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En aquest programa hi trobareu, per ordre cronològic, tots 
els espectacles d’aquesta  temporada a Vilanova i la Geltrú

El color taronja correspon a l’Auditori Eduard Toldrà
i el terrós al Teatre Principal 



Des del convenciment que garantir l’ofer-
ta cultural estable en una ciutat de les ca-
racterístiques de Vilanova i la Geltrú, tant 
pel que fa a la població com pel que fa 
als equipaments culturals de què disposa, 
és una necessitat, però també una obli-
gació de l’Administració pública, us fem 
a mans aquesta nova programació d’arts 
escèniques i musicals .

Seguim insistint en la necessitat i la de-
fensa de la programació estable d’arts 
escèniques i musicals per sobre d’altres 
esdeveniments puntuals, perquè l’ente-
nem com un dels pilars fonamentals de 
la política cultural de la ciutat en el sentit 
que esdevé una eina constant de culturit-
zació al servei de la comunitat. Apropa la 
cultura a la ciutadania i  facilita, alhora, la 
pràctica de la reivindicació i de la llibertat 
d’expressió.

Insistim en aquests aspectes en cada edi-
ció del programa de la temporada perquè 
volem deixar constància d’aquesta volun-
tat política que prioritza l’oferta cultural 
del dia a dia. Volem que els nous usuaris 
de la programació entenguin i coneguin 
l’esperit que la presideix. En el programa 
de la  temporada passada dèiem, també, 
que una programació estable ajuda a 
crear hàbit cultural i per això cal no bana-
litzar-la i cal distingir, clarament, l’entre-
teniment i l’oci de l’acte cultural en sentit 
propi.

La creació de nous públics és el repte 
constant d’una programació d’aquestes 
característiques i en això estem treba-
llant. Cal que els equipaments de què 

disposem estiguin realment al servei del 
ciutadà, però amb les finalitats abans ex-
pressades per sobre de tot. Cal saber que 
des dels nostres escenaris es pretén ofe-
rir, a partir de la col·laboració amb la resta 
d’agents culturals de la ciutat o territori 
-siguin públics o privats-, una programa-
ció cultural de qualitat que ha d’arribar al 
màxim nombre possible de ciutadans i 
que, en usar-la, ens ha de fer sentir par-
tícips de la construcció social del nostre 
col·lectiu. Però ho hem de fer a partir 
d’una imprescindible ambició cultural 
que ens ha de permetre, alhora, créixer 
en democràcia. Si no és així, caldrà sa-
ber-ho per poder-ho rectificar, perquè la 
finalitat del diner públic destinat a l’exhi-
bició i producció culturals, entenem que 
ha de ser aquesta. 

Sabem que encara queda molt camí per 
recórrer per tal d’aconseguir aquests pro-
pòsits. Us informem, però, que el nom-
bre d’espectadors continua creixent. 
L’equip humà que treballa en aquesta 
línia des del Teatre Principal i des de l’Au-
ditori Eduard Toldrà i jo mateixa estem a 
la vostra disposició per fer camí plegats 
i anar construint culturalment la ciutat 
i el país. Aprofitem, una vegada més, 
per agrair-vos la vostra crítica i la vostra 
presència, símptoma evident  que com-
partim objectius. 

Obrim una temporada plena d’inquietuds 
i esperances. Experimentar les sensa-
cions del directe i reflexionar col·lectiva-
ment des d’una platea és un exercici de 
llibertat individual. No el desaprofiteu!

Marijó Riba
Regidora de Cultura

Cultura!Cultura!



Dijous 6 de novembre
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

“Dues Senyores Universals:
Alicia de Larrocha i Victòria dels Àngels.”
A càrrec de Miquel Lerín

Parlem de música 61

Dissabte 4 d’octubre
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Pere Tàpias i Copa Lotus
No som un grup

Cançó d’autor i pop 12-13

Dissabte 4 d’octubre
a les 19h
Plaça de la Vila

Moments Màgics
Companyia Charlie Mag

Màgia 62

Diumenge 5 d’octubre
a les 17:30h
Teatre Círcol Catòlic

El petit elefant
Centre de titelles de Lleida

Titelles 62

Diumenge 5 d’octubre
a les 20h
Teatre Principal

Marabunta
Guillem Albà & The All In Orchestra

Teatre - Clown - Música 14-15

Roda de Saxos
Homenatge a Ricard Roda

Diumenge 19 d’octubre
a les 18h
Teatre Principal

El vestit nou del senyor l’Emperador
Companyia Peus Grossos

Teatre familiar 22-23

Dissabte 11 d’octubre
a les 21h
Teatre Principal

El zoo de vidre
Míriam Iscla, Dafnis Balduz, Peter Vives i Meritxell Calvo

Teatre 16-17

Divendres 3 d’octubre
a les 21h
Teatre Principal

Pulmons
Carlota Olcina i Pau Roca

Teatre 10-11

Diumenge 12 d’octubre
a les 19h
Auditori Eduard Toldrà

Eudaimonia Ensemble
Música Clàssica 18-19

Dissabte 25 d’octubre
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Jazz 24-25

Diumenge 26 d’octubre
a les 17:30h
Teatre Círcol Catòlic

L’illa del tresor
Companyia Veus Veus

Teatre Musical 63

Diumenge 26 d’octubre
a les 19h
Teatre Principal

En la memoria del cante: 1922
Ballet Flamenco de Andalucía

Dansa - Flamenc 26-27

Agenda d’espectacles
DIA / HORA / LLOC ESPECTACLE GÈNERE PÀGINA

Octubre

Desembre

Dissabte 1 de novembre a les 21h
Diumenge 2 de novembre a les 19h
Teatre Principal

Projecte Sweeney
Aula d’activitats teatrals Tracart i Banda de Música Mestre Montserrat

Teatre Musical 28-29

Diumenge 9 de novembre
a les 18h
Auditori Eduard Toldrà

Macedònia
Flors

Música Familiar 30-31

Divendres 21 de novembre
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Chano Domínguez i Niño Josele
Chano y Josele

Jazz i Flamenc 32-33

Dissabte 22 de novembre
a les 21h
Teatre Principal

Cels
Eduard Farelo, Xavier Boada, Màrcia Cisteró, Ernest Villegas i Xavier Ricart

Teatre 34-35

Divendres 28 de novembre
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Cor Geriona
La veu feta emoció

Cant Coral 38-39

Diumenge 23 de novembre
a les 19h
Auditori Eduard Toldrà

Camerata Eduard Toldrà
Concert del Tricentenari

Música Clàssica 36-37

DIA / HORA / LLOC ESPECTACLE GÈNERE PÀGINA

Dijous 9 d’octubre
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

“Una òpera latent: 
música secreta d’Alban Berg i Hanna Fuchs”
A càrrec de Miquel Bernadó

Parlem de música 60

Divendres 17 d’octubre
a les 21h
Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Pau Terol Trio
Encara les paraules. Jazz i poemes de Joan Vinyoli

Jazz i poesia 20-21

Novembre

Diumenge 30 de novembre
a les 17:30h
Teatre Círcol Catòlic

Tut-Tururut la princesa!
Companyia La Bleda

Pallassos 63

Diumenge 30 de novembre
a les 19h
Teatre Principal

L’esquella de la torratxa
Teatre Nacional de Catalunya i Egos Teatre

Teatre Musical

Dissabte 13 de desembre
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Carlos Nuñez
Inter-Celtic

Música Popular Tradicional 42-43

Diumenge 21 de desembre
a les 19h
Auditori Eduard Toldrà

Cobla Maricel
Concert de Nadal “Recordant Eduard Toldrà”

Música de Cobla 46-47

Divendres 26 de desembre
a les 19h
Auditori Eduard Toldrà

Camerata Eduard Toldrà
Concert de Sant Esteve

Música Clàssica 48-49

Diumenge 4 de gener
a les 19h
Auditori Eduard Toldrà

Cor de cambra femení Scherzo
Cor de cambra femení Scherzo i les cançons de Toldrà

Música Clàssica i Cant Coral

Diumenge 14 de desembre
a les 18h
Teatre Principal

Tortell Poltrona
Post-Clàssic

Pallasso 44-45

Diumenge 28 de desembre
a les 19h
Teatre Principal

El viatge de Maria
Ballet Jove Etern Dansa

Dansa per a tots els públics 50-51

Gener

Dijous 8 de gener
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

“Es pot explicar la música?”
A càrrec de David Puertas

Parlem de música 61

Diumenge 18 de gener
a les 18h
Auditori Eduard Toldrà

Samfaina de colors
Cabaret Patufet

Música Familiar

Divendres 23 de gener
a les 21h
Teatre Principal

L’orfe del clan dels Zhao
Pablo Derqui, Borja Espinosa, Lluís Marco, Marta Marco, 
Òscar Muñoz i Ernest Villegas

Teatre 56-57

Dissabte 24 de gener
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Elisabet Raspall & Dani Pérez Duet
Present

Jazz

52-53

54-55

58-59

40-41



A partir del DIA 20 DE SETEMBRE A LES 10H, 
S’OBRIRÀ LA VENDA PER INTERNET I A TAQUILLES 
del Teatre Principal, simultàniament, per tal d’evitar 
cues i agilitzar la venda.

PER INTERNET
Com:
1. Busca l'espectacle que vols veure i inicia la compra 
d'entrades. 
2. Selecciona on vols seure i previsualitza la visió que 
tindràs de l'escenari des de la zona on està la butaca 
que has seleccionat.
3. Segueix els passos que s'indiquen per fer el 
pagament. En breu rebràs un correu electrònic amb el 
resum de la compra i en el qual hi trobaràs un enllaç 
per IMPRIMIR 

LES ENTRADES que et permetran entrar a la sala 
directament sense passar per taquilla. En el control 
d’accés als equipaments llegiran el codi de barres de la 
teva entrada i et permetran l’accés a la sala. No cal que 
la impressora sigui en color, el més important de 
l'entrada és el codi de barres que queda imprès. 
Aquest codi de barres és únic i es vincula amb la 
compra que has fet. 

Si teniu qualsevol problema amb la impressió de les 
entrades o del comprovant de compra podeu passar 
per la taquilla del Teatre Principal, enviar-nos un email 
a info@elprincipal.cat/info@auditoritoldra.cat o 
trucar-nos al 93 814 00 00, ext 3135 
o bé al 93 814 19 52.

A TAQUILLES:
TEATRE PRINCIPAL
Dissabte 20 de setembre de 10 a 14h i de 17 a 20 h 
Diumenge 21 de setembre de 10 a 14h
Els dissabtes de 17 a 20 h 
Des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle
AUDITORI EDUARD TOLDRÀ
Des d’una hora abans de l’inici del concert

ESPECTACLES FAMILIARS
Els infants han d’adquirir l’entrada, de preu únic, a 
partir del moment que fan P3. Els menors de P3 tenen 
l’entrada lliure i ocuparan el mateix seient que 
l’acompanyant.
Programació Teatre Principal i Auditori
(només espectacles d’aquests equipaments):
Venda d’entrades per Internet o a taquilles
Programació de La Xarxa
(només espectacles de La Xarxa):
Venda d’entrades a les taquilles del Círcol Catòlic:
una hora abans de la funció i la vigília de 18 a 19.30 h.

VENDA
D’ENTRADES
VENDA
D’ENTRADES

La millor manera de gaudir de la programació és amb 
els abonaments.

    Obteniu un important descompte sobre el preu de           
     les localitats.

    Sereu els primers a estar informats de la programa-          
    ció i de totes les novetats.

    Nombre limitat d’abonaments

ABONAMENT 3! AL 30%.
Teatre. Inclou 3 espectacles a escollir entre tota la 
programació d’arts escèniques i dansa, excepte 
Projecte Sweeney, El viatge de Maria i els espectacles 
familiars. 
Auditori. Inclou 3 concerts a escollir entre tota la 
programació de música, excepte els concerts de 
Eudaimonia Ensemble, Cor Geriona, Recordant 
Eduard Toldrà i Cor femení Scherzo i els espectacles 
familiars (Macedònia i Samfaina de Colors)

ABONAMENT 5! AL 40%.
Teatre i Auditori. Inclou 5 (proporció 3 i 2) espectacles 
i/o concerts a escollir entre tota la programació d’arts 
escèniques, dansa i música, excepte els espectacles 
familiars de teatre i dansa, Projecte Sweeney, El viatge 
de Maria i concerts familiars, Eudaimonia Ensemble, 
Cor Geriona, Recordant Eduard Toldrà, Cor femení 
Scherzo.

ABONAMENT CAMERATA EDUARD TOLDRÀ! AL 30%.
Auditori. Inclou els concerts de la Camerata Eduard 
Toldrà.

ABONAMENT FAMILIAR! AL 15%.
Teatre i Auditori. Inclou els espectacles familiars de la 
programació. El vestit nou del senyor l’Emperador (cia. 
Peus Grossos), Flors (Macedònia), Post-clàssic (Tortell 
Poltrona) i Cabaret Patufet (Cia. Samfaina de colors).  

VENDA D'ABONAMENTS
Taquilles del Teatre Principal:
- Dissabte 13 de setembre de 10 a 14h i de 17 a 20h.
- Diumenge 14 de setembre de 10 a 14h.
Per internet: A partir del dissabte 13 de setembre 
a les 10h.
Els dissabtes en horari habitual de taquilles, de 17 a 
20h, sempre que en quedin de disponibles.

ABONAMENTS
DEL TEATRE PRINCIPAL 
I L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

ABONAMENTS
DEL TEATRE PRINCIPAL 
I L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ En la venda anticipada per Internet us podreu aplicar 

personalment els descomptes previstos per a cada 
espectacle.

    Els descomptes SÓN PER A ÚS PERSONAL I  
    INTRANSFERIBLE dels titulars dels carnets       
    corresponents.

    Els descomptes són vàlids per entrades superiors a 8€

    Els descomptes no són acumulables ni vàlids per a la  
    compra d’abonaments.

IMPORTANT: Si apliqueu algun dels descomptes 
possibles a una o més entrades en la vostra compra per 
Internet, rebreu un correu amb un comprovant de 
compra que haureu d'anar a validar en l'horari de taquilla 
o a partir d'una hora abans de l'espectacle. Haureu de 
mostrar els carnets vinculats a cada descompte i se us 
entregaran les entrades corresponents.

DESCOMPTE DEL 10%:
   Carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la     
   Diputació de Barcelona (que inclou el carnet de les  
   biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú). 
   Membres de l’Associació d'Amics de la Biblioteca  
   Museu Víctor Balaguer.
   Grups a partir de 10 persones. Cal trucar no més tard  
   de 7 dies abans de l’espectacle o concert, de dilluns a  
   divendres, de 9 a 14 h, o enviar un correu electrònic a  
   info@elprincipal.cat o a info@auditoritoldra.cat.

DESCOMPTE DEL 25%
   Carnet Jove Generalitat.
   TR3SC (2 entrades per soci).
   Carnet de famílies nombroses i monoparentals.

DESCOMPTE DEL 40%
   Persones en situació d’atur.
   Carnet Actiu. 
   Persones majors de 65 anys.Caldrà presentar el DNI             
   per acreditar-ho.

CARNET AADPC
(Socis de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya):

DESCOMPTESDESCOMPTES

Possibilitat d’adquirir 1 entrada a 5€
Donat el cas que el professional assisteixi acompanyat, 
aquesta segona entrada tindrà el 50% de descompte 
del preu real que mai podrà ser inferior a 5€
Aquests descomptes s’aplicaran tots els dies de la 
setmana.
Aquestes entrades només es podran adquirir a taquilles 
del Teatre 30 min. abans de l’inici de la funció, sense 
reserva prèvia i sempre que hi hagi disponibilitat 
d’aforament a la sala

   Aquest acord de descompte només és vàlid per les  
   localitats de platea del Teatre i llotges centrals

ALUMNES DE L’ECMM:
   Possibilitat d’adquirir 1 entrada a 5€
   Aquestes entrades només es podran adquirir a les  
   taquilles de l’Auditori 30 min. abans de l’inici de la  
   funció, sense reserva prèvia i sempre que hi hagi  
   disponibilitat d’aforament a la sala. 
   Sempre s’haurà de mostrar el carnet de l’escola a les  
   taquilles o el full de matrícula on es vegi el nom de  
   l’alumne.
   Aquest descompte només és vàlid per a les entrades  
   de l’Auditori.

VNG APARCAMENTS                                                                    

Pàrquing de la pl. de les Casernes: els dies de 
representació de la temporada estable al Teatre o a 
l’Auditori, s’ofereix un tiquet-descompte per l’aparca-
ment de 3€ per un màxim d’aparcament de 3h.
El tiquet-descompte es pot comprar a les taquilles de 
l’equipament, juntament amb l’entrada.

REGALA CULTURA                                                                      

El Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà t’ofereixen 
la possibilitat de regalar TIQUETS REGAL TP-AU per a 
bescanviar per entrades de la PROGRAMACIÓ ESTABLE 
DE TEATRE, MÚSICA DANSA de la TEMPORADA 
OCTUBRE 2014-GENER 2015 així com de la següent 
temporada.

T’oferim aquestes opcions:

Tiquet Regal TP-AU 10€
Tiquet Regal TP-AU 15€
Tiquet Regal TP-AU 18€

Tíquet regal: 
* El bescanvi de l’entrada es podrà fer els dissabtes de 
17 a 20h a les taquilles del Teatre Principal i/o 1h abans 
de cada espectacle a les taquilles de l’equipament 
corresponent sempre que quedin entrades a la venda.

PROMOCIONSPROMOCIONS
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Divendres 3 d’octubre a les 21h
Teatre Principal 

Pulmons
Carlota Olcina i Pau Roca

HONESTA, DIVERTIDA, ATREVIDA I 
ACTUAL. DOS PERSONATGES IMPER-
FECTES PERÒ PROFUNDAMENT 
HUMANS, UNA GENERACIÓ PER LA 
QUAL LA INCERTESA ÉS UNA FORMA 
DE VIDA.

“Podria volar a Nova York i tornar tots 
els dies durant set anys i, encara així, no 
estaria deixant una petjada de carboni 
tan gran com si tingués un fill. Deu mil 
tones de CO  . Aquest és el pes de la 
Torre Eiel. Estaria donant a llum a la 
Torre Eiel.”

En un moment d’ansietat global, 
terrorisme, canvi climàtic i inestabilitat 
política, una jove parella contempla 
tenir un fill. Si s’ho pensen massa, no 
ho faran mai. Però si no s’ho pensen 
bé, podria ser un desastre. Volen tenir 
un fill basant-se en les raons correctes 
però… quines són les raons correctes? 
I què serà el primer en destruir-se, el 
planeta o la relació?

PREU ANTICIPADES:
16€ platea i llotges centrals
14€ llotges laterals
10€ galliner

PREU TAQUILLA:
(dia de la representació)
18€ platea i llotges centrals
16€ llotges laterals
12€ galliner

Disciplina artística
Teatre
Durada
90min
 
FITXA ARTÍSTICA

Autor
Duncan Macmillan

Direcció
Marilia Samper

Traducció
Carme Camacho

Interpretació
Carlota Olcina i Pau Roca

Producció
Sixto Paz Produccions
en coproducció amb 
Sala Beckett
Obrador Internacional 
de Dramatúrgia.

www.escenapart.cat/projects/pulmons

2
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14             Temporada Febrer · Juny 2014

m

Dissabte 4 d’octubre a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Pere Tàpias
i Copa Lotus
No som un grup

UN ESPECTACLE QUE RECULL L'ESPON-
TANEÏTAT CÒMICA I MUSICAL DE PERE 
TÀPIAS EMBOLCALLADA AMB L'ENERGIA 
DELS JOVES MÚSICS

Els vilanovins Pere Tàpias i Copa Lotus 
s’han trobat per escriure noves cançons. 
El salt generacional entre el cantautor i la 
banda no ha suposat cap barrera, al 
contrari: ha obert espais desconeguts per 
a les dues parts, d’on han sorgit les noves 
melodies.

L’estil resultant de les noves cançons és 
difícil de classificar, el que si que està clar 
és que barreja l’essència inherent de 
Pere Tàpias amb les guitarres i melodies 
anglosaxones de Copa Lotus. El timbre i 
el color de la veu del cantautor es dissol 
per la sonoritat d’una banda de pop i es 
deixa abraçar per les harmonies vocals 
dels joves. 

El que els vilanovins ens volen presen-
tar, a l’Auditori Eduard Toldrà, és un 
espectacle musico-teatral que pretén 
recollir el procés compositiu del 
projecte: una trobada informal entre 
amics, amb ganes d’explicar-se coses i 
cantar les seves cançons. D’aquesta 
manera els espectadors podran ser 
còmplices d’aquestes reunions 
musicals i presenciaran en primera 
persona la trobada d’aquestes dues 
generacions.

PREU ANTICIPADES: 10€
PREU TAQUILLES: 12€ 
(dia de la representació)

Disciplina artística
Cançó d’autor i pop
Durada
1h
 
FITXA ARTÍSTICA

Pere Tàpias, veu i guitarra

Marc Bala, veu i guitarra

Vidal soler, guitarra i veus

Xavier Yerga, contrabaix i veus

Marc Benaiges, bateria

copalotus.bandcamp.com
www.facebook.com/ copalotus

12-13



tDiumenge 5 d’octubre a les 20h
Teatre Principal 

Marabunta
Guillem Albà & The All In Orchestra

MARABUNTA ÉS LA NOVA BOGERIA DEL 
VILANOVÍ GUILLEM ALBÀ. UN SHOW DE 
CLOWN, ENÈRGIC I ENERGÈTIC AMB LA 
MÚSICA EN DIRECTE DE THE ALL IN 
ORCHESTRA.

MARABUNTA és descontrol amb classe. 
No voler despentinar-se i acabar perdent 
els pantalons, però amb un somriure a la 
cara. És el nou treball de GUILLEM ALBÀ & 
THE ALL IN ORCHESTRA. Un show de 
clown, enèrgic i energètic. Un sketch a 
tempo matemàtic. Cançons pròpies. Gags 
absurds. Cabaret. Res no té sentit i tot és 
possible. Improvisació: sortir i jugar. 
Divertir-se passi el que passi. Voleu riure? 
Esteu convidats. La bogeria experta d’un 
jove clown a punt d’explotar. El nostre 
frontman té classe i zero dignitat. No la 
vol per res, i la regala a qui la vulgui. Serà 
millor que no us cordeu els cinturons. Ell 
és boig i capaç de tot.

THE ALL IN ORCHESTRA són dits ràpids. 
Sang calenta. Capaços de domesticar 
qualsevol estil musical que se’ls posi per 
davant. Sumen background i multipliquen 
el joc. Són talent madurat i know-how. 
Feu-vos un lloc i oblideu-vos de tot. Una 
nova troupe arriba a les vostres retines. 
Desconnecteu els mòbils i els cervells. 
Ells són antídot, pólvora i vitamina C. Joc 
sense conservants: en directe i a la vena. 

PREU ANTICIPADES:
16€ platea i llotges centrals
14€ llotges laterals
10€ galliner

PREU TAQUILLA:
(dia de la representació)
18€ platea i llotges centrals
16€ llotges laterals
12€ galliner

Disciplina artística
Teatre - Clown - Música
Durada
90min
 
FITXA ARTÍSTICA

Idea original, guió
i composició musical
Guillem Albà
& The All in Orchestra

Intèrprets
Guillem Albà, Manu Estoa, Iñaki 
Marquiegui, Edgar Gómez, Martí 
Soler / Roger Bas, Albert Comale-
ras, i Roc Albero / Ramon Figueras. 

Direcció artística
Guillem Albà. 

Direcció musical
Iñaki Marquiegui & Manu Estoa
& The All In Orchestra. 
Direcció tècnica i so
Marc Palet. 

Disseny Il·luminació
Oriol Ibáñez / Ignasi Solé. 

Textos cançons
Pau Escribano, Anna Roig
i Tatiana Sánchez 

Veu en o�
Àngel Llàcer 

Regidoria, producció
i management
Blai Rodríguez

Producció
Guillem Albà & The All in Orchestra

PREMI DELS ESPECTADORS
Millor espectacle al carrer
a la Fira de Titelles de Lleida 2014.

www.guillemalba.com
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Dissabte 11 d’octubre a les 21h
Teatre Principal 

El zoo de vidre
Míriam Iscla, Dafnis Balduz,
Peter Vives i Meritxell Calvo

EL PRIMER GRAN ÈXIT TEATRAL DE TENNESSEE 
WILLIAMS. UN GRAN CLÀSSIC, AMBIENTAT EN 
LA GRAN DEPRESSIÓ DELS ANYS 30 ALS EEUU.

El zoo de vidre és una reconeguda obra mestra 
amb multitud de premis de Tennessee Williams, 
dramaturg nord-americà guanyador de dos 
premis Pulitzer. Es tracta d’una de les seves 
obres més autobiogràfiques. L’abisme existent 
entre el món que es vol veure i la realitat 
projectat mitjançant el retrat d’una família del 
sud dels Estats Units en el 1930 i capitanejada 
pels desitjos de la mare, controladora i frustra-
da per l’abandonament del marit i pare de dos 
fills adults. Quatre personatges tancats en una 
casa miserable i asfixiant que mostra la seva 
fragilitat, pors i frustracions. El fill Tom, inter-
pretat pel vilanoví Dafnis Balduz, un poeta que 
treballa en una fàbrica de sabates i que desitja 
escapar de la sobreprotecció de la seva mare 
aclaparadora. La filla Laura, tímida i amb un 
petit defecte físic, viu tancada a casa amb la 
seva col·lecció de figuretes de vidre, metàfora 
de la seva pròpia fragilitat.

El zoo de vidre (The Glass Menagerie), fou 
escrita el 1944 i estrenada a Broadway el 
1945. Va significar l’inici de la carrera d’un 
dels més grans autors del teatre contempo-
rani. Es va portar també a la gran pantalla en 
diferents ocasions, amb grans actrius com 
Katherine Hepburn i Joanne Woodward. 
Sobre els escenaris, grans dames del teatre 
internacional han interpretat aquest perso-
natge: Jessica Tandy, Jessica Lange o 
Margarida Xirgu, entre altres.

PREU ANTICIPADES:
20€ platea i llotges centrals
16€ llotges laterals
10€ galliner

PREU TAQUILLA:
(dia de la representació)
22€ platea i llotges centrals
18€ llotges laterals
12€ galliner

Disciplina artística
Teatre
Durada
2h 15min
(entreacte inclòs)

 FITXA ARTÍSTICA

Autor
Tennessee Williams

Direcció
Josep Maria Pou

Traducció
Emili Teixidor

Interpretació
Míriam Iscla, Dafnis Balduz, 
Meritxell Calvo i Peter Vives

Producció
Focus

www.focus.es
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mDiumenge 12 d’octubre a les 19h
Auditori Eduard Toldrà

Eudaimonia
Ensemble

Tres músics que vénen de tres 
itineraris personals i recorre-
guts artístics diferents reunits 
en aquest concert especial i 
units per la música.

Sentirem un dels Trios de 
Londres, de Haydn, amb la 
sonoritat tímbrica similar a la 
de l’ època, per a passar a 
escoltar una obra de Breuer la 
qual identifica, en quatre 
moviments musicals compo-
sats amb una estètica pròpia 
del s.XX, els quatre humors 
descrits pel metge Hipòcrates 
a l'antiga Grècia: flegmàtic, 
melancòlic, colèric i sanguini. 
Acabaran amb unes danses, 
contradanses i danses afrocu-
banes, que formen part de la 
música popular cubana, i que 
estan inspirades en la música 
escrita per a diverses forma-
cions. Són originals per a 
piano sol i composades per 
tres autors de generacions 
diferents però amb un mateix 
esperit: escriure música de 
caràcter nacionalista amb una 
gran càrrega d’arrel popular 
cubana. Els arranjaments 
estan fets pels mateixos 
flautistes i en alguna d'aques-
tes peces s'utilitzarà la flauta 
en sol, una flauta amb un 
registre una quarta més greu 
que la flauta travessera 
habitual. 

PREU ÚNIC: 10€
Concert fora d’abonament
i exclós de descomptes

Disciplina artística
Música clàssica
Durada
1h 30min

FITXA ARTÍSTICA

Mayte Santos,
flauta travessera

Meritxell Carbonell, 
flauta travessera i flauta en Sol

Esteve Colomés,
violone en Sol i contrabaix

18-19
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Divendres 17 d’octubre a les 21h
Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Pau Terol Trio
Encara les paraules. Jazz i poemes de Joan Vinyoli

JAZZ EN DIRECTE, I POEMES DE JOAN 
VINYOLI

La Biblioteca Pública Xavier Amorós de 
Reus s’ha volgut sumar aquest 2014 a 
l’any Vinyoli, que se celebra en comme-
moració del centenari del naixement del 
poeta, amb un espectacle de producció 
pròpia coordinat per la poetessa reusen-
ca Montse Farrés i Isaac Albesa que té 
com a objectiu relacionar la poesia, la 
música de jazz i el vi, per tal de crear 
una vetllada agradable on es reuneixin 
aquests tres elements. 

Per aconseguir-ho s’ha preparat un 
espectacle a partir d’una selecció de 20 
poemes del poeta Joan Vinyoli que 
aniran acompanyats de petits fragments 
musicals interpretats pel grup de jazz 
Pau Terol Trio, que lidera el pianista 
reusenc Pau Terol. Els poemes seran 
recitats pels membres del grup de 
rapsodes DO Reus, que dirigeix la 
poetessa Montse Farrés.

PREU ANTICIPADES: 12€
PREU TAQUILLES: 14€
(dia de la representació)

Disciplina artística
Jazz i poesia
Durada
1h 30min

FITXA ARTÍSTICA

Pau Terol Trio:

Pau Terol, piano

Joan Terol, bateria

Jordi Mestres, contrabaix

Grup de rapsodes DO REUS

Direcció: Montse Farrés

20-21



Te
m

p
o

ra
d

a 
Fe

b
re

r 
· 
Ju

n
y 

2
0

14

t

Diumenge 19 d’octubre a les 18h
Teatre Principal 

El vestit nou del
senyor l’Emperador
Companyia Peus Grossos

ESTRENA DE L’ÚLTIM ESPECTACLE DE LA 
COMPANYIA VILANOVINA PEUS GROSSOS, 
UNA VERSIÓ LLIURE DEL CLÀSSIC DE HANS 
CHRISTIAN ANDERSEN.

La Companyia Peus Grossos estrena aquest 
clàssic amb uns personatges extravagants i 
esbojarrats, l’espectador s’endinsa en una 
sastreria misteriosa que el transporta a una 
història coneguda per tothom però explicada 
d’una manera ben especial ja que s'introdueixen 
alguns tocs d'actualitat que fan que l'espectacle 
sigui realment per a tots els públics. 

La Companyia Peus Grossos va néixer a 
Vilanova l’any 2000. Es tracta d’una jove 
formació que fa adaptacions lliures de contes 
clàssics, així com també obres originals 
escrites per ells mateixos. El disseny i la 
construcció de l’escenografia i els titelles 
també van a càrrec seu. En els seus especta-
cles sempre compaginen la manipulació de 
titelles i objectes amb actors, compartint 
escenari i formant part de la mateixa realitat.  
Al Teatre Principal ja hi han presentat Les 
1001 nits i El flautista d’Hamelín.

L’estrena s’emmarca en la línia de PROGRA-
MACIÓ ACADÈMICA DEL PRINCIPAL QUE 
DÓNA SUPORT A LA CREACIÓ de projectes 
de joves creadors de l’escena.

PREU ÚNIC: 6€
Espectacle inclòs en l’abonament familiar
Exclòs de descomptes

Disciplina artística
Teatre familiar
Durada
45min
Edat recomanada
+5 anys

 FITXA ARTÍSTICA

Idea, escenografia i
posada en escena
Companyia Peus Grossos

Conte original
Hans Christian Andersen

Dramaturgia
Bernat Soler

Direcció escènica
Marina Prados

Interpretació
Alba Llorens, Clara Soler, 
Bernat Soler, Marina Prados

Veu en o�
Arnau Comas

Tècnic de so i llum
Guillem Galimany

Confecció del vestuari
Àngels Puerto, Núria Mañé, 
Marta Domingo i Gemma 
Burcet

www.cpeusgrossos.narpan.net/ 
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Dissabte 25 d’octubre a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Roda de Saxos
Homenatge a Ricard Roda

JAZZ NOBLE, ARTESÀ I DE PRIMERA 
QUALITAT.

Ricard Roda (1931-2010) ha estat un dels 
pioners del jazz amb més ofici i honeste-
dat de l’escena del país. 

El seu llegat professional i humà és un 
valor que convé reivindicar i el PROJEC-
TE “RODA DE SAXOS” ho fa amb la 
determinació que correspon presentant 
una proposta exclusiva quan es com-
pleixen tres anys de la seva mort. 

Així doncs, aquest espectacle és la 
recuperació del seu projecte Roda de 
Saxos, sota la direcció del seu deixeble 
Gaby Ardèbol comptant amb la 
col·laboració especial del gran músic i 
pianista, també referent vilanoví, 
Francesc Burrull. 

PREU ANTICIPADA: 12€
PREU TAQUILLA: 14€
(dia de la representació)

Disciplina artística
Jazz
Durada
1h 30min.
 
FITXA ARTÍSTICA

Gaby Ardèbol, saxo tenor

Guillem Vernís, saxo tenor

Jordi Paulí, saxo alt

Gilberto Ribero, saxo alt 

Sam Atencia, saxo baríton

Leo Tejedor, guitarra

Francesc Burrull, piano

Martí Ventura, piano

Oriol Roca, contrabaix

Ignasi González, contrabaix

Josep “Pinyu” Martí, bateria

24-25
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Diumenge 26 d’octubre a les 19h
Teatre Principal 

En la memoria
del cante: 1922
Ballet Flamenco de Andalucía

EL BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
ÉS EL MÀXIM REFERENT D’ARTE JONDO.

El Ballet ha exercit d’embaixador del flamenc des de 
la seva creació fa 19 anys. Ha passat per escenaris de 
tot el món: Estats Units, Argentina, Cuba, França, 
Alemanya, Itàlia, Hongria, Suïssa, Mèxic,... i ha obtin-
gut diversos reconeixements com el Premio Nacio-
nal de Coreografía (sota la direcció de María Pagés), 
Premio Max 2006 com a millor Intèrpret femenina 
de dansa (Cristina Hoyos), etc.

La companyia és pedrera de talents com Israel 
Galván, Isabel Bayón, Rafael Campallo, Belén Maya, 
Fernando Romero, Mercedes Ruiz, María José 
Franco, Juan José Jaén ‘El Junco’ o l’actual coreò-
grafa, Rafaela Carrasco, entre altres.

El concurs de cante jondo celebrat a Granada el 
1922 és, sens dubte, un esdeveniment rellevant en 
la història del flamenc i que marcaria un abans i una 
després per a aquest art. El certamen fou liderat per 
Manuel de Falla, seguit de Zuloaga, amb l’impuls de 
Federico García Lorca i una llarga llista de perso-
natges pertanyents a la intel·lectualitat de l’època, 
amb el propòsit de posar de manifest la riquesa de 
l’art flamenc, dignificar-lo i otorgar-li el reconeixe-
ment cultural per al seu renaixement, conservació 
i difusió.

En la memoria del cante: 1922 és un homenatge 
als artistes que van marcar aquell moment crucial 
per al flamenc i van contribuir a la continuïtat del 
cante. Es recuperen cantes i peces del certamen 
com ara la Soleá d’“El Tenazas”, la Seguiriya de 
Manuel Torre, la Toná de Caracol, la Saeta de la 
Niña de los Peines o la música de Falla. En les 
coreografies s’incorporen part de les gravacions 
originals que es conserven de l’època tot afegint 
elements que li donen una visió personal i 
contemporània.

PREU ANTICIPADES:
16€ platea i llotges centrals
14€ llotges laterals
10€ galliner

PREU TAQUILLA:
(dia de la representació)
18€ platea i llotges centrals
16€ llotges laterals
12€ galliner

Disciplina artística
Dansa - Flamenc
Durada
75 min aprox.

 FITXA ARTÍSTICA

Direcció artística
Rafaela Carrasco

Coreografía
Rafaela Carrasco
i David Coria

Repetidor
David Coria

Música
A. Campos
i Juan A. Rodríguez ‘Cano’

Solistes
Rafaela Carrasco, David 
Coria, Ana Morales 
i Hugo López

Cos de ball
Alejandra Gudí, Florencia 
O’Ryan, Laura Santamaría, 
Eduardo Leal, Antonio 
López, Alberto Sellés, Paula 
Comitre i Carmen Yanes

www.juntadeandalucia.es/
culturaydeporte/bfa/

PROGRAMA
• Noches en los Jardines de España (Manuel de Falla)

• Presentación del Jurado
• Rondeña de Ramón Montoya

• Seguiriya de Manuel Torre
• Cuadro de la Zambra (Homenaje a ‘La Gazpacha’)

• Saeta de Pastora Pavón ‘La Niña de los Peines’
• Tonás de Manolo Caracol

• Malagueña de Antonio Chacón
• Cantiñas de Juana Vargas ‘La Macarrona’

• Soleá de Diego Bermúdez ‘El Tenazas’ 
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Dissabte 1 de novembre a les 21h
i Diumenge 2 de novembre a les 19h
Teatre Principal 

Projecte Sweeney
Aula d’activitats teatrals Tracart i
Banda de Música Mestre Montserrat

ALUMNES DE TRACART I DE LA 
BANDA DE MÚSICA MESTRE MONT-
SERRAT HAN SUMAT ESFORÇOS PER 
PRESENTAR-NOS L’ESTRENA AL 
PRINCIPAL DEL PROJECTE SWEENEY, 
BASAT EN L’OBRA SWEENEY TODD.

Basada en l’obra de teatre de Cristo-
pher Bond, el llibret de Hugh Wheeler 
i les composicions de Stephen 
Sondheim, la història narra el retorn 
d’un barber condemnat injustament i 
desencantat de la societat que es 
deixa emportar per una espiral de 
venjança.

EL PROJECTE:
Imaginem dues famílies, la dels 
músics de la Banda i la dels joves 
alumnes de Tracart. S’han trobat per 
treballar plegats i n’ha sorgit una 
intensa història d’amor. Les dues 
famílies usen diferents llenguatges 
artístics, el teatre i la música, però 
comparteixen les ganes de jugar, de 
tastar nous territoris i el més impor-
tant, les ganes d’explicar una història 
tots junts. Així les barreres es tren-
quen i dalt l’escenari trobem un sol 
grup de persones disposades a fer 
vibrar el públic. Per què Sweeney 
Todd? Perquè és un material 
preciós que permet tastar tot tipus 
de registres interpretatius i musi-
cals. Un material molt complex 
però alhora immensament ric, ideal 
per experimentar i crear.

L’estrena s’emmarca en la línia de 
PROGRAMACIÓ ACADÈMICA DEL 
PRINCIPAL QUE VOL DONAR 
SUPORT A LA CREACIÓ de projec-
tes de joves creadors de l’escena. 

PREU ÚNIC: 12€
Espectacle exclòs d'abonament 
i descomptes

Disciplina artística
Teatre musical
Durada
120min. (entreacte inclòs)
Edat recomanada
+7 anys

 FITXA ARTÍSTICA

Direcció escènica
Montse Obrador 

Adjunto direcció escènica
Salvador Cuéllar

Direcció musical
Emili Serrano

Adjunt direcció musical
Meritxell Carbonell 

Direcció tècnica i il·luminació
Oriol Ibáñez

Tècnic de veu
Carles Masdeu

Tècnic de cos
Lluís Pascual

Regidoria/atrezzo
Susanna Peinado

Vestuari i estilisme
Ester Chércoles, Carla Sunyer
i Núria Ariza.

Repartiment
Alumnes de Tracart i músics de la 
Banda de Música Mestre Montserrat.

Producció
Aula d’Activitats Teatrals Tracart, 
Banda de Música Mestre Montserrat, 
amb la col·laboració del Teatre
Principal.

www.tracart.net
www.bandamestremontserrat.cat
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Diumenge 9 de novembre a les 18h
Auditori Eduard Toldrà

Macedònia
Flors

LA FAMÍLIA, EL FUTBOL O L'EDUCACIÓ 
ALGUNS DELS TEMES DELS QUE 
PARLEN MACEDÒNIA.

Macedònia edita el nou disc Flors, 
després de l’èxit del seu anterior disc 
Desperta amb més de 6.000 unitats 
venudes. Aquest nou treball està 
carregat d’optimisme i de vitalitat, que 
gira entorn de la felicitat i del fet que 
regalar flors genera somriures, alegries 
i efectes positius en les persones. 

El grup Macedònia no viu d’esquena a 
les complicades realitats socials que 
estem vivint i és per això que aquest 
àlbum conté, d’una banda, la cançó 
“Sr. Wert”, un tema per refermar el 
suport a l’escola catalana, arran de les 
sentències del Tribunal Suprem 
Espanyol. I d’altra banda, també conté 
la cançó “Un, dos, coop!”, tema de la 
campanya de foment de la cooperati-
vitat entre els nens, duta a terme per 
la cooperativa Suara, la més gran de 
Catalunya en el sector de l’atenció a 
les persones.

PREU ÚNIC: 8€
Espectacle inclòs en l'abonament familiar.
Exclòs de descomptes

Disciplina artística
Música familiar
Durada
1h.
 
FITXA ARTÍSTICA

Les 5 fruites:

Irene Carreras, veu

Paula Noguer, veu

Sara Roy, veu

Maria Farrés, veu

Carlota Busquets, veu

Músics:

Daniel Coma, guitarra

Jaume Coma, trompeta

Guillem Barceló, bateria

Pep Pastor, baix

Ferran Martin, guitarra

www.grupmacedonia.net
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Divendres 21 de novembre a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Chano Domínguez
i Niño Josele
Chano y Josele

EL CAMÍ QUE VA DEL JAZZ AL FLAMENC I DEL 
FLAMENC AL JAZZ

Chano Dominguez i Niño Josele estaven 
condemnats a trobar-se. No són pocs els que 
somiaven veure’ls junts i ha estat ara, en 
aquest moment quan s’ha produït aquesta 
trobada. Ni abans ni després. Dos músics 
oberts, bilingües, trilingües... que es troben en 
plenitud del seu art. Eren moltes les coses 
que els unien: el flamenc, Bill Evans, Bebo 
Valdés... Des de l’Atlàntic un, des del Medite-
rrani l’altre, han recorregut el camí que va del 
jazz al flamenc i del flamenc al jazz i , en 
fondre’s han creat alguna cosa que va més 
enllà, alguna cosa que bé es podria qualificar 
com a “música clàssica del segle XXI”. La 
música d’una era que ha vist caure fronteres 
i etiquetes i on la qualitat sonora, la bellesa i 
l’elegància i triomfen per sobre de qualsevol 
altra consideració.

PREU ANTICIPADA: 15€
PREU TAQUILLA: 17€
(dia de la representació)

Disciplina artística
Jazz i flamenc
Durada
1h 30min.
 
FITXA ARTÍSTICA

Chano Domínguez, piano

Niño Josele, guitarra

Producció
Fernando Trueba, Chano 
Dominguez i Niño Josele

http://montunoecards.com
chanoandjosele 
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Dissabte 22 de novembre a les 21h
Teatre Principal 

L’AUTOR I DIRECTOR DE L’EXITOSA OBRA 
INCENDIS, WAJDI MOUAWAD I ORIOL 
BROGGI, ENS CONVIDEN A UNA TRAMA 
TREPIDANT, ANGOIXANT I SORPRENENT.

Aïllats en un lloc secret, 5 persones que formen 
part d'una organització internacional anomena-
da Sòcrates, es dediquen a espiar converses 
telefòniques i escodrinyar el cel per intentar 
evitar un imminent atemptat terrorista. No 
obstant això, quan un d'ells se suïcida, el món 
personal de cada un començarà a esfondrar-se, 
alhora que la història mateixa es posa en dubte.  
Els personatges viuen el calvari de descobrir les 
parts més fosques de la pròpia identitat. I ho fan 
mentre busquen la identitat d'un nom.

Cels és la última obra de la tetralogia La Sang 
de les Promeses, de la que en són part Litoral, 
Incendis i Boscos. Rabiosament contemporani, 
fort, potent, el text ens deixa esmaperduts i 
copsats. És el punt i final d’un viatge que 
Mouawad ha fet pels desastres del segle XX 
fins a deixar un panorama devastat de fona-
ments morals.

Cels, a més, permet experimentar amb nous 
llenguatges com l’audiovisual per explorar i 
trencar amb el llenguatge escènic habitual.

El text és poesia i és filosofia i també és 
teatralitat pura -en el sentit de saber teixir, 
tramar, organitzar actes alhora reals i alhora 
ficticis-. Ens farà sentir vius, intel·ligents i 
lliures. Un cant a la vida com pocs se'n poden 
viure. Teatre del necessari escrit per un autor 
valent, compromès i honest.

Oriol Broggi
PREU ANTICIPADA:
20€ platea i llotges centrals
16€ llotges laterals
10€ galliner

PREU TAQUILLA:
(dia de la representació)
22€ platea i llotges centrals
18€ llotges laterals
12€ galliner

Disciplina artística
Teatre
Durada
2h. 15 min.
(entreacte inclòs)

 FITXA ARTÍSTICA

Autor
Wajdi Mouawad

Direcció
Oriol Broggi

Traducció
Cristina Genebat

Intèrprets
Xavier Boada,
Màrcia Cisteró,
Eduard Farelo,
Xavier Ricart,
Ernest Villegas, 
Carles Martínez, 
Àlex López 
i Enric Auquer

Producció
La Perla 29

www.laperla29.com

Cels
Eduard Farelo, Xavier Boada, Màrcia Cisteró,

Ernest Villegas i Xavier Ricart
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Diumenge 23 de novembre a les 19h
Auditori Eduard Toldrà

Camerata
Eduard Toldrà
Concert del Tricentenari

Una mostra de la música que 
escoltaven els catalans i els 
europeus al 1714.

PREU ANTICIPADA: 15€
PREU TAQUILLA: 17€
(dia de la representació)

Espectacle inclòs en l'abonament 
Camerata

Disciplina artística
Música clàssica
Durada
1h 30min

FITXA ARTÍSTICA

Camerata Eduard Toldrà

Claudi Arimany,
flautista i director

Ariadna Padró,
concertino i director
 
www.camerataeduardtoldra.cat
www.ariadnapadro.wordpress.com
www.claudiarimany.com 

m
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Divendres 28 de novembre a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Cor Geriona
(d’Oh Happy Day)
La veu feta emoció

COR JUVENIL, SEMIFINALISTA DEL
PROGRAMA “OH HAPPY DAY”

El cor juvenil Geriona, va néixer el 2001 i 
està format per setze noies i un noi d’entre 
quinze i vint-i-cinc anys, dirigits per Imma 
Pascual.

El cor Geriona és reconegut pel seu color 
uniforme, per l’empast homogeni entre les 
veus i per tractar amb molt tacte i respecte 
tots els colors de la música així com tots 
els seus estils i continguts. 

“La veu feta emoció” és l’espectacle de 
presentació del seu primer treball disco-
gràfic. Un concert dividit en dues parts; la 
primera amb un repertori clàssic i la 
segona amb una selecció de temes 
moderns de les cançons del programa 
“Oh Happy Day”. Durant el concert es 
recorre per diferents estils musicals, amb 
la col·laboració d’un pianista, per arribar a 
aconseguir un clima únic, on de ben 
segur que més d’una persona del públic 
s’emocionarà amb aquest espectacle 
carregat de sensibilitat.

PREU: 14€
Concert fora de l’abonament
i exclòs de descomptes

Disciplina artística
Cant Coral
Durada
1h
 
FITXA ARTÍSTICA

Direcció
Imma Pascual

Jan Aubert, mezzo

Laura Blasco, mezzo

Jana Boadas, contralt

Núria Buhigas, contralt

Mariona Capellera, mezzo

Laura Castillo, soprano

Anna Creus, mezzo

Judith Creus, mezzo

Helena de Puig, soprano

Anna Domènech, soprano

Hélène Josse, soprano

Anca Màrgina, contralt

Ànnia Pons, soprano

Marta Sbrià, soprano

Sara Terraza, contralt

Clara Vicenç, contralt

Marc Piqué, piano

www.corgeriona.cat
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42              Temporada Febrer · Juny 2014

L’esquella de la
torratxa
Teatre Nacional de Catalunya
i Egos Teatre

Diumenge 30 de novembre a les 19h
Teatre Principal 

EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA I EGOS 
TEATRE ENS PORTEN UN CLÀSSIC DE RIGUROSA 
ACTUALITAT.

Una petita vila catalana està a punt de celebrar 
eleccions per triar diputat i l’alcalde intentarà comprar 
els vots dels vilatans per al seu protegit. Ben aviat, 
però, tot es complicarà amb l’aparició d’un altre 
candidat i amb el descobriment dels terribles secrets 
de joventut de l’alcalde, que generaran una trama 
esbojarrada i delirant en què el menys important serà 
respectar les normes del joc democràtic. Corrupció 
política i cultura catalana els dos elements centrals 
de l’obra de Pitarra que es va estrenar fa 150 anys.
 
Un sainet líric? Una comèdia esbojarrada? Un musi-
cal pitarresc? Una cercavila teatralitzada? Una mostra 
de bestiari de festes? L’esquella de la torratxa és tot 
això i molt més. És rauxa, és disbauxa. El so de 
l’esquella anuncia festa grossa! 

L’autor, Serafí Pitarra, es fa conèixer als escenaris 
públics barcelonins amb aquesta obra, que s’estrena 
el 1864 al teatre de l’Odeon. La popularitat que 
assolirà l’obra fou extraordinària, esdevenint la 
primera fita important del teatre català modern. 
Pitarra és el nostre clàssic i el nostre contemporani, 
que té tots els elements de rigurosa actualitat per 
seguir fascinant el públic.

Un muntatge d’una gran potència escènica, amb un 
treball musical rigurós i esplèndid sobre unes 
partitures originals del mestre Sariols.

PREU ANTICIPADA:
18€ platea i llotges centrals
16€ llotges laterals
10€ galliner

PREU TAQUILLES: (dia de la representació)
20€ platea i llotges centrals
18€ llotges laterals
12€ galliner

Disciplina artística
Teatre musical
Durada
1h. 25min.

 FITXA ARTÍSTICA

Autor
Serafí Pitarra

Posta en solfas
Don Juan Sariols

Direcció
Egos Teatre

Direcció musical 
i piano
Francesc Mora

Intèrprets
Toni Sans, Anna 
Alborch, Rubèn 
Montañá, Lali Camps,
Albert Mora, 
Maria Santallusia
i Francesc Mora

Producció
Teatre Nacional
de Catalunya
i Egos Teatre

Agraïments
Colla de Geganters 
de Vilanova i la 
Geltrú i Nans de 
L’Agrupació de Balls 
Populars de Vilanova 
i la Geltrú

www.egosteatre.comSi no pots venir al Principal, sempre pots anar a Cal 
Bolet de Vilafranca.
Es representarà el dia 25 de gener a les 19h.
Més informació a:
http://cultura.vilafranca.cat

t

40-41



44            Temporada Febrer · Juny 2014

m

Dissabte 13 de desembre a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Carlos Núñez
Inter-Celtic

NOVA MÚSICA CELTA

Carlos Núñez, considerat 
internacionalment com un 
músic extraordinari, tornarà a 
actuar a la nostra ciutat 
després de 17 anys, presentant 
el seu nou treball “Inter-Celtic” 

A més a més de ser considerat 
un Artista amb majúscules, el 
seu carisma, la seva energia i 
el seu esperit pioner l’han fet 
molt popular, transcendint 
amb escreix els límits habi-
tuals dels seus instruments: la 
gaita i les flautes.  

A través de 16 temes, el 
reconegut mag de la gaita i 
les flautes, ens mostrarà el 
seu univers musical, on 
connecta la tradició celta de 
Galícia amb la d’Irlanda, 
Escòcia o Bretanya. Un 
homenatge al que ell mateix 
bateja com a “nova música 
celta”.

PREU ANTICIPADA: 15€
PREU TAQUILLA: 17€
(dia de la representació)

Disciplina artística
Música popular tradicional
Durada
1h 30min
 
www.carlosnunez.com
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Tortell Poltrona
Post-Clàssic

Diumenge 14 de desembre a les 18h
Teatre Principal 

UN RECULL DELS MILLORS NÚMEROS DEL 
REPERTORI DE TORTELL POLTRONA.

El nostre pallasso universal, ens presenta un 
espectacle trepidant carregat d’esquetxos que 
han fet història. Un  recull dels millors números 
del repertori de Tortell Poltrona, emmarcats en 
un espectacle que conté l'essència del pallasso 
de sempre i el repte d'alternatives innovadores.

Desafiant la por amb el no res, anant a l'absurd 
per retrobar el nord i cercant en els clàssics el 
punt de partida  per navegar enllà. Tortell 
Poltrona, un dels pioners europeus en la 
renovació del pallasso. És carismàtic i tendre, 
contundent i ferotge, amb una càrrega d’ener-
gia inesgotable que combina  la innocència i la 
trapelleria. 

Retalls d’humor en estat pur, pessic de fantasia 
necessària. Una ronda per les emocions 
viscudes, on es fon el passat i el present, on es 
forja el futur. Ens submergim en un món 
especial, la visió dels ulls que miren darrera un 
nas de pallasso, de la màscara més petita.

PREU ÚNIC: 8€
Espectacle inclòs en l'abonament familiar.
Exclòs de descomptes.

Disciplina artística
Pallasso
Durada
60min.
Espectacle per a tots 
els públics

 FITXA ARTÍSTICA

Autor
Tortell Poltrona

Direcció
Jaume Mateu

Ajudant de direcció
Montserrat Trias 

Composició musical
Víctor Ammann

Intèrpret
Tortell Poltrona

www.tortellpoltrona.com

PREMIS

· Premi Festival International Performance d’Acteur, Cannes, Francia.

· Premi Especial de Circ de la III Edició dels Premis Max.

· Premi Nacional de Cultura 2005 de la Generalitat de Catalunya.

· Nas d’Or del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà,
  Memorial Charlie Rivel 2012.

· Premio Nacional de Circo 2013, atorgat per l'INAEM.

t
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mDiumenge 21 de desembre a les 19h
Auditori Eduard Toldrà

Cobla Maricel
Concert de Nadal “Recordant Eduard Toldrà”

Com ja és tradicional, als volts 
de Nadal, les entitats sarda-
nistes de la ciutat organitzen 
un concert de cobla per 
homenatjar i recordar el gran 
mestre Eduard Toldrà.

Enguany els encarregats 
d’oferir-nos aquest concert 
serà la Cobla Maricel i ho farà 
amb un concert de dues 
parts. A la primera part ens 
interpretaran; Eduard Toldrà: 
canta'm un conte! Un conte 
musical per a narrador, cobla 
i dibuixos projectats sobre la 
vida i l'obra d'Eduard Toldrà 
(1895-1961). La narració 
anirà a càrrec del mateix 
autor del conte, en David 
Puertas. I la segona part del 
concert serà de sardanes i 
composicions tradicionals 
nadalenques per a cobla.

PREU: 5€
Concert fora de l'abonament i 
exclòs de descomptes.

Disciplina artística
Música de cobla
Durada
1h 30min amb descans

FITXA ARTÍSTICA

Joan Moliner, flabiol

Armand Franco, tibla

Jordi Olesti, tibla

Marià Franco, tenora

Xavier Chacón, tenora

Ignasi Franco, trompeta

Salva Pérez, trompeta

Joan Ignasi Enríquez, trombó

Ramon Casanovas, fiscorn

Marcel Puig, fiscorn

Carles Rambla, contrabaix

Direcció
Jordi Paulí

Text i narració
David Puertas

Il·lustracions
Laura Borràs
 
www.coblamaricelt.com
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Divendres 26 de desembre a les 19h
Auditori Eduard Toldrà

Camerata
Eduard Toldrà
Concert de Sant Esteve

En el tradicional Concert de 
Sant Esteve, des de ja fa anys
es materialitza, en algunes de 
les obres del programa, la 
conjunció dels músics  profes-
sionals de la Camerata Eduard 
Toldrà, amb els estudiants del 
Conservatori Mestre Montse-
rrat que, en el futur seran 
possiblement els nostres 
músics. Aquest concert 
justifica en gran part la mateixa 
raó de ser de l'Associació 
Musical Eduard Toldrà.
El director, Guerassim 
Voronkov serà, una vegada 
més, l’encarregat de confec-
cionar i dirigir el repertori.

PREU ANTICIPADA: 15€
PREU TAQUILLA: 17€
(dia de la representació)

Disciplina artística
Música clàssica
Durada
1h 30min

FITXA ARTÍSTICA

Direcció
Guerassim Voronkov

Intèrprets
Camerata Eduard Toldrà
Alumnes de l’Escola Conservatori
de Música Mestre montserrat de 
Vilanova i la Geltrú

 
camerataeduardtoldra.cat

www.facebook.com/camera-
ta.eduardtoldra

www.guerassimvoronkov.com

www.vilanova.cat/ecmusica

m
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El viatge de Maria
Ballet Jove Etern Dansa

Diumenge 28 de desembre a les 19h
Teatre Principal 

ESTRENA DEL PRIMER ESPECTACLE 
D’AQUESTA JOVE COMPANYIA DE 
DANSA VILANOVINA.

El viaje de Maria, és un ballet que 
narra la història d’una nena que 
durant la festa del seu aniversari rep 
la visita sorpresa de la seva tieta Lola, 
una rodamón que li fa un regal 
aparentement inútil però ple d’intri-
ga. El ballet està dirigit a tots els 
públics. Ens farà viatjar a diferents 
marcs de fantasia  i viure aventures, 
sorpreses i emocions a grans i petits.

L’estrena s’emmarca en la línia de 
PROGRAMACIÓ ACADÈMICA DEL 
PRINCIPAL QUE VOL DONAR 
SUPORT A LA CREACIÓ de projec-
tes de joves creadors de l’escena 
vilanovina.

PREU ÚNIC: 8€
Espectacle exclòs d'abonaments
i descomptes.

Disciplina artística
Dansa per a tots els públics
Clàssic - neoclàssic
Durada
75min.

 FITXA ARTÍSTICA

Creació, idea original
Rosa Mari Gonzàlez 
i Raquel Ballester

Direcció
Rosa Mari Gonzàlez, Carme 
Gatell i Raquel Ballester

Coreografia
Raquel Ballester

Repetidora
Rosa M. Gonzàlez

Atrezzo
Ballet Jove Etern Dansa

Vestuari
Sílvia Doménech, Estudi de 
Dansa Rosa Mari González i 
Carme Gatell i altres.

Fotografia
Carles Carbonell "Flash Flash"

Col.labora
Carles Carbonell, Sílvia Domé-
nech, Diari de Vilanova, Canal 
Blau, Estudi de Dansa Rosa Mari 
González i Carme Gatell, Oriol 
Miquel, Museu Víctor Balaguer, 
Teatre Principal.

www.eterndansa.com 

d
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Diumenge 4 de gener a les 19h
Auditori Eduard Toldrà

Cor de cambra 
femení Scherzo
El Cor de Cambra femení Scherzo i les cançons de Toldrà

El Cor de Cambra femení Scherzo 
és un conjunt vocal femení de 
Vila-seca, creat l’any 1989 i que 
sovint ha comptat amb la col·labo-
ració de directors de prestigi com 
Jordi Casas, Òscar Boada, Carles 
Josep Comalada, Josep Vila o 
Xavier Pastrana.

La majoria de les seves compo-
nents, moltes d’elles formades al 
Conservatori Professional de 
Música de Vila-seca, es dediquen 
professionalment a la docència 
musical, però l’acurat resultat vocal 
és fruit del treball específic de 
cadascuna de les cantaires amb 
professors com Enriqueta Tarrés, 
Mercè Obiol o Mª Teresa Garrigosa.
El mes d’abril del 2014 va actuar a 
l’Auditori Eduard Toldrà en l’estrena 
de la “Missa Brevis” de Salvador 
Brotons, dirigida pel mateix com-
positor.

En aquesta ocasió ens visiten per 
oferir-nos un repertori dedicat 
especialment al mestre Toldrà a 
partir dels arranjaments per a cor 
que Jordi Domènech ha realitzat 
de les cançons del mestre, per 
encàrrec de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en commemo-
ració de l’Any Toldrà 2012. Com-
pletarà el repertori amb obres 
d’altres compositors pensades, 
moltes d’elles, per a ésser inter-
pretades durant les celebracions 
nadalenques.

PREU ÚNIC: 10€
Concert fora de l'abonament i exclòs de 
descomptes.

Disciplina artística
Música clàssica (Cant Coral)
Durada
1h 30min

FITXA ARTÍSTICA

Direcció
Sílvia Gil-Pérez

Intèrprets
Cor de Cambra femení Scherzo
 
www.corscherzo.blogspot.es
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Diumenge 18 de gener a les 18h
Auditori Eduard Toldrà

Samfaina de Colors
Cabaret Patufet

MÚSICA, CANÇÓ, CONTE, 
POESIA I ENDEVINALLES...

Aconseguirà la Rateta Presumida 
trobar l’amor de la seva vida? I la 
Lluna, podrà enredar al sol? Per 
què vol la nina Marta anar a la 
platja? Quin és l’ocell que dorm 
a la palla i que pon un ou cada 
setmana? El drac ens vol espat-
llar la festa. Se’n sortirà? I, en 
Patufet, que hi té a veure en tot 
plegat?

Totes aquestes preguntes tenen 
resposta al Cabaret Patufet. Un 
cabaret petit com un granet 
d’anís.

Cabaret Patufet és un espectacle 
de música, cançó, conte, poesia i 
endevinalles per als més petits. 
Creatiu, emotiu, delicat, divertit i 
participatiu. Un cabaret patufet.

PREU ÚNIC: 6€
Espectacle inclòs en l'abonament familiar

Disciplina artística
Música familiar
Durada
55min
Edat recomanada
Entre 2 i 5 anys

FITXA ARTÍSTICA

Mirna Vilasís, veu, campana, 
pandereta i picarols

Xavi Múrcia, veu i guitarra

www.samfainadecolors.cat
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L’orfe del clan 
dels Zhao
Pablo Derqui,
Borja Espinosa,
Lluís Marco,
Marta Marco,
Òscar Muñoz
i Ernest Villegas

Divendres 23 de gener a les 21h
Teatre Principal 

TRAGÈDIA I ÈPICA QUE ENS OBRE LES 
PORTES A LA DRAMATÚRGIA XINESA I ENS 
EVOCA A ESCENES DE SHAKESPEARE, 
SOFOCLES, BRECHT, MOUAWAD,...

L’Orfe de Zhao és una peça xinesa de l’era 
Yuan, que pertany al s. XIII i s’atribueix al 
dramaturg Ji Junxiang. S’emmarca dins el 
gènere dramàtic ‘zaju’. El tema central de 
l’espectacle gira al voltant del concepte de 
‘venjança’. Conté diàleg i cançons. Aquesta 
fou la primera peça xinesa coneguda a 
Europa.

L'orfe del clan dels Zhao està basat en un 
fet històric del regne de Jin durant el 
període dels Regnes Combatents 
(475-221). Va ser escrita entre el 1260 i el 
1280 per Ji Juxiang i ens convida a seguir 
la història real del metge ambulant Cheng 
Ying i el seu paper fonamental com a 
salvador de la nissaga Zhao. Avui, sembla 
una història llegendària i ens remet a un 
món antic de venjances i traïcions entre 
clans, un exemple de la literatura xinesa 
universal. 

El clan Zhao al complet és exterminat en 
una matança. La pròpia reina porta al seu 
ventre un Zhao i el mateix dia de la 
massacre dóna a llum. Cheng Ying, un 
metge - sanador, l’assisteix en el part i 
sacrifica al seu propi fill acabat de néixer 
per salvar a l’últim membre de la dinastia. 
Zhao Wu, amb l’ajuda del doctor, 
buscarà venjar-se de la família rival i dels 
assassins quan es faci gran i descobreixi 
la implacable veritat de la seva infància 
emprenent un èpic viatge de sacrifici i 
venjança.

PREU ANTICIPADES:
20€ platea i llotges centrals
16€ llotges laterals
10€ galliner

PREU TAQUILLA
(dia de la representació):
22€ platea i llotges centrals
18€ llotges laterals
12€ galliner

Disciplina artística
Teatre
Durada
2h. sense entreacte

 FITXA ARTÍSTICA

Autor
Ji Junxiang (s. XIII)

Dramaturgía
Marc Artigau i Oriol Broggi

Direcció
Oriol Broggi

Ajudant de direcció
Marc Artigau

Versió
Joan Sellent a partir de la 
traducció castellana d’Alicia 
Relinque

Intérprets
Pablo Derqui, Borja Espinosa, 
Lluís Marco, Marta Marco,
Òscar Muñoz i Ernest Villegas

Música en directe
Joan Garriga
(membre de La Troba Kung-Fú)

Producció
La Perla 29

www.laperla29.com

t
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Dissabte 24 de gener a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

Elisabet 
Raspall 
& 
Dani 
Pérez 
Duet
Present

PRESENTACIÓ DEL DISC.

Elisabet Raspall a Duet amb el 
prestigiós i reconegut guita-
rrista, Dani Pérez, interpreten 
el darrer i nou repertori de la 
pianista i compositora vilano-
vina. Gravat a l' Auditori Pau 
Casals del Vendrell, els dies 7 
i 8 de febrer del 2014.

La complicitat i interacció 
entre aquests dos músics 
converteixen les composi-
cions d' Elisabet Raspall en 
una agradable i balsàmica 
experiència, on la connexió 
harmònica és total i la 
improvisació melòdica molt 
activa i creativa, originant 
així una nova sonoritat, on 
piano i guitarra es fonen per 
complert, trencant motlles, 
viatjant plegats a través del 
suggerent i imaginatiu món 
de Raspall, que Pérez entén 
a la perfecció.

PREU ANTICIPADA: 15€
PREU TAQUILLA: 17€
(dia de la representació)

Disciplina artística
Jazz
Durada
1h 30min

FITXA ARTÍSTICA

Elisabet Raspall,
composició i piano

Dani Pérez, guitarra

www.elisabetraspall.com
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Dijous 9 d’octubre
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

A la Viena posterior a la destrucció de 
l'imperi austrohongarès el gran compositor 
Alban Berg s'enamora bojament de Hanna 
Fuchs. El resultat d'aquesta passió no pot ser 
més fascinant: la SUITE LÍRICA, una obra per 
a quartet de corda carregada de símbols en 
clau i missatges encriptats sobre un amor 
molt complicat

Miquel Bernadó: Músic, químic i professor 
universitari.

“Una òpera latent: 
la música secreta 
d’Alban Berg i 
Hanna Fuchs”
A càrrec de Miquel Bernadó

Dijous 6 de novembre
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

El recorregut artístic d’aquestes dues grans 
figures mundials, van lligades directament a 
la trajectòria professional de Miquel Lerín, 
promotor de concerts i manàger d’artistes 
d’òpera.

Miguel Lerín va néixer a Barcelona, en el si 
d'una família d'arrelada tradició musical.
Llicenciat en professorat mercantil, ciències 
econòmiques i història de l'art, Miguel Lerín 
ha simultaniejat la seva carrera amb una 
obstinada dedicació al foment de la cultura 
musical, especialment com a promotor del 
Concurs Internacional de Cant que se 
celebra anualment a Barcelona i que porta el 
nom del seu il·lustre besavi.�Actua com a 
conferenciant per a diverses entitats musi-
cals i universitats, i ha exercit la crítica musi-
cal en publicacions especialitzades.

“Dues Senyores Uni-
versals: Alicia de 
Larrocha i Victòria 
dels Àngels.”
A càrrec de Miquel Lerín

Dijous 8 de gener
a les 21h
Auditori Eduard Toldrà

David Puertas, com a divulgador musical, 
ens plantejarà la seva visió sobre aquesta 
qüestió.

David Puertas, divulgador musical
Llicenciat en ciències de la informació, i 
professor de flabiol i  tamborí, és professor 
de música a l'INS Can Puig de Sant Pere de 
Ribes.
En els darrers vint anys ha estat assessor 
artístic, comentarista i  presentador d’activi-
tats musicals organitzades per institucions 
com  l'Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya, la promotora Ibercà-
mera, l'Auditori Pau Casals del Vendrell, 
l’orquestra Camerata XXI de Tarragona, 
l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, 
l’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida, la Camerata Eduard Toldrà de Vilano-
va i la Geltrú o l’Orquestra de Cambra de 
Granollers, entre d'altres

www.sidokus.com

“Es pot explicar
la música?”
A càrrec de David Puertas

m     
Parlem
de
música
Des de l' Associaciò 
Musical Eduard Toldrà 
seguim programant 
aquestes trobades de 
persones interessades en 
conversar sobre música i 
vos proposem:

60      61



Programació d’espectacles
 familiars de La Xarxa Vilanova 

Dissabte 4 d’octubre
a les 19h
Plaça de la Vila

Charlie Mag crea un escenari sobrenatu-
ral. Jocs de ingeni, humor i un toc de 
romanticisme. Elements estranys i 
exòtics, apareixen i desapareixen, es 
transformen, canvien de color, aparença 
i textura. Els seus espectacles es caracte-
ritzen per la presència de l’humor, la 
elegància, la participació del públic i la 
màgia visual. Són de creació pròpia i 
tenen com a ingredient principal la 
màgia.

www.charliemag.es

Moments màgics
Companyia Charlie Mag

Gènere: Màgia

Durada: 50min

Preu: Gratuït

Per a tots els públics

FITXA ARTÍSTICA
Direcció i creació: Charlie Mag

Il·lusionista: Charlie Mag

Partenaire i regidora: Núria Granell

Diumenge 26 d’octubre
a les 17:30h
Teatre Círcol Catòlic

L’obra comença amb l’arribada de Billy 
Bones a la posada Admiral Benhow. 
Aquesta posada és propietat dels pares 
de Jim Hawkins. El mariner demana a 
Jim que l’avisi si veu a un home amb una 
cama de fusta i confia a Jim la importàn-
cia del cofre que guarda a la seva 
habitació. Uns dies després mor el 
mariner i Jim i la seva mare fugen amb 
les monedes i uns papers que hi ha al 
cofre. En Jim contacta amb el doctor 
Livesey i John Trelawney, per explicar-los 
la història. Dedueixen que els papers són 
el mapa d’un tresor i decideixen llogar un 
vaixell i una tripulació per buscar-lo.
 
www.veusveus.net

L’illa del Tresor
Companyia Veus Veus

Gènere: Teatre musical

Durada: 60min

Preu: 6€ inclòs a l’abonament de tardor

Edat recomanada: 6 - 14 anys

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Rosa Serra i Jordi Font

Adjunt a direcció i adaptació:
Gabi Doz, Montse González

Músiques: Pau Doz

Intèrprets: Montse González, Benjamín Montes, 
Josep Jarque i Jordi Font

Diumenge 30 de novembre
a les 17:30h
Teatre Círcol Catòlic

Tut-Tururut
la princesa!
Companyia La Bleda

Gènere: Pallassos

Durada: 50min

Preu: 6€ inclòs a l’abonament de tardor

Edat recomanada: 3 - 9 anys

FITXA ARTÍSTICA
Creació: Helena Escobar, Jordi Palet i Pere Hosta

Dramaturgia: Jordi Palet

Direcció: Pere Hosta

Clown/actriu: Helena Escobar

Música : Pep Pascual

Diumenge 5 d’octubre
a les 17:30h
Teatre Círcol Catòlic

El Petit Elefant és molt tafaner, no para 
de fer preguntes; ho vol saber tot! Per 
això, s’arriscarà a endinsar-se a la jungla i 
a viure una profitosa i alhora perillosa 
descoberta.
 
www.titelleslleida.com

El petit elefant
Companyia Centre de Titelles de Lleida

Gènere: Titelles

Durada: 50min

Preu: 6€

Edat recomanada: 3 - 9 anys

FITXA ARTÍSTICA
Autors: Pablo Vergue, Joan-Andreu Vallvé
A partir del conte de Rudyard Kipling

Producció: Centre de Titelles de Lleida

Director: Joan-Andreu Vall

Música: Bernat Vallvé

Actors / titellaires: Clara Olmo, Ingrid Teixidó 
i Àngel Pérez

Tècnic: Xavier Iglesias

Management: Oriol Ferre

INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA
FUNDACIÓ XARXA D’ESPECTALE

El Teatre Principal i l'Auditori Eduard Toldrà continuen donant suport a la programació 
familiar de La Xarxa. També trobareu els espectacles familiars del Teatre i l'Auditori a les 
pàgines dedicades a la programació d'aquests equipaments.

La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor. 
Avui, que ha vingut tanta gent a veure-la, i 
no els el pot mostrar! Amb la il·lusió que li 
feia! Ep: l’ha perdut… o li han pres? Potser 
li ha robat el gripau blau? Ja se sap que els 
prínceps tenen els dits llargs!
La  Princesa  Bleda  emprèn  un  viatge  
per  recuperar  el  seu  tresor.  El trobarà, 
però en un lloc ben diferent al que s’havia 
imaginat. I és que el seu tresor és ben 
diferent a com ens l’havíem imaginat…
 
www.lableda.com
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Si vols rebre el butlletí electrònic de la programació, subscriu-te a:
www.auditoritoldra.cat/butlleti-programacio
www.elprincipal.cat/butlleti-programacio

Si vols rebre el butlletí electrònic de la programació, subscriu-te a:

No es permetrà l’entrada un cop començat 
l’espectacle.

No és permès fer cap enregistrament ni fotogra-
fies dels espectacles.

Es prega al públic que s’assegurin que els 
rellotges i telèfons mòbils no emetin senyals 
acústics durant la representació.

Està reservat el dret d’admissió.

No és permès de fumar, beure o menjar a 
l’interior de la sala.

Ens reservem el dret a modificar aquesta progra-
mació. Si per causes imprevistes fos necessari 
fer-ho, anunciaríem qualsevol canvi a través dels 
mitjans de comunicació.

Entrades limitades segons l’aforament del Teatre 
Principal (361) i de l’Auditori Eduard Toldrà (409 a 
la sala gran i 150 a la petita) i venda d’entrades 
disponibles fins exhaurir-se.

La visibilitat dels seients depèn de la seva 
ubicació. Podeu consultar-la al personal de 
taquilles. La zona del Galliner del Teatre Principal 
té una visibilitat parcial.
 

SERVEIS 
ALS ESPECTADORS
SERVEIS 
ALS ESPECTADORS US RECORDEMUS RECORDEM

L’EQUIPL’EQUIP

APROPA CULTURA
El Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà 
formen part del programa socioeducatiu Apropa 
Cultura adreçat a usuaris de centres socials en 
situació de desigualtat, discriminació i risc 
d’exclusió social.

Podeu consultar preus especials i disponibilitat 
d’espectacles a: 
www.apropacultura.cat, 
info@elprincipal.cat, 
info@auditoritoldra.cat
93 814 00 00, ext 3176.

COMPRA LES ENTRADES! SENSE CUES I SENSE 
PAGAR COMISSIONS
El servei de venda d’entrades per Internet et 
permet comprar les entrades des de casa, sense 
cues, sense comissions i sense passar per 
taquilles, a excepció de les entrades amb 
descomptes que cal validar-les a taquilles.

RETORN D’ENTRADES
Un cop adquirides les localitats s’ofereix la 
possibilitat de poder retornar-les a taquilla. 
L’import pagat es tornarà únicament en cas que 
les localitats es venguin.

ALÇADORS
El Teatre Principal disposa d’alçadors per els més 
menuts. Cal demanar-lo al personal de sala.

CANVIADOR PER A NADONS
El Teatre Principal i l'Auditori Eduard Toldrà 
disposen de canviadors per a nadons.

MOBILITAT REDUIDA
Les persones amb mobilitat reduïda teniu un 
espai reservat en l’aforament. Cal confirmar 
l’assistència amb antel·lació al personal de 
taquilles.

PÈRDUA D’OBJECTES
En cas de pèrdua d’objectes personals, cal 
adreçar-se a les taquilles del Teatre Principal i de 
l’Auditori, on es guarden tots els objectes trobats 
a les sales dels equipaments.

Coordinació equipaments culturals
Carme Silvestre

Gestió i programació Teatre Principal
Anna Lleó

Gestió i programació Auditori Eduard Toldrà
Pati Serrano

Cap tècnic Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà
Oriol Puig

Tècnica Auxiliar
Mercè Soler

Manteniment
Jose Andrés Casas

Serveis administratius
Regidoria de cultura

t TEATRE PRINCIPAL
www.elprincipal.cat
Rambla Principal, 4
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 19 52
info@elprincipal.cat

Segueix-nos a

a AUDITORI EDUARD TOLDRÀ
www.auditoritoldra.cat
C/ Olesa de Bonesvalls, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 00 00. Ext. 3176
info@auditoritoldra.cat

Segueix-nos a

a

t

MAPA D’UBICACIÓ
DELS EQUIPAMENTS

MAPA D’UBICACIÓ
DELS EQUIPAMENTS

COM
ARRIBAR
COM
ARRIBAR

PER CARRETERA
Autopista Pau Casals C-32 
(túnels del Garraf) - Carretera de 
les costes C-31 - Autopista AP-7 
direcció Tarragona/Barcelona - 
Autopista AP-2 fins a El Vendrell.

EN TREN
RENFE 
línies C 2 Barcelona Sants - 
Vilanova i la Geltrú - Sant Vicenç 
de Calders - 
Ca 1 Tortosa - Tarragona - 
Vilanova i la Geltrú - Barcelona - 
Ca 3 Ribaroja d’Ebre - Reus - 
Tarragona - Vilanova i la Geltrú - 
Barcelona.

PÀRQUINS PROPERS
Plaça de les Casernes, Plaça de 
la Peixeteria i Plaça del Mercat
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