oferirà els 
fragments operístics que més agraden a cinc 
personatges populars: Carles Sans (El Tricicle), 
Josep Roca (sommelier i propietari d’El celler de 
Can Roca), Helena García Melero (periodista de 
TV3), Toni Clapés (periodista i comunicador de 
RAC1) i Boris Izaguirre (escriptor, presentador de 
televisió i showman).

El comunicador i presentador Marcel Gorgori 
conversa amb tots ells per conèixer les seves 
preferències operístiques, que ens portaran 
a escoltar els millors fragments d’obres com 
Rigoletto, Il trovatore, Madama Butterfly, Tosca, 
La Bohème, Tannhäuser, Carmen, Cavalleria 
rusticana i Samson et Dalila, entre d’altres.

Idea, guió i presentació  
Marcel Gorgori

Intèrprets
Carles Cosías, tenor
Laura del Río, soprano 
Toni Marsol, baríton
Laura Vila, mezzosoprano

Orquestra Barcelona Filharmonia
Cor Orfeó Vigatà

Direcció i arranjaments musicals 
Daniel Antolí i Plaza

SIMFONOVA
L’ÒPERA DELS AMICS 

Divendres 10 de febrer - 20 h

Ò
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Serveis d’accessibilitat   

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
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Una reflexió sobre l’ésser humà i l’estafa que 
és creure en el somni americà, un clàssic que 
és tan vigent avui com fa més de 70 anys.

Willy Loman és un treballador infatigable 
que, amb seixanta-tres anys, esgotat i exhaust 
després d’una vida sense descans, veu com la 
seva posició dins l’empresa perilla. A més, el 
seu matrimoni no passa per un bon moment i 
la relació amb els seus dos fills amaga un secret 
antic que amenaça l’estabilitat familiar.

La crueltat del capitalisme salvatge on les persones 
valen allò que poden produir, la frustració pels 
somnis no complerts, la falta de comunicació dins 
la família, la necessitat de triomfar i ser acceptat 
a la societat són els eixos sobre els quals pivota 
aquesta obra mestra teatral.

Versió i Adaptació 
Natalio Grueso

Direcció
Rubén Szuchmacher

Intèrprets
Imanol Arias 
Fran Calvo
Cristina De Inza 
Virginia Flores 
Daniel Ibáñez 
Andreas Muñoz 
Miguel Uribe

Producció
OKAPI

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

MUERTE DE UN VIAJANTE
d’Arthur Miller 

Dissabte 11 de febrer - 20 h Durada 1 hora i 50 minuts
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A vegades, les històries dels contes són  
de mentida, però mentides que expliquen 
moltes veritats.

Sa Majestat l’Emperador, tot i tenir l’armari ple 
a vessar, no està mai content amb els vestits 
que porta. Per satisfer-lo, el seu conseller fa una 
crida a tots els sastres i modistes de l’Imperi per 
presentar els seus dissenys a canvi d’una gran 
recompensa. Però una nena, la Greta, filla dels 
jardiners del Palau, qüestionarà a l’Emperador 
sobre la necessitat d’aquest vestit nou. La 
innocència i sinceritat tan pròpia dels infants és 
el motor i el far que ens il·lumina cap a aquesta 
nova creació.

Text i Dramaturgia
Col·lectiva 

Direcció
Pep Vila 
Toni Albà

Intèrprets
Sergi Casanovas
Pere Romagosa

Producció
La Pera Llimonera

LA PERA LLIMONERA
UN VESTIT NOU PER A L’EMPERADOR

Durada 1 horaDiumenge 12 de febrer - 12 h

´

RECOMANAT: + 6 ANYS

teatre

www.laperallimonera.com  |  @laperallimonerateatre  10 €
Descompte
Ta!EnFam 8 € (A partir de 4 entrades)

SALA PLATEA
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Durada 1 hora i 45 min  
(amb intermedi)

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

La Simfònica Sant Cugat amb la jove violinista 
Inés Issel sota la batuta del mestre  
Salvador Brotons.

Dues obres emblemàtiques de dos compositors 
romàntics: el finlandès Jean Sibelius, nascut 
a Hämeenlinna el 1865, i el britànic Edward 
Elgar, que va néixer a Broadheath al comtat de 
Worcestershire, Anglaterra, el 1857. Un dels 
grans concerts per a violí i orquestra del repertori 
universal i una obra imprescindible, sorprenent 
i espectacular com les Variacions Enigma, 
respectivament.

Dos consagrats compositors nascuts a mitjan 
segle XIX junts en un programa de luxe.

www.simfonica.cat  |  @SimfonicaCugat

SIBELIUS & ELGAR
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT 

Divendres 17 de febrer - 20 h

C Cà

Programa

Tomàs Peire 
Seny (obra dedicada a l’Orquestra)

Jean Sibelius
Concert per violí i orquestra en Re 
menor Op. 47

Edward Elgar 
Variacions Enigma Op. 36

Orquestra Simfònica Sant Cugat  

Violí
Inés Issel 

Director 
Salvador Brotons

Sibelius & Elgar amb Josep Ferré
Divendres 17 de febrer - 19 h. Al Cafè Auditori.
Entrada lliure. Aforament limitat. 

PARLEM DE...
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Durada 1 hora i 30 minuts
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www.aramalikian.com  |  @aramalikian

Ara Malikian, un dels violinistes més 
brillants, expressius i carismàtics de la seva 
generació, torna per fer-nos gaudir amb la 
força i la màgia de la seva música.

Ara Malikian torna per presentar-nos The Ara 
Malikian World Tour, una gira que defineix com 
“el resultat de veure créixer el meu fill, del meu 
creixement al seu costat. Són tots aquests sons 
i melodies que intenten donar forma al que he 
sentit i m’ha inspirat ell i de la vida a través d’ell. 
Una trobada amb el nen que no vaig poder ser 
i hauria somiat ser. És un homenatge a aquests 
éssers que són tan lliures com un ocell lliure”.

Els seus concerts són fascinants i la seva entrega 
sembla no tenir límits. A Sant Cugat ja ens ha 
captivat més d’una vegada, esgotant sempre les 
entrades, i ara torna amb l’objectiu de fer-nos 
gaudir amb la força i la màgia de la seva música. 
No us ho perdeu!

Violí
Ara Malikian

Piano
Iván “Melón” Lewis

Baix
Iván Ruiz Machado

Bateria
Georvis Pico Milán

Guitarra
Dayan Abad 

THE ARA MALIKIAN 
WORLD TOUR 

Dissabte 18 de febrer - 17 h / 20 h

C

Concert fora d’abonament

 

Zona1   54 € Zona2   48 € Zona3   48 € Zona4   42 €
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Descomptes 

Ta!20 50 € Ta!35 50 €

Ta!65 50 € Ta!Grups 50 €

 56 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

Una de les òperes més estimades de Puccini.

Text de Luigi Illica i Giuseppe Gioacosa, basat en 
una obra teatral de David Belasco. Estrenada al 
Teatre alla Scala de Milà, el 17 de febrer de 1904.

La Fundació Òpera a Catalunya presenta aquesta 
producció renovada de la tragèdia japonesa 
de Madama Butterfly, una de les òperes més 
estimades de Puccini. L’obra explica la història 
de la geisha Cio-Cio-San, enamorada de l’oficial 
americà Pinkerton en un amor no correspost. 
Dues cultures diferents i dues persones amb 
expectatives diferents sobre el matrimoni  
i l’amor que provocaran una tragèdia.

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

Direcció musical: Sergi Roca Bru

Director del cor: Daniel Gil de Tejada

Direcció d’escena i vestuari 
Carles Ortiz

Repartiment
Carmen Solís, Cio-Cio-San
Enrique Ferrer, B. F. Pinkerton
Manel Esteve, Sharpless
Anna Tobella, Suzuki 
Jorge Juan Morata, Goro 
Joan Garcia Gomà, Il Principe Yamadori
Juan Carlos Esteve, Lo Zio Bonzo
Laura Obradors, Kate Pinkerton
Alejandro Chelet, Il Commissario 
Imperiale
Jordi Ferrer, L’Ufficiale del Registro
Esperança Vergés, Mare Cio-Cio San

Orquestra Simfònica del Vallès

Cor Amics de l’Òpera de Sabadell

Producció: Fundació Òpera Catalunya

Presidenta d’honor i directora  
artística: Mirna Lacambra

ÒPERA EN TRES ACTES 
SOBRETITULADA EN CATALÀ

MADAMA BUTTERFLY 
de Giacomo Puccini  
Fundació Òpera a Catalunya

Durada 2 hores i 45 minuts 
(amb intermedi)Divendres 24 de febrer - 20 h

Ò

Amb el suport de:

Madama Butterfly amb Marc Sala
Dimecres 22 de febrer - 19 h. Al Cafè Auditori.
Entrada amb invitació. 
Podeu adquirir-la a www.tasantcugat.cat
Organitza: AprÒpera

PARLEM DE…
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NUYE
COMPANYIA DE CIRC “eia”

L’espectacle s’endinsa en les relacions de 
parella i la metàfora de complementar-nos  
a través d’acrobàcies impossibles.

Quan ens explorem a nosaltres mateixos 
intentant trobar respostes i no ho aconseguim, 
o quan el nostre món interior xoca amb 
l’exterior, sentim la necessitat d’anar a buscar 
altres persones i connectar-hi. És la recerca 
constant de l’ésser humà per trobar la seva altra 
meitat en les persones amb qui es creua. 

NUYE és una proposta circense i coreogràfica 
per a sis acròbates que sorgeix de l’exploració 
de les diverses dinàmiques de les relacions de 
parella i que recull el nostre anar i venir entre un 
mateix i els altres, en una recerca constant per 
completar-nos. Equilibris acrobàtics, banquines 
i jocs icaris tenen lloc en un escenari ocupat per 
una paret modular que pren vida, amb els seus 
forats, portes i un trampolí i que, com nosaltres, 
té moltes cares.

Direcció i dramatúrgia
Roberto Magro, Armando Rabanera 
Muro i Fabrizio Giannini

Direcció musical
Cristiana i Davide della Monica

Coreografia
Michelle Man

Intèrprets
Luca Bernini
Francesco Germini
Laia Gómez Iglesias
Abby Neuberger
Maiol Pruna Soler
Ona Vives Pérez

Producció
Companyia de Circ “eia”

Durada 1 hora
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Diumenge 26 de febrer - 19 h

“Un circ màgic. La companyia 
“eia” ha construiït una nova 
coreografia d’acrobàcies màgi-
ca. Són peces d’una fusteria de 
precisió que aporten la sorpre-
sa i el gir que els distancia del 
clàssic “Més difícil encara”, tot 
i que no en fugen tampoc”

Jordi Bordes. Recomana.cat

www.circoeia.com  |  @circoeia

Ci C

 15 €
Descompte
13 € (A partir de 4 entrades)

ESPECIALMENT 
RECOMANAT
PER A JOVES
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Serveis d’accessibilitat   
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Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

Ramon Madaula i Raquel Sans junts en aquest 
muntatge sobre William Frederick Cody, àlies 
Buffalo Bill, el primer famós de la història.

Buffalo Bill no només va ser un mític explorador 
o un reconegudíssim caçador de búfals, va ser el 
primer famós de la història. Va tenir la “brillant”  
idea de muntar un circ amb els supervivents de la 
conquesta de l’oest, amb cowboys i indis. 

Raquel Sans, presentadora del telenotícies de TV3, 
necessita entendre Buffalo Bill. Entendre com un 
pastor de vaques va triomfar arreu del món i per 
què a Barcelona la reacció no va ser l’esperada. 

En una surrealista entrevista, Bill (Madaula) i Sans 
viatjaran de les grans planures del Far West fins a 
la Barcelona de finals del segle XIX. 

Autoria 
Ramon Madaula

Direcció
Mònica Bofill

Intèrprets
Ramon Madaula 
Raquel Sans

Producció 
Bitò

BUFFALO BILL A BARCELONA
de Ramon Madaula 

Durada 1 hora i 10 minutsDiumenge 5 de març - 19 h

SALA PLATEA
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 15 €

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

Un programa atractiu i àgil amb un llenguatge 
molt actual per a tots els públics.

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 Twenty Eight Thousand Waves, 
de Cayetano Soto, The Prom, de Lorena Nogal, 
exmembre d’IT Dansa, Lo que no se ve, una 
creació de Gustavo Ramírez concebuda l’any 
2021 en exclusiva per a la companyia i Kaash,  
de l’aclamat Akram Kahn. 

Un programa atractiu i àgil amb un llenguatge 
molt actual capaç de despertar en qualsevol 
persona l’interès per la dansa.

IT DANSA
JOVE COMPANYIA DE  
L’INSTITUT DEL TEATRE 

Durada 1 hora i 15 minutsDissabte 11 de març - 18 h

Programa

Twenty Eight Thousand Waves
Coreografia Cayetano Soto
Música David Lang i Bryce Dessner

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

Descompte
13 € (A partir de 4 entrades)

ESPECIALMENT 
RECOMANAT
PER A JOVES

Abonament
Consulteu preu a la pàg. 7
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www.rosariofloresoficial.com  |  @rosarioficial

La reina del pop mestís i la rumba moderna 
torna a Sant Cugat per fer-nos gaudir amb el 
seu vibrant directe. 

Rosario explica que, quan els seus pares viatjaven 
a Amèrica, li portaven molts discos, i que és 
per aquest motiu que té tan interioritzats els 
ritmes llatins. Però no cal dir que també domina 
magistralment els ritmes del soul, el funk i el 
rock. Perquè la petita de la nissaga Flores és, 
sense cap mena de dubte, la que més es mou 
a l’escenari, amb una energia desbordant que 
ens fa impossible quedar-nos quiets a la butaca. 
“Gitana negra”, com diu ella, i màxima exponent 
del gipsy funk, Rosario ha tornat amb Te lo digo 
todo y no te digo na.

La filla petita de Lola Flores i Antonio González 
El Pescaílla continua, gairebé 30 anys després 
del seu àlbum debut De Ley (1992), sent una 
referència del pop mestís i la rumba moderna.  
I ara torna a Sant Cugat per fer-nos vibrar amb 
un concert ple de duende.

ROSARIO
TE LO DIGO TODO Y NO TE DIGO NA 

Durada 1 hora i 30 minutsDiumenge 12 de març - 19 h

Veu 
Rosario

Direcció musical i baix
Fernando Illán

Resta de l’equip artístic en curs
Bateria, guitarra elèctrica, guitarra 
acústica, teclats, percussions, veus 
i bailaores 

CONCERT EN EL MARC 
D’ACTIVITATS DEL  
DIA INTERNACIONAL  
DE LES DONES

Servei d’Informació  
i Atenció a les Dones 
(SIAD)

C

Concert fora d’abonament

 

Zona1   56 € Zona2   48 € Zona3   42 € Zona4   40 €
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Durada 1h 45 minuts  
(amb intermedi)
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Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
www.franzschubertfilh.com  |  @fschubertfilh

La Franz Schubert Filharmonia amb un dels 
violinistes més estimats i reconeguts del món.

“L’apoteosi de la dansa”. Amb aquestes paraules 
Wagner va definir la Setena de Beethoven, la 
simfonia més alegre i optimista de les nou que va 
compondre. El Concert per a violí de Mendelsso-
hn és una obra preciosa i espectacular que dona 
entrada al solista des del primer compàs. Joshua 
Bell, director musical de la prestigiosa Academy 
of Saint Martin in the Fields de Londres i un dels 
violinistes més estimats i reconeguts del món, 
l’ha interpretat arreu i ara ho fa al capdavant de 
la Franz Schubert Filharmonia per mostrar-nos la 
bellesa d’aquesta partitura, i també el virtuosis-
me que exigeix.

EL CONCERT PER A VIOLÍ  
DE MENDELSSOHN
JOSHUA BELL & FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA 

Divendres 17 de març - 20 h

C Cà

Programa

Ludwig van Beethoven 
Obertura Coriolà, op. 62

Felix Mendelssohn
Concert per a violí i orquestra, op. 64

Ludwig van Beethoven 
Simfonia núm. 7, op. 92

Franz Schubert Filharmonia  

Violí i Director
Joshua Bell 



BRODAS BROS  
& DESILENCE
DŌJI

36

´

www.brodasbros.com  |  @brodasbros.official

Brodas Bros ens porta el seu nou espectacle 
creat conjuntament amb Desilence, una 
formació pionera en escenografia visual.

Les coses simultànies són aquelles que 
succeeixen o es desenvolupen al mateix temps, 
que és el que passa entre els ballarins Berta i 
Clara Pons, Marc Carrizo, Pol i Lluc Fruitós per 
part dels Brodas i el duet Tatiana Halbach i Soren 
Christensen de Desilence, que junts han creat 
una peça en la qual visuals, interacció i dansa 
s’uneixen simultàniament.

L’espectacle, inspirat en moviments de taitxí i en 
teories sobre l’energia i el canvi, tan vàlids com 
el taoisme, la física quàntica o el sentit comú, 
és un viatge interior que barreja improvisació 
amb coreografies perfectament sincronitzades 
unint la tècnica del VJing amb la dansa, de forma 
que cada directe té la seva pròpia personalitat, 
allunyant-se de l’espectacle enllaunat.

Durada 1 horaDiumenge 19 de març - 18 h

Direcció artística  
Brodas Bros

Col·laboració coreogràfica
Nicolas Zyco Monlouis i Maëva 
“Pocah Deyroles”

Ballarins
Berta Pons
Clara Pons
Lluc Fruitós
Pol Fruitós
Marc Carrizo

Live visuals
Tatiana Halbach
Soren Christensen

Assistència dramatúrgia
Alba Florejachs

Escenografia Visual
Desilence

Música
Clozee i Lluc Fruitós

Producció
Sara Manzano

Coproducció
Teatros del Canal i Brodas Bros

dansa

 15 €
Descompte
Ta!EnFam 13 € (A partir de 4 entrades)

ESPECIALMENT 
RECOMANAT
PER A JOVES
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La Simfònica Sant Cugat amb la flautista 
santcugatenca i de prestigi internacional, 
Elisabet Franch, sota la batuta de la directora 
Roit Feldenkreis.

Un programa brillant, una experiència única 
amb el Concert per a flauta i orquestra d’Aram 
Ilítx Khatxaturian i la música simfònica més 
espectacular del segle XX. 

Khatxaturian, nascut a Tbilissi, Geòrgia, l’any 1903, 
i d’origen armeni, va ser un prolífic compositor 
associat amb el moviment del realisme soviètic. En 
aquest concert, sentirem la força i la bellesa de la 
seva música juntament amb la d’Aaron Copland, 
Leonard Bernstein i Arturo Márquez. 

Durada 1 hora i 45 minuts
(amb intermedi)
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Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

KHATXATURIAN & BERNSTEIN
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT 

Divendres 24 de març - 20 h

C Cà

Programa

Leonard Bernstein  
Obertura Candide
West Side Story (suite simfònica) 

Aram Khatxaturian  
Concert per a flauta travessera  
i orquestra

Eyal Rich
Gallop

Arturo Márquez   
Danzón núm. 2

Orquestra Simfònica Sant Cugat  

Flauta
Elisabet Franch 

Directora 
Roit Feldenkreis

www.simfonica.cat  |  @SimfonicaCugat

Khatxaturian & Bernstein amb Josep Ferré
Divendres 24 de març - 19 h. Al Cafè Auditori.
Entrada lliure. Aforament limitat. 

PARLEM DE...
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Descomptes 

Ta!20 29 € Ta!35 34 €

Ta!65 38 € Ta!Grups 38 €

 42 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
www.bjmdanse.ca  |  @balletsjazzmontreal

Després de delectar-nos amb el seu 
espectacle “Dance Me - Leonard Cohen”,  
la companyia canadenca torna a Sant Cugat 
amb aquest programa mixt de tres aclamades 
coreògrafes internacionals. 

Per celebrar el seu 50è aniversari, Ballets Jazz 
Montréal han estrenat un programa destacant 
les obres de tres dones: Ausia Jones, artista de 
la companyia i coreògrafa emergent, amb We 
Can’t Forget About What’s His Name, Crystal Pite 
amb la seva reestrena de Ten Duets on a Theme 
of Rescue i Aszure Barton amb la seva peça Les 
Chambres des Jacques, creada el 2006 per a la 
companyia i arranjada per a l’ocasió.

Aquest programa no només ret homenatge a les 
arrels de la companyia, sinó que també serveix 
de trampolí per a una nova visió artística, un 
equilibri entre el seu ADN i l’evolució de la seva 
missió al llarg del proper mig segle.

BALLETS JAZZ MONTRÉAL
ESSENCE

Durada 1 hora i 30 minuts 
(amb intermedi)Diumenge 26 de març - 20 h

Programa

We Can’t Forget About What’s 
His Name
Coreografia Ausia Jones 
Música Jasper Gahunia, Stephen 
Krecklo & William Lamoureux aka 
Earth Boring 

Ten Duets on a Theme of Rescue
Coreografia Crystal Pite 
Música Solaris de Cliff Martinez 

Les Chambres des Jacques
Coreografia Aszure Barton  
Música Gilles Vigneault,  
Antonio Vivaldi, Les Yeux Noirs, 
The Cracow Klezmer Band  
& Alberto Iglesias  

Programa amb els  
14 ballarins/es de la companyia

Directora artística
Alexandra Damiani

Producció
Ballets Jazz Montréal

Producció de gira
Delta Danse

Agraïments
Fondation Marjorie i Gerald 
Bronfman (suport a la creació)
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Serveis d’accessibilitat   

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
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El gran Josep Maria Pou protagonitza aquesta 
inquietant i alhora conscienciadora obra de 
teatre dirigida per Josep Maria Mestres.

L’Andreu, un home de setanta-sis anys, culte, 
sorneguer i tossut, està perdent la memòria, però 
es resisteix a acceptar cap mena d’ajuda i rebutja 
tots els cuidadors que la seva filla, Anna, intenta 
contractar. A mesura que tracta de donar sentit 
a les seves circumstàncies canviants, l’Andreu 
comença a dubtar dels seus éssers estimats, de la 
seva ment i, fins i tot, de la seva pròpia vivència 
de la realitat.

L’obra, més coneguda per la seva versió 
cinematogràfica de 2020 amb Anthony 
Hopkins i Olivia Colman com a protagonistes, 
ha estat descrita com “una tragèdia domèstica 
de proporcions shakespearianes, operística, 
devastadora i inquietant”.

Traducció 
Joan Sellent

Direcció
Josep Maria Mestres

Intèrprets
Josep Maria Pou  
Rosa Renom   
Josep Julien  
Victòria Pagés  
Mireia Illamola  
Pep Pla   

Producció 
Teatre Romea

EL PARE
de Florian Zeller 

Durada 1 hora i 30 minutsDivendres 31 de març - 20 h
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Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
odissea.fundaciocreadance.com  |  @creadancecompany  |  @maria_rovira__rovirova

Un viatge a través de les imatges, amb una 
creació visual on el treball físic i a la vegada 
poètic ens portaran la idea d’absència,  
de supervivència i de la petjada palpable  
del sentiment.

Odissea s’endinsa en el viatge que ha viscut el 
món en els últims temps i reflexiona, des de 
la intimitat i la celebració, sobre el que hem 
esdevingut i cap a on anem. Un viatge en el  
qual diferents cultures s’adapten, com poden,  
a un món global des de les seves arrels.

El grup nombrós i divers d’intèrprets en aquesta 
Odissea és una trobada d’estils i cossos diferents, 
representants de diverses cultures i idiosincràsies 
que ocupen un espai comú a través de 9 escenes 
que simbolitzen el viatge complet de la vida. 
Entre altres coses, ballen la bellesa, l’adversitat, 
la por, l’amor i la puresa, ingredients pels quals 
transitem constantment.

CREA DANCE COMPANY 
BY MARIA ROVIRA
ODISSEA

Durada 1 horaDissabte 15 d’abril - 20 h

Direcció i Coreografia 
Maria Rovira

Ballarins/es
Nilufer Ackanbas
Ariadna Jordán
Marcel Quesada
Idolina Massa
Alejandro Miñoso
Julio León 
Osmani Montero
Laia Vancells

Música Original 
Eduard Iniesta

Il·luminació
Sergio Gracia

Audiovisuals
Carme Gomila

Vestuari
Carme Garreta

Producció 
Marina Cardona

Coproducció
Mercat de les Flors, Teatros del 
Canal, Madrid Cultura y Turismo

Dissabte 15 d’abril - 17 h
Entrada amb invitació. 
Podeu adquirir-la a www.tasantcugat.cat 

ASSAIG OBERT
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Un viatge per les emocions amb titelles  
i música en directe.

Un dels grups més aclamats pel públic infantil, 
El Pot Petit, convida els més petits a viure les 
aventures del lleó vergonyós. 

Al llarg d’un viatge ben divertit amb titelles i 
música en directe, el públic descobrirà emocions 
com l’alegria, la por, la tristesa o la ràbia de 
la mà del lleó i els seus amics. Durant aquest 
meravellós viatge podreu escoltar cinc noves 
cançons que us transportaran als cors i als 
sentiments dels personatges de la coneguda 
cançó El Lleó vergonyós. El lleó es farà amic del 
tigre, el cavall, l’hipopòtam i el gall, entre d’altres. 
Junts experimentaran emocions, acceptant-les, 
compartint-les i, sobretot, ajudant-se els uns als 
altres quan les emocions són difícils de gestionar.

Dramatúrgia i direcció
Ruth Garcia
Helena Bagué

Titellaires i cantants
Mercè Munné
Ovidi Llorente

Interpretació musical
Sergi Carbonell

Composició musical
Dani López

Escenografia i titelles
Martí Doy

Vestuari
CarmePuigdevallPlantés

EL POT PETIT
LES AVENTURES DEL LLEÓ VERGONYÓS

Durada 55 minutsDiumenge 16 d’abril - 17 h

´

RECOMANAT: 2 a 5 anys

titelles

www.potpetit.com  |  @elpotpetit  10 €
Descompte
Ta!EnFam 8 € (A partir de 4 entrades)

SALA PLATEA
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Durada 1 hora i 45 minuts  
(amb intermedi)

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

Recuperant una vella tradició, podrem gaudir 
de la música de Salvador Brotons dirigida pel 
mateix Salvador Brotons. 

Al segle XVIII era habitual que el compositor 
presentés les seves obres en públic dirigint ell 
mateix l’orquestra. Actualment la figura del 
director-compositor no és tan habitual i, per 
aquest motiu, és un plaer poder presentar 
un programa dirigit pel mateix compositor. 
Salvador Brotons, a més de ser un director amb 
una àmplia experiència amb orquestres d’arreu 
del món, és un dels compositors catalans amb 
més prestigi internacional. Entre les obres 
d’aquest programa destaquem el Concert per 
a Tenora i Orquestra i l’estrena mundial de la 
Simfonia núm. 7 “Ausiàs March”.

BROTONS DIRIGEIX BROTONS  
CONCERT DE SANT JORDI 
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT
 

Divendres 21 d’abril - 20 h

C Cà

Programa

Salvador Brotons i Soler   
Commemorativa
Concert catalanesc per a tenora  
i orquestra
Simfonia núm. 7 “Ausiàs March”
(estrena mundial)

Tenora solista  
Jordi Figaró

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Director
Salvador Brotons 

www.simfonica.cat  |  @SimfonicaCugat

Brotons dirigeix Brotons amb Josep Ferré
Divendres 21 d’abril - 19 h. Al Cafè Auditori.
Entrada lliure. Aforament limitat. 

PARLEM DE...
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Serveis d’accessibilitat   

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

Aquesta obra de teatre musical de La Cicatriz 
ens explica la història de dues dones 
lesbianes durant la dictadura franquista.

Isabel és una jove professora d’història d’una 
escola de Barcelona durant els anys del 
franquisme i està profundament enamorada de 
Carmen, la professora de literatura.

Sense voler, però sense poder evitar-ho, neix una 
història d’amor entre elles dues que semblarà 
haver-se d’acabar quan la família de la Carmen, 
de pensament fortament conservador, l’obliga 
a internar-se en un hospital de malalts psíquics 
per curar-se d’aquest amor “impossible”. Temps 
després, Carmen retorna a casa amb la Isabel, 
enfrontant-se a les seqüeles del tractament de xoc 
que ha rebut a l’hospital. Isabel intentarà ajudar-la 
a sobreviure fins a les últimes conseqüències.

Dramatúrgia
Àfrica Alonso Bada

Composició musical
Andrea Puig Doria  
i Àfrica Alonso Bada

Intèrprets
Júlia Jové                      
Àfrica Alonso Bada       

Cèlia Varón, guitarra
Marta Pons, violoncel

Producció
Companyia Una Llum Tímida

ESPECTACLE EN CATALÀ  
I CASTELLÀ

UNA LLUM TÍMIDA
d’Àfrica Alonso Bada 

Durada 1 hora i 40 minutsDissabte 22 d’abril - 20 h

Espectacle nominat als premis Butaca
Millor Musical
Millor Composició Musical
Millor Actriu Revelació

“Una obra molt dinàmica, 
plena de contrastos i girs de 
guió que aconsegueixen fer 
reviure al públic la història de 
la Isabel i la Carmen de forma 
impactant”

Laura Ulledmolins i Jornet.  
Recomana.cat

ESPECIALMENT 
RECOMANAT
PER A JOVES

SALA PLATEA
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Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
www.stevebarakatt.com  |  @stevebarakatt

Barakatt ens convida a un magnífic viatge 
a través del seu últim àlbum, Néoréalité, un 
best-of de temes anteriors i alguns dels seus 
himnes més coneguts.

El premiat pianista i compositor canadenc, Steve 
Barakatt, s’ha guanyat un notable reconeixement 
per les seves produccions amb grans artistes 
internacionals, principals segells discogràfics, 
estudis d’enregistrament i organitzacions dels 
cinc continents. Com a concertista de piano, ha 
realitzat més de 500 concerts en els escenaris 
més emblemàtics, i les seves composicions 
s’han arribat a estrenar des de l’Estació Espacial 
Internacional (l’himne de la UNICEF) i han format 
part d’esdeveniments mundials com el Gran 
Premi de Fórmula 1 de Mònaco i la Copa del 
Món de Futbol de la FIFA.

De la seva gira mundial, l’estrena europea va 
ser al maig de 2022, a Copenhaguen, a Àsia 
a l’octubre, a Corea del Sud i, als EUA, està 
programada al març de 2023, al prestigiós 
Carnegie Hall de Nova York.

Piano 
Steve Barakatt

Producció artística
Rainbow Bridge Story

STEVE BARAKATT 
GIRA MUNDIAL NÉORÉALITÉ 

Durada 1 hora i 35 minuts 
(amb intermedi)Dijous 27 d’abril - 20 h

C

“Néoréalité és un àlbum 
sobre la fragilitat humana i la 
fina línia entre els contrastos 
de la vida, entre la felicitat i la 
infelicitat, l’estabilitat  
i el caos”

Steve Barakatt

“Un magnífic viatge musical 
per les composicions més 
aclamades de Steve Barakatt”

Belgrade Diplomacy  
& Commerce
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Serveis d’accessibilitat   

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

Una mirada al passat que ens obliga a 
reflexionar sobre la idea que tenim de 
nosaltres mateixos com a societat.

Una història que té els seus orígens en 
els burgesos catalans que traficaven amb 
esclaus africans i com aquest fet ens obliga a 
replantejar-nos la idea que tenim de nosaltres 
mateixos com a societat. 

El 1863, un vaixell propietat del membre de 
l’alta burgesia barcelonina, Juan Xifré, salpa del 
port de L’Havana amb destí a Barcelona portant 
a la bodega els seus cavalls i una esclava negra 
encadenada, l’Amèrica. Malalt de desig i ràbia, 
manté l’Amèrica tancada a les quadres fins que 
ella mor clamant venjança. L’11 de setembre 
del 2021, una visita inesperada a la mansió 
dels Xifré-Vidal, fa sortir a la llum els secrets 
més foscos de la família, i la vida i la mort de 
l’Amèrica es fan presents.

Direcció
Julio Manrique

Intèrprets
Joan Carreras         
Mireia Aixalà          
Aida Llop                    
Carme Fortuny       
Marc Bosch             
Tamara Ndong            

Producció 
La Villarroel

AMÈRICA
de Sergi Pompermayer 

Durada 1 hora i 30 minutsDivendres 28 d’abril - 20 h

Amèrica amb la companyia.
En acabar la funció a la platea.
Presenta: Maria Cusó

PARLEM DE...
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www.camelproductions.com

Camel torna a la carretera amb la seva gira 
“50 Years Strong” per celebrar la seva llarga 
història de bona música.

Pioners del rock progressiu, i un dels pilars 
fonamentals del gènere, al costat de bandes 
com Pink Floyd, Yes, Genesis, o King Crimson, 
són considerats com una de les millors bandes 
angleses sorgides a la dècada de 1970, Camel 
va combinar elements presos del jazz, la 
música clàssica i barroca, el blues i, fins i tot, la 
música electrònica per crear àlbums de notable 
creativitat i precisió tècnica.

Els seus dos antics col·legues musicals, el baixista 
Colin Bass i el baterista Denis Clement, s’uniran 
a Andrew Latimer. Ocupant la cadira del teclat 
amb aplom i innegable virtuosisme hi haurà el 
multiinstrumentista Peter Jones, que va debutar 
amb la banda a la seva gira japonesa el 2016 i 
s’ha convertit en un ferm favorit dels fans.

Veu 
Andrew Latimer

Baix
Colin Bass

Bateria
Denis Clement

Teclats
Peter Jones

Durada 1 hora i 30 minuts

CAMEL
GIRA MUNDIAL 50 YEARS STRONG 

Dilluns 1 de maig - 20 h

C

Concert fora d’abonament

 

Platea   60 € Amfiteatre   50 €

©
 C

am
pb

el
l S

ki
nn

er
 

CONCERT CANCEL·LAT
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Descomptes 

Ta!20 17 € Ta!35 19 €

Ta!65 22 € Ta!Grups 22 €

 24 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
www.pardansa.com  |  @par_dansa  |  www.lafactcultural.cat  |  lafact_cultural

Els ballarins i ballarines del PAR en Dansa 
recrearan “Les quatre estacions” amb 
coreografia d’Ilya Jivoy, considerat com un 
dels millors joves coreògrafs provinents del 
del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg.

El 2012, el productor, pianista i compositor 
britànic d’origen alemany, Max Richter, va editar 
el disc Recomposed by Max Richter - Vivaldi - The 
Four Seasons. Aquest treball, d’un dels referents 
actuals de la música clàssica i minimalista, va 
captivar al coreògraf, Ilya Jivoy i el va inspirar per 
crear aquesta coreografia per a 16 ballarins.

Guardonat amb el premi “Esperança de 
Rússia” i considerat pel Teatre Mariïnski de Sant 
Petersburg com un dels millors joves coreògrafs 
de la seva generació, les seves creacions es 
caracteritzen per la fusió orgànica de tècniques 
de dansa clàssica i contemporània.

LES QUATRE ESTACIONS
d’Ilya Jivoy

Durada 55 minutsDiumenge 7 de maig - 19 h

Coreografia
Ilya Jivoy

Música
Max Richter a partir de Les Quatre 
Estacions d’Antonio Vivaldi
 

Espectacle per a 14 ballarins/es
 

Producció
Factoria Cultural de Terrassa  
i PAR en Dansa (Programa d’Alt 
Rendiment en Dansa) 
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Una òpera dramàtica que explica la història 
de la venjativa Azucena.

Text de Salvatore Cammarano i Leone Emanuele 
Bardare basat en l’obra teatral El trobador 
d’Antonio García Gutiérrez. Estrenada al Teatre 
Apollo de Roma, el 19 de gener de 1853. 

Il Trovatore és la segona de les tres òperes que con-
formen la ”trilogia popular” de Verdi conjuntament 
amb Rigoletto i l’aclamada La Traviata. Protagonit-
zada per la gitana Azucena, la trama es desenvo-
lupa entre Biscaia i Aragó a principis del segle XV, i 
ens mostra emocions tan diverses com l’amor, l’odi, 
la venjança o la tendresa. 

Direcció musical 
Daniel Gil de Tejada

Direcció d’escena i vestuari 
Carles Ortiz

Repartiment
Gustavo Porta, Manrico  
Maribel Ortega, Leonora  
Carles Daza, Il Conte di Luna  
Laura Vila, Azucena    
Jeroboám Tejera / David Cervera, 
Ferrando 
Mariya Melnychyn, Inés  
Nacho Guzmán, Ruiz 
Alejandro Chelet, Zíngaro

Orquestra Simfònica del Vallès

Cor Amics de l’Òpera de Sabadell

Producció: Fundació Òpera Catalunya

Presidenta d’honor i directora  
artística: Mirna Lacambra

ÒPERA EN QUATRE ACTES  
SOBRETITULADA EN CATALÀ

IL TROVATORE
de Giuseppe Verdi  
Fundació Òpera a Catalunya

Durada 3 hores  
(amb dos intermedis)Divendres 12 de maig - 20 h

Ò

Amb el suport de:

Il Trovatore amb Marc Sala
Dimecres 3 de maig - 19 h. Al Cafè Auditori.
Entrada amb invitació. 
Podeu adquirir-la a www.tasantcugat.cat
Organitza: AprÒpera

PARLEM DE...

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

Descomptes 

Ta!20 50 € Ta!35 50 €

Ta!65 50 € Ta!Grups 50 €

 56 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
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Serveis d’accessibilitat   

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
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Una comèdia, amb un quartet de magnífics 
intèrprets, que tracta el negoci de la felicitat 
amb molta ironia.

En Toni Roca, flequer estrella i guru, fa temps 
que imparteix amb èxit un curs intensiu de 
quatre setmanes per aprendre a fer pa. Hi ha 
poques places, tres concretament, i bufetades 
per apuntar-s’hi. Els alumnes que s’hi inscriuen 
volen aprendre a fer pa, però el mètode parteix 
d’una simple i estranya premissa: “Per fer un 
bon pa, no cal tenir la millor farina o el llevat 
més fresc. Per fer un bon pa, cal estar bé amb un 
mateix.” Així comença una comèdia -amb tocs 
dramàtics- sobre la felicitat. Millor dit, sobre el 
negoci al voltant de la necessitat de ser feliços. 
Un text ple de girs inesperats, dels mateixos 
autors-directors de la divertida Lapònia i amb un 
repartiment de luxe.

Direcció
Marc Angelet
Cristina Clemente

Intèrprets
Abel Folk
Llum Barrera
Roger Coma
Laura Porta

Amb la col·laboració de 
Jordi Martínez

Producció
Velvet Events

Espectacle més votat en la 
categoria de Públic Adult  
del procés participatiu  
“Tu decideixes la programació 
del Teatre-Auditori”

UNA TERÀPIA INTEGRAL
de Cristina Clemente i Marc Angelet 

Durada 1 hora i 30 minutsDissabte 13 de maig - 20 h
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L’humor i la imaginació del pallasso Marcel 
Gros en un UNiVERS molt especial i divertit.

Un pallasso d’ofici es passeja pels racons de la 
memòria, on trobarà records, somnis, imagi-
nacions, obsessions, alegries, pors i tristors... 
cercant la màgia del riure.

Fent un viatge a la infància quan en Marcel era 
“el petit de Cal Cordes”, explica la història de 
la pilota més grossa del món i ho fa en viu i en 
directe. Confeccionant l’espectacle com si es 
tractés d’un llibre il·lustrat. 

Passin i vegin, poesia quotidiana, surrealisme naïf... 
amb les actuacions estel·lars de la Corda dels 
Records, els Germans Mans, el Gran Mindundi i 
l’invent del segle XXI: la Màquina de fer riure.

Tots portem a dins un PETiT UNiVERS i l’atzar ens 
ha portat ara i aquí perquè el compartim.

Idea original i producció
Marcel Gros

Creador, director i intèrpret
Marcel Gros

Disseny i elements escenogràfics
MiCADEPOC

Músiques
Pep “Panxo” López
Miquel Coll i Marcel

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

MARCEL GROS 
PETIT UNIVERS

Durada 55 minutsDiumenge 14 de maig - 17 h

´

RECOMANAT: A partir de 3 anys

teatre

www.marcelgros.com  |  @elmarcelgros  10 €
Descompte
Ta!EnFam 8 € (A partir de 4 entrades)

©
 M

ar
c 

V
ila



66

Serveis d’accessibilitat   

Descomptes 

Ta!20 17 € Ta!35 19 €

Ta!65 22 € Ta!Grups 22 €

 24 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

Després de l’èxit d’Encara hi ha algú al 
bosc, Cultura i Conflicte torna a Sant Cugat 
amb aquest espectacle multidisciplinar que 
reflexiona profundament sobre la vellesa.

La Verge Maria pensa que l’espècie humana 
col·lapsarà aviat si no fem res emocionalment 
intel·ligent. L’Imma xarrupa la sopa amb fruïció; 
està a punt de rebre una visita inesperada. L’Oriol 
no sap que avui és l’últim dia que podrà mirar les 
obres com un jubilat qualsevol. La Montse ja no 
pot ballar des que viu sota l’aigua. I la Mochi...
ai la Mochi! Volem arribar als cent anys, però qui 
hi haurà que ens cuidi i ens doni un tracte digne, 
respectant la nostra llibertat? Era això, el progrés?

Parlar de gent gran és parlar de soledat, de 
residències, de medicació, de deteriorament 
físic i mental, de no-productivitat, de sentiment 
d’inutilitat, però també és parlar de rebel·lia, de 
memòria, de formes d’evasió, de fantasia, de 
records…  En el fons, parlant dels vells, parlem 
també de nosaltres mateixos.

Direcció
Joan Arqué Solà

Dramatúrgia
Anna Maria Ricart Codina

Intèrprets
Imma Colomer
Montse Colomé
Oriol Genís
Arthur Rosenfeld
Magda Puig
Erol Ileri
Piero Steiner / Enric Ases

Direcció coreogràfica
Sol Picó

Coproducció
TNC i Temporada Alta - Festival  
internacional de Catalunya,  
Girona/Salt

MORIU-VOS!
de Cultura i Conflicte 

Durada 1 hora i 30 minutsDivendres 19 de maig - 20 h

ESPECIALMENT 
RECOMANAT
PER A JOVES

SALA PLATEA
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Serveis d’accessibilitat   

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7
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L’obra més universal d’Àngel Guimerà sobre  
el bé i el mal.

Terra baixa és, per sobre de tot, una obra de 
teatre d’emoció trepidant que llisca des del drama 
rural cap a la tragèdia romàntica per esclatar en 
un últim crit alliberador, quan el Manelic etziba, 
després d’haver assassinat l’amo: «He mort el 
llop! He mort el llop! He mort el llop!». Tres 
vegades, a fi que quedi clar. El bé triomfa sobre 
el mal, la virtut sobre el vici, la puresa de  
les muntanyes (prop del cel) sobre la 
mesquinesa de la terra baixa i, a baix de tot,  
la Barcelona industrial de finals del segle XIX  
i les seves misèries.

Direcció
Carme Portaceli

Versió
Pablo Ley

Dramatúrgia
Pablo Ley i Carme Portaceli

Intèrprets
Pepo Blasco
Laura Conejero
Mohamed El Bouhali
Borja Espinosa
Eduard Farelo
Mercè Mariné
Roser Pujol
Manel Sans
Kathy Sey 
Anna Ycobalzeta

Producció
Teatre Nacional de Catalunya

TERRA BAIXA  
RECONSTRUCCIÓ D’UN CRIM
d’Àngel Guimerà 

Durada 2 hores i 10 minutsDivendres 26 de maig - 20 h
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Durada 1 hora i 30 minuts

Diakun ens presenta una versió fresca i 
compromesa, rica en matisos i gestada al cor 
d’Europa d’on és originària.

A les portes del bicentenari de la Novena 
Simfonia de Beethoven, dita “Coral”, volem 
alçar un nou cant de joia al món. Freude! La 
coneguda obra del geni de Bonn ens farà vibrar 
de nou per cloure la temporada, aquest cop 
sota la batuta de la magnífica Marzena Diakun, 
directora artística i titular de l’Orquestra i Cor de 
la Comunitat de Madrid.

Una gran oportunitat per deixar-se embolcallar 
per l’esperit més fraternal i esperançador. L’Orfeó 
Català agermanarà els cants per donar veu a 
la tan necessària Oda a l’Alegria de Friedrich 
von Schiller, insígnia absoluta. María Hinojosa, 
Marta Valero, Joan Francesc Folqué i Guillem 
Batllori també formaran de la proposta musical 
juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. 

Deixeu-vos seduir per aquesta meravellosa  
obra comunitària!

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €

Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

NOVENA DE BEETHOVEN
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 

Diumenge 28 de maig - 19 h

C Cà

Programa

Caroline Shaw    
Music for Common Time

Ludwig Van Beethoven 
Simfonia núm. 9, en Re menor,  
op. 125, “Coral”

Soprano 
María Hinojosa

Mezzosoprano
Marta Valero

Tenor
Joan Francesc Folqué

Baríton
Guillem Batllori

Orfeó Català 
(Pablo Larraz, director)

Orquestra Simfònica del Vallès

Directora
Marzena Diakun  

www.osvalles.com  |  @simfonica_del_valles
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L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del 
Liceu, sota la direcció del mestre Josep Pons, 
arriba a Sant Cugat amb aquesta proposta  
tan especial.  

Tonades, del guitarrista i compositor barceloní 
Feliu Gasull, és una suite de cançons per a veu, 
guitarra i orquestra simfònica basada en “les 
tonades que canten els camperols” en diferents 
indrets dels Països Catalans. Comptarà en 
aquesta ocasió amb la veu personal i inconfusible 
de la Sílvia Pérez Cruz. 

El programa es completa amb la Simfonia núm. 
9, op. 95 d’Antonín Dvořák. El genial compositor 
txec va anar a Nova York per conquerir Amèrica 
amb la seva música, però va ser Amèrica que 
el va conquerir a ell. Va amarar-se de jazz, 
de música folklòrica i de cants indígenes i va 
compondre l’espectacular Simfonia per a un Nou 
Món que, amb els anys, ha esdevingut una de les 
més populars de tot el repertori simfònic. 

Durada 1 hora i 10 minuts
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Abonaments

Consulteu preus a la pàg. 7

MÚSIQUES PER A UN NOU MÓN
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU & SÍLVIA PÉREZ CRUZ

Diumenge 18 de juny - 19 h

C Cà

Programa

Feliu Gasull    
Tonades                                                            
Quatre Cançons per a veu  
i orquestra     

Eduard Toldrà     
Fantasia sobre Canticel                
Fantasia sobre la Nana de Sevilla
Tres quarts
El comte Arnau

Antonin Dvořak      
Simfonia núm. 9 op. 45 del  
Nou Món

Veu 
Sílvia Pérez Cruz

Guitarra 
Feliu Gasull

Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu

Director
Josep Pons 

www.liceubarcelona.cat  |  @liceu_opera_barcelona

Descomptes 

Ta!20 20 € Ta!35 22 €

Ta!65 25 € Ta!Grups 25 €

 28 €
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Amb la col·laboració del
Mag Lari

UNA HORA DE...

Al Cafè Auditori

Entrades

Podeu adquirir-les per internet i a les 
taquilles, en l’horari habitual. 
www.tasantcugat.cat 

Cafè Auditori. Aforament límitat a 90 persones per funció

 3 € (Infants de 0 a 3 anys gratuït)
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UNA HORA DE...

JUDITH TRILIRÍ
TRILIRITADAS 

EL MAGOW KARLUS SOLER 
IL·LUSIONA´T 

Ds. 18 de febrer - 11:30 h / 13 h Ds. 11 de març - 11:30 h / 13 h
Sessions matinalsSessions matinals

Ds. 13 de maig - 16:30 h / 18 h

Trilirí és una maga peculiar que, amb 
el seu carisma i il·lusió, ens entendreix. 
Però no tot és tenir il·lusió, perquè, de 
vegades, les coses no passen tan bé 
com a ella li agradaria. Triliritadas és 
el seu nou espectacle on li passa de 
tot… o potser no.

Premiada al II Concurs de Màgia 
d’Escena Ciutat de Saragossa i con-
cursant del programa televisiu Pura 
Magia de TVE. 

Davig el Magow és una ràfega de 
màgia jove i moderna amb més de 
10 anys de trajectòria per tot el país, 
tres primers premis en competicions 
de mags i reconeixement a la tele-
visió (Pura Magia de TVE). Impac-
tants il·lusions i efectes impossibles, 
barrejats amb l’humor trapella que 
caracteritza a l’artista. 

En Karlus Soler és un artista fet a 
sí mateix, un mag de pedra picada 
que, un bon dia, descobreix l’art del 
clown i comença a integrar-lo als 
seus espectacles. Inventa i fabrica 
la gran majoria dels seus jocs, fet 
que encara aporta més originalitat a 
la seva màgia. I sempre tot en clau 
d’humor. Un espectacle interactiu 
per a tota la família.

MÀGIC POL
POLIFACÈTIC 

Ds. 22 d’abril - 16:30 h / 18 h

Polifacètic és una fusió de música, 
humor i molta màgia. Màgic Pol 
ha creat aquest espectacle on 
combina diferents estils de màgia 
per il·lusionar-vos i fer-vos passar una 
molt bona estona. Veniu a riure i a 
sorprendre-us amb tota la família!
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ACCESSIBILITAT
 
DIVERSITAT SENSORIAL

Els espectacles assenyalats compten 
amb els serveis adaptats:

Bucle magnètic individual *

So amplificat individual *

Audiodescripció individual *

Subtitulació en l’idioma de l’obra

*Sota demanda      

MOBILITAT REDUÏDA

Localitats per a persones que utilitzen 
cadira de rodes a la fila 16 de la platea.

Aparcament per a persones  
amb mobilitat reduïda. 
Hi ha tres places d’aparcament públic  
a l’Av. Pla del Vinyet / Av. Torreblanca.

SERVEIS

APROPA CULTURA

El Teatre-Auditori Sant Cugat 
està adherit al Programa  
socioeducatiu Apropa 
Cultura amb la voluntat de 
millorar la vida a usuaris de 

centres socials en situació de desigualtat, 
discriminació, vulnerabilitat i risc d’exclusió 
social a través de la cultura.

El programa ofereix descomptes per a grups 
i l’activitat “Un matí d’orquestra” que, en 
col·laboració amb l’Orquestra Simfònica Sant 
Cugat, inclou un taller musical participatiu, 
una trobada amb músics que expliquen i 
toquen els seus instruments i un assaig en 
directe amb tota l’orquestra.

Si representes un centre d’aquestes caracte-
rístiques, pots fer el registre a apropa.cat  
i cercar els tallers i els espectacles amb 
descompte que us oferim.

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

GUARDA-ROBA
 
Servei gratuït al vestíbul en els concerts 
de clàssica i les òperes.

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.

APARCAMENT

2 hores gratuïtes 
al pàrquing 
Avinguda de la Torre Blanca, 57

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. 

El Teatre-Auditori és membre de:

Amb l’ajut de:

Mitjà de comunicació col·laborador:

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

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

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

Segueix-nos a:

#TeatreAuditori

mailto:teatre-auditori%40santcugat.cat?subject=
http://www.tasantcugat.cat
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Entitat benefactora:

Entitats associades:

Mitjans de comunicació:

Amb el suport de:

Programació familiar amb el suport de:


