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INTRODUCCIÓ. BREU HISTÒRIA DEL TEATRE PRINCIPAL 

 

La notable i singular tradició cultural, i en especial teatral i musical de Vilanova i la Geltrú 
data des del segle XVIII i sobretot a partir del segle XIX. És a principis d’aquest segle XIX 
que, gràcies a l’acció d’un consolidat mapa associatiu vilanoví, la ciutat esdevé testimoni 
de la construcció d’un considerable nombre d’edificis amb l’expressa finalitat d’acollir-hi 
una rica i diversa programació estable d’arts escèniques i musicals. 
 
Així, l’edifici anomenat La Sala es va construir el 1804, el Teatre Artesà va obrir les portes 
l’any 1857, el Tívoli Vilanovés es va aixecar el 1860 i l’any 1878 es va inaugurar el Teatre-
cafè Apol·lo. D’altres que cal citar per seu destacat paper en la societat de l’època són: el 
Círcol Catòlic (1885), el Teatre de l’Orfeó Vilanoví (1906) i el Teatre Bosc (1906). 
 
El Teatre Principal és l’equipament per a les arts escèniques més rellevant de la ciutat, el 
qual va ser construït l’any 1835, després de La Sala. La documentació de l’època narra 
els orígens i finalitat de l’edifici. De com els administradors de l’Hospital de Sant Antoni 
Abat van proposar a l’Ajuntament de la ciutat la construcció d’un teatre que els permetés 
augmentar els ingressos de l’Hospital. L’edifici es va erigir d’acord amb els cànons 
arquitectònics de l’època, amb clara influència italiana.  
 
Els anys 1854 i 1862 es van dur a terme les primeres reformes que van permetre ampliar 
la capacitat del Teatre. Des de finals del segle XIX, diverses societats de la ciutat, com 
ara La Primavera, o la Societat de Novetats van celebrar els seus balls de societat i 
representacions teatrals i, l’any 1902, el Teatre va acollir les primeres exhibicions de 
cinema. Aquesta prolífica activitat cultural, que va viure el seu millor període durant els 
anys vint, tal i com va passar a tot l’àmbit estatal, es va veure estroncada per l’esclat de la 
Guerra Civil i el posterior període de postguerra i transició. 
 
El Teatre Principal no va tornar a obrir les portes fins l’any 1945, quan va ser arrendat per 
un empresari que hi va ubicar un cinema. No va ser fins els anys setanta quan va sorgir 
una important iniciativa popular que va permetre  impulsar la recuperació de l’edifici com a 
teatre públic. Finalment, l’any 1985 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va comprar 
l’equipament, assumint la seva gestió, i el va reformar dotant-lo de les infraestructures i 
necessitats òptimes per tal de dur-hi a terme una programació d’arts escèniques, musicals 
i cinema estables i durant tot l’any. Aquestes reformes van servir per ampliar la 
retroescena amb nous camerinos i millores estructurals. 
 
Cal destacar que el Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, juntament amb els teatres de 
Reus, Mataró, Terrassa, Sabadell i Granollers, va ser un dels membres fundadors i 
promotors del Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya. Aquest organisme 
va impulsar una significativa línia de cooperació entre poblacions que, amb el suport del 
departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va suposar la prefiguració de les 
posteriors actuacions en el camps del foment i la difusió en l’àmbit de les arts escèniques 
arreu del territori. 
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L’any 2005, el Teatre Principal va tancar les portes per fer-hi diverses millores. La 
temporada de tardor del 2009 és la reobertura, el renaixement d’aquest equipament on 
estan presents els canvis en l’edifici, en les línies de programació i en l’equip de treball. 
Serà un teatre d’exhibició i alhora de creació, serà un teatre plural, amb convivència i 
diàleg amb els actors i creadors locals, tant amateurs com professionals, obert a tots els 
públics i amb lloc per les produccions arriscades. L’objectiu és crear un teatre per a 
tothom, amb comunicació de dins a fora i de fora a dins.  
 

 

 

REFORMES DE L’EQUIPAMENT 
 
L’actual reforma arquitectònica s’ha estructurat en quatre grans blocs. 
 

• Renovació d’instal·lacions elèctriques, de sanejament, de climatització, detecció i 
extinció d’incendis;  

• Millora en la visibilitat i accessibilitat a l’edifici 
• Renovació i adquisició d’equipament escenotècnic 
• Restauració de la façana i substitució de la coberta de l’edifici.  

 
També s’han reforçat i, en algun cas refet, diferents elements estructurals sempre 
respectant les característiques constructives, d’antiguitat i de valor arquitectònic del propi 
edifici, com per exemple la recuperació de les antigues obertures en mur perimetral a la 
platea, que són noves vies d’accés i una nova ordenació de les butaques d’aquesta part 
del teatre, amb la creació d’un passadís central, així com la nova construcció del pont 
d’il·luminació. 
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L’edifici, ubicat a la rambla Principal i també amb façana al carrer del Teatre, té una 
superfície total construïda de 2.290 m2, distribuïts en 5 plantes: planta soterrani, 269 m2; 
planta baixa, 658 m2; planta primera, 409 m2; planta segona, 382 m2, i planta tercera, 
572 m2. L’aforament total del teatre és de 375 seients.  
 

 
 
 
El Programa funcional resultant de les obres de reforma és el següent:  
 
La planta soterrani té l’accés per l’escala de l’edifici de camerinos que dóna al carrer del 
Teatre. Sota de l’escenari hi ha un espai d’emmagatzematge. La instal·lació d’un nou 
muntacàrregues farà possible el desplaçament d’elements pesants des del nivell de 
l’escenari a la planta soterrani i a l’inrevés. 
 
En una part d’aquest espai s’hi ha instal·lat, per normativa, una estació transformadora 
d’electricitat (ET). A la vegada, també s’hi ubica una cambra per a l’equip de bombeig de 
la instal·lació contra incendis, i que alimenta ruixadors i mànegues. Pel que fa al 
magatzem, una part queda afectat pel recorregut de retorn de l’aire condicionat de platea. 
En aquesta part també hi ha ubicada una cisterna.  
 
La planta baixa disposa de diferents accessos: un per al públic en general, ubicat a la 
rambla Principal, i dos més al carrer del Teatre, un que dóna directament a l’escenari i 
l’altre d’accés als camerinos (en plantes superiors)  i als espais de retroescena.  
 
Pel que fa al vestíbul, a banda de la ubicació de les taquilles, ara també hi haurà un petit 
nucli de serveis, inclosa l’habilitació d’un servei adaptat. El mòdul de taquilles es tracta 
com un element moble que sempre estarà tancat, exceptuant els moments de venda 
d’entrades. Al vestíbul també s’hi situa una reduïda reserva d’espai per poder permetre,  
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en cas que es vulgui, un mínim servei de càtering. Un pas central permetrà l’accés a la 
platea i als corredors delimitats pels murs de càrrega.   
 
Pel que fa a la platea, aquesta tindrà la superfície del terra inclinada per tal de millorar la 
visibilitat dels espectadors, respecte l’escenari. Durant les obres s’han descobert antics 
passadissos des dels corredors delimitats pels murs de càrrega fins a petites llotges, els 
quals s’han recuperat i s’han tornat a obrir. El pati de butaques s’organitza amb un 
passadís central, que permet el possible accés a les localitats properes a través d’aquests 
antics passos.  
 
L’aforament de la platea és de 226 butaques. Algunes d’elles seran mòbils i es podran 
desmuntar per permetre la instal·lació d’un control de so, si és el cas, al fons de la platea, 
o per habilitar espai per a minusvàlids.  
 
A la retroescena s’hi localitza la nova estació transformadora (ET), el nou 
muntacàrregues, la nova dependència de centralització de dimmers (interruptors 
d’intensitat) i els quadres elèctrics. També s’hi ubica un petit nou magatzem de material 
fungible, així com nous vestidors per a personal de neteja i per a tècnics. 
 
A la boca d'escena es localitzarà el nou teló tallafocs, al considerar la independència de 
dos sectors en aquest pla vertical: el de la caixa escènica i el de espai del públic. 
 
A la planta primera es manté l’estructura funcional de corredors i llotges, i es reforcen els 
forjats de bigues continues. També es reforça la barana de protecció a caiguda sobre 
platea. Un suplement de passamà i barra superior donarà a la barana una alçada de 90 
cm. També es recuperen les antigues baranes de separació entre llotges per a la seva 
utilització.  
 
L’aforament d’aquesta part del Teatre és de 48 seients. En la distribució de localitats es 
manté la concepció de llotges per la qual cosa els seients no són fixos. Enlloc de les 
butaques de platea, aquí hi haurà cadires amb braços. En aquesta planta també s’han fet 
lavabos nous. 
 
A la planta segona es manté l’estructura funcional de corredors i llotges, i es reforcen els 
forjats de bigues continues. També es reforça la barana de protecció a caiguda sobre 
platea. Un suplement de passamà i barra superior donarà a la barana una alçada de 90 
cm. Es recuperen les antigues baranes de separació entre llotges per la seva utilització. 
 
L’aforament d’aquesta planta és de 48 seients i, a l’igual que a la planta primera, seran 
cadires amb braços no fixades al terra. A més, s’habilita una sala de projecció i de control 
de so més gran que la que existia anteriorment. El forjat del sostre d’aquesta sala s’ha 
hagut de fer de nou, i també s’han construït nous lavabos.  
 
A la planta tercera s’hi ha instal·lat un pont d’il·luminació, que es localitza entre el fals 
sostre de fusta de la platea i la graderia del públic. La doble encavallada metàl·lica que 
forma el pont d’il·luminació fa que tota aquesta estructura resti dins el volum de la coberta, 
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 i únicament és visible la part baixa que penja respecte al fals sostre antic, creant una 
escletxa per la que serà possible la il·luminació frontal de la caixa escènica. També es 
reforça la barana de protecció a caiguda sobre platea. Un suplement de passamà i barra 
superior donarà a la barana una alçada de 110 cm.  
 
Quant a l’aforament, es produeix una reducció de localitats en la graderia d’aquesta 
planta. Aquesta reducció és per motius de seguretat ja que, en cas d’evacuació per 
emergència, la longitud màxima dels recorreguts no permet l’ocupació de les llotges en 
tota la seva longitud. Així doncs, l’aforament serà ara de 55 butaques. Els nous lavabos 
que s’han fet aquí estan pròxims a l’accés des del vestíbul. 
 
La pinta, estructura sobre la caixa escènica, es localitza a 12 m d’alçada respecte al 
paviment de l’escenari i consta de tota la perfilaria nova per tal de fer més àgil el muntatge 
i la mobilitat dels elements mecànics d’escenotècnia.  
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OBJECTIUS DEL NOU TEATRE PRINCIPAL  

 
Mentre s’ha estat duent a terme la fase final de les reformes del Teatre Principal, la 
regidoria de Cultura ha estat treballant en el desenvolupament d’un projecte funcional que 
regirà les bases per a la gestió del futur Teatre Principal, a partir de la seva reobertura, a 
finals d’octubre de 2009. 
 
La previsió de la construcció d’un futur auditori a la ciutat permetrà comptar amb un 
equipament especialitzat en la música, mentre que el Teatre Principal se centrarà en la 
difusió del teatre i la dansa. Durant el període previ a l’obertura de l’auditori, el Teatre 
Principal oferirà una consolidada programació estable d’arts escèniques i música.  
 

• Objectius 
 
- Dissenyar una extensa programació amb continguts de gran diversitat i qualitat que 
contribueixin a dinamitzar i ampliar l’oferta cultural de Vilanova i la Geltrú i esdevenir un 
referent en la nostra àrea d’influència pel que fa la projecció professional, més enllà de 
l’àmbit local d’artistes, creadors i altres professional de la ciutat. 
 
- Que el Teatre Principal esdevingui una eina de diàleg intercultural, intervenció, 
coneixement i enriquiment mutu mitjançant la cultura.  
 
- La consolidació com equipament dedicat a les arts escèniques de referència en el seu 
territori, més enllà dels límits de la comarca del Garraf. 
 

• Línies de programació estable 
 
- Espectacles de producció i/o autoria catalana que ofereixin continguts de qualitat i 
prestigi.   
 
- Compromís amb la creació contemporània i la difusió dels nous formats en tots els 
vessants de les arts escèniques professionals. 
 
- Suport a les produccions de companyies professionals emergents amb projecció 
nacional. 
 
- Suport a les produccions d’autoria, companyies i formacions locals de caire professional. 
La ciutat compta amb un significatiu col·lectiu de creadors, directors, actors i ballarins 
professionals amb una consolidada trajectòria.  
 
- Promoure una major presència de produccions d’arts escèniques, dansa i cinema en 
català per a públic familiar amb un alt contingut pedagògic per interactuar amb 
l’espectador de perfil familiar. 
 
- Suport a les franges de gent jove a través de l’ús d’eines properes a aquest col·lectiu, 
com són les noves tecnologies aplicades a les arts escèniques o les temàtiques de caire 
social que els son més properes.  
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- Suport a les produccions d’autoria, companyies i formacions locals semi professionals, 
mitjançant la coordinació del Teatre Principal amb el programa de Suport a la Creació. 
 
- Suport a les produccions d’autoria, companyies i formacions locals amateurs. 
 
- Foment a la promoció i difusió dels espectacles de dansa contemporània. 
 
- Programa d’activitats complementàries. Les activitats tindran un caire didàctic i de 
difusió, i seran paral·leles a la programació estable. Aquestes es coordinaran amb el 
moviment associatiu de la ciutat i permetran conèixer els continguts culturals, serveis i 
espais del nou Teatre Principal. 
 

 
 
 
UNA NOVA LÍNIA DE PROGRAMACIÓ ESTABLE 
 
El Teatre Principal oferirà una programació estable d’arts escèniques, dansa i música. Un 
dels seus principals objectius és el de dissenyar una extensa programació amb continguts 
de gran diversitat i qualitat que contribueixin a dinamitzar i ampliar l’oferta cultural de 
Vilanova i la Geltrú i esdevingui un referent en la nostra àrea d’influència pel que fa la 
projecció professional, més enllà de l’àmbit local, d'artistes, creadors i altres professional 
de la ciutat. 
 
En aquest sentit, el reformat Teatre Principal incorpora en la seva organització una nova 
figura, la del director artístic. Jordi Picó serà l’encarregat de dissenyar una programació 
que contribueixi a dinamitzar i ampliar l'oferta cultural de Vilanova i la Geltrú. 
 
Amb la incorporació del director artístic, la voluntat és oferir el teatre com un bé actiu a la 
ciutat, on la programació i l'oferta que es desenvolupi tingui una identitat pròpia. Jordi Picó 
també serà l’encarregat d’establir connexions amb els agents i el teixit cultural de la ciutat.  
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PROGRAMAR ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 
Pensant en la  reobertura del Teatre Principal també s’està treballant per a dissenyar un 
extens i divers programa d’activitats paral·leles a la programació estable, amb  contingut 
didàctic i de difusió, que permetrà conèixer els continguts culturals, serveis i espais del 
Teatre Principal. 

Aquest programa inclourà conferències i debats, lectures dramatitzades, tallers i cursos, 
visites comentades a l’equipament i jornades de portes obertes, entre d’altres.   

Aquesta temporada de tardor es podrà assistir a una classe oberta impartida per 
Catherine Allard abans de l’espectacle d’It Dansa i al taller de El Cervell i el Teatre de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
El Teatre Principal s’afegirà a la coordinació que existeix amb els altres centres culturals 
de la ciutat. Entre el Centre d’art contemporani La Sala, les Biblioteques Municipals, La 
Vela, Patrimoni, els programes de Difusió cultural i el mateix Teatre Principal es crearà 
una sinèrgia que servirà per enriquir el sector cultural de la ciutat.  
 
Les activitats i espectacles programats pel PAE tornaran aquesta temporada al Teatre 
Principal. 
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TEMPORADA OCTUBRE – NOVEMBRE – DESEMBRE 2009 

 
 

Jornada de portes obertes 
A cor obert 
(Inauguració del Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú) 
 
Divendres 30 d’octubre 
 
Matí. Visites guiades d’11 a 14 h 
Tarda. Capsules escèniques de 18 a 21 h 
Nit. Actuació a la façana a càrrec de B612 amb l’espectacle 
Todo concuerda a les 21 h 
 
 
S’obriran de nou les portes del Teatre Principal on l’edifici, 
totalment reformat, serà el protagonista d’aquesta jornada, 
preludi d’una temporada teatral que s’anuncia intensa.  
 
El públic podrà visitar i descobrir racons del teatre que 
habitualment no estan oberts. Al matí hi haurà una oferta de 
visites guiades pel teatre.  
 
A la tarda, gràcies a la participació desinteressada dels 
professionals, escoles i grups amateurs de Vilanova i la 
Geltrú, el recorregut acabarà dalt de l’escenari, on es podrà 
gaudir de petites càpsules escèniques, que deixaran al 
públic amb ganes de tornar a gaudir de l’edifici.  
 

 
Tancarà la festa la companyia de dansa vertical B612, que representarà el seu 
espectacle Todo concuerda. Una proposta visual i sonora a la façana del Teatre 
Principal.  
 
Vine a la festa de portes obertes a cor obert! 
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Brams o la kumèdia dels herrors 
Cia. Toni Albà 
www.tonialba.com 
 
TEATRE 
 
Dissabte 31 d’octubre a les 21 h 
Diumenge 1 de novembre a les 21 h 
 
Durada: 1h 50 min 
 
Autors Toni Albà i Sergi López;  Actors Toni Albà i Sergi 
López; Tècnics de llum i so Antonio Santoyo i Arcadi 
Garriga; Vestuari Rosa Ayats;  Música Xavier Balfego;   
Direcció Toni Albà i Sergi López 
 
Crec que tots els grans còmics haurien d’anar a la presó. Si 
no hi van més sovint és perquè ens fan riure. Si ho pensem 
bé, riem de les coses perquè es la nostra resposta, 
abdominal i sonora, preferiblement col·lectiva, davant de 
propostes desmesurades i irreverents, que atempten contra 
els nostres esquemes de valors i jerarquies establertes. 

Gràcies a això, l’humor sempre ens treu un pes de sobre.  
 
A Brams, Enric Sugranyes, empresari, director i primer actor, intenta presentar La 
Tragèdia de Ricard VIII, però dos dies abans de l’estrena la subvenció tan esperada no 
arriba i tots els actors i 26 figurants el deixen sol. Intentant salvar el naufragi no dubta a 
contractar un substitut. A partir d’aquí es posa en marxa un mecanisme de construcció 
(Sugranyes intentant tirar endavant els assajos) i destrucció (el substitut ho intenta però 
no arriba) que fa del Brams uns dels millors textos anàrquics, llibertaris i sempre en 
moviment, que jo hagi vist mai dalt d’un escenari. Quan riem del senyor Enric Sugranyes 
i del seu substitut els castiguem per la seva estupidesa, riem també perquè estem 
corregint els seus errors i també és un avís: ens hem de mantenir sempre elàstics, 
mercuris, dúctils i disponibles, en definitiva humans, perquè allà on hi ha humanitat hi ha 
riure. I resistència. Fer humor és, doncs, un atemptat espiritual, un crit susceptible de ser 
empresonat per les autoritats polítiques, familiars, socials, que volen que la vida sigui 
una altra cosa del que hauria de ser: un plaer compartit. Com ho és Brams. 
 
Sergi López i Toni Albà es retroben de nou per representar Brams. Els dos actors se 
sumen a la festa d’inauguració del renovat Teatre Principal i ofereixen la possibilitat de 
veure exclusivament a Vilanova i la Geltrú aquesta gran obra. 
 
JORGE PICÓ, director artístic del Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú  
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Secret a l’armari 
L’Estaquirot teatre 
www.estaquirot.com 
 
TITELLES: LA XARXA 
FAMILIAR (A partir de 3 anys) 
 
Diumenge 1 de novembre a les 12 h i a les 17.30 h 
 
Durada: 55 min 
 
Manipuladors Núria Benedicto, Olga Jiménez i Albert 
Albà;  Tècnica Titelles manipulats sobre taul;  
Escenografia Alfred Casas;  Construcció Cia 
L’Estaquirot, Alfred Casas, Pedro Jiménez; Música 
original Ferran Martínez;  Producció i realització 
L’Estaquirot teatre 
 
Si hom hagués de definir en poques paraules la manera de 
fer i l’estil de L’Estaquirot, diria sens dubte, que és la seva 
naturalitat i senzillesa, que junt amb unes bones dosis  
d’intel·ligència i unes posades en escena acurades, fins al 

darrer detall, aconsegueixen uns espectacles amb un segell de qualitat molt important. I 
per aconseguir això no hi ha fórmules meravelloses ni llargs  estudis acadèmics, hi ha 
solament una cosa tan senzilla com és que la gent de L’Estaquirot estima el que fa. El 
nexe comú dels seus personatges és la humanitat i la manera fresca i natural que 
traspuen, que evidencien la manera de fer del dia a dia dels seus tres creadors. Aquella 
manera de parlar, natural, entenedora per a tots. Aquelles situacions senzilles de la 
nostra quotidianitat donen al conjunt dels seus espectacles una frescor que fan que 
l’espectador connecti amb els personatges d’una manera ràpida i natural.  
 
Des del ja molt llunyà Magarrufo fins a El ratolí inquiet i viatger hem anat coneixent un 
llarguíssim reguitzell de personatges i situacions que hem fet nostres i han estat punt de 
referència a mesura que els nostres fills anaven creixent. Hem viscut, entre molts altres 
situacions, el dia a dia d’una granja o les vivències diàries d’un obrador de pa, amb 
follets inclosos.  
 
Per acabar, desitjaria que L’Estaquirot tingui un llarg i molt feliç viatge, i que continuïn 
donant tota la seva naturalitat, senzillesa i humanitat a tots plegats, petits i grans, perquè 
en els temps que vivim la seva aportació ens és imprescindible.  
 
AGUSTÍ COLL I CASAJUANA, cap d’àrea d’espectacles de la Fundació Xarxa  
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Una comèdia espanyola 
Bitò produccions 
Centro Dramàtico Nacional 
Teatre Nacional de Catalunya 
www.bitoproduccions.com 
www.cdn.mcu.es 
www.tnc.cat 
 
TEATRE 
 
Dissabte 14 de novembre a les 21 h 
 
Durada: 1 h 30 min 
 
Autora Yasmina Reza;  Traducció Fernando Gómez 
Grande;  Direcció Sílvia Munt;  Actors Ramon Madaula 
(Mariano) Xicu Masó (Fernando) Maria Molins (Núria) 
Cristina Plazas (Aurélia) Mónica Randall (Pilar);  
Escenografia Xavier Millán;  Vestuari Patricia Monné;  
Il·luminació Lionel Spycher;  So Damien Bazin;  Vídeo 

Joan Riedweg;  Construcció escenografia Escenografia Moia;  Pintura D bòlit;  
Ajudant de direcció Raquel Tomàs;  Col·laboració al piano Inés Borràs;  Regidora 
Carme Grau;  Coordinador tècnic Mateu Vallhonesta;  Tècnic d’il·luminació Carles 
Borràs;  Tècnic de vídeo Juli Gonzàlez;  Producció Nati Sarrià;  Producció en gira 
Meri Notario;  Fotografies David Ruano i Alberto Nevado 
 
Yasmina Reza - autora de Art i Tres versions de la vida, entre d’altres- va dir sobre Une 
pièce spagnole (2004) que era la millor obra que havia escrit i també la que més li havia 
costat. Amb l’habilitat que la caracteritza per treure a la superfície la bèstia que tots  
portem a dins, Reza fa una dissecció dels vincles familiars i del món del teatre a partir 
d’un grup d’actors que assagen un text d’un autor espanyol. Els embolics  professionals 
es fonen i es confonen amb els de la convivència familiar en una estructura similar a la 
de les nines russes. Dirigida per Sílvia Munt, aquesta peça espanyola es va estrenar la 
temporada passada a Madrid amb gran èxit de públic i de crítica. 
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It Dansa 
 
DANSA 
 
Dissabte 21 de novembre a les 21 h 
 
Durada total: 42 min 
Naked Thoughts: 15 min 
I live five: 12 min 
Whim fractured firytable: 15 min 
  
Entre els llocs comuns figura en un lloc protagonista el 
comentari “no entenc de dansa”, que inevitablement formula 
l’espectador que s’apropa al teatre amb una certa curiositat 
barrejada d’inseguretat. Per lluitar contra el recel que pogués 
provocar una disciplina, que massa sovint es presenta com a 
destinada a un públic elitista o simplement “intel·lectual/ 
modern”, It Dansa és, sense dubte, una arma eficaç.  

 
It Dansa desmunta el castell d’una dansa impenetrable amb la mateixa frescor i energia 
amb la qual els seus excel·lents ballarins aborden les coreografies del seu repertori. La 
dansa transmet aleshores clarament el seu “missatge” que no és altre que la gran 
varietat d’emocions i sensacions que poden expressar el cos humà quan es mou. Fruir 
amb la dansa no requereix més que tenir els sentits alerta; la generositat dels ballarins 
convida a aquesta empatia que coneixem quan ens  emocionem amb un espectacle. 
Reconèixer els estils, les formes, les bases tècniques aporta més informació però no 
s’ha de considerar una condició indispensable. S’aconsegueix més fàcilment del que 
sembla amb una mica de curiositat i anant al teatre regularment. 
 
També It Dansa és bastant útil per això, perquè defensa una visió de la dansa àmplia 
que abraça un gran espectre estilístic i geogràfic. El nomadisme dels ballarins i  
coreògrafs va anticipar, fa molt, la globalització actual i les companyies es configuren 
com el contraexemple perfecte de la Torre de Babel, on conviuen nacionalitat i idiomes 
molt diversos amb un element unificador que és el llenguatge del cos. Assistir a un 
espectacle d’It Dansa és un viatge per la geografia europea de la mà dels seus 
coreògrafs i ballarins, sempre amb la garantia de la qualitat artística que tan bé sap 
convocar la directora artística de la companyia Catherine Allard i el seu equip. Un viatge 
que no deixa indiferent i que, n’estic segur, agradarà als espectadors que vulguin 
descobrir les noves tendències de la coreografia actual.  
 
LEO SANTOS, ballarí i coreògraf. Actualment és el responsable artístic del Centre 
Coreogràfic de Teatres de la Generalitat de Catalunya  
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«La meva obsessió se centra en l’abisme de l’amor | la meva obsessió em dibuixa el 

perfil de la teva ombra | la meva obsessió em produeix calfreds fins i tot quan m’ofego de calor | i 
és que ha arribat a esdevenir la meva raó de ser | suport de formigó, teranyina de passions ». 
AINIZE TXOPITEA 
 
NAKED THOUGHTS: Energia, dinàmica i tècnica. Vuit ballarins s’embarquen en un 
viatge a través del moviment i, també, d’uns sentiments a vegades, complicats, 
perillosos, tendres i ambigus; una lluita amb els seus dimonis emocionals i les seves 
barreres físiques. La primera creació de Bonachela en una companyia catalana està 
inspirada en les ciber poesies de l’artista Ainize Txopitea, amb una composició original 
del músic català Ramon Balagué i vestuari dels dissenyadors de moda Spastor. 
- Coreografia Rafael Bonachela; Assistent del coreògraf Amy Hollingsworth; Música 
Ramon Balagué; Poemes Ainize Txopitea; Il·luminació Paco Azorin; Vestuari Spastor 
 
 
I LIKE FIVE, amb música de Gyorgy Ligeti, és un viatge pels cinc sentits on els ballarins 
són intèrprets que acompanyen el públic a través dels colors, dels paisatges, dels 
matisos i del recorregut de la música. Com si fos un mirall, Celis proposa un camí ple de 
subtileses i de fortes emocions. Home i dona, vida i mort, són dualismes que 
comparteixen temps i espai, en aquesta peça, i són, inevitablement, inherents a la nostra 
existència. Estrenada per IT Dansa l’11 de febrer de 2009 al Teatre Ovidi Montllor de 
Barcelona. 
- Coreografia Stijn Celis, Assistent del coreògraf Mathilde van de Meerendonk; 
Ballarins Tana Rosás, Gemma Miró, Núria Navarra, Albert Garrell, Jesús Sanz; Música 
Gyorgy Ligeti (“Allegro con spirito”, “Presto Stacatissimo e Leggiero”, “The Lobster 
Quadrille”,”Trio for violin”, “Lento”, “Presto Bizarro”); Vestuari Styn Celis; Disseny de la 
il·luminació Stijn Celis; Adaptació de la il·luminació Laura Gutiérrez 
 
 
WHIM FRACTURED FAIRYTALE. Els humans, una espècie divertida... feliços, tristos, 
enfadats, calents, nerviosos, decebuts, insegurs, estressats, preocupats... Sabia que 
volia mostrar els humans d’una manera diferent. Mirar-nos amb perspectiva. Totes 
aquestes emocions per on passem sempre. Aquest “viatge emocional” pot ser força 
cansat... Per mostrar aquest “viatge emocional”, hem creat quasi una nova espècie. 
Personatges pràcticament còmics que ens recorden a nosaltres mateixos. La peça 
travessa un seguit d’emocions mentre seguim el despertar de l’espècie, experimentant el 
que podria ser un dia, un any o tota una vida. Una peça sobre com mantenir sempre el 
seny per fora, fins i tot quan ens estem tornat bojos per dintre... Totes les parts de la 
peça mostren una varietat de situacions inspirades en la vida. Alexander Ekman. 
Coreògraf. 
- Coreografia Alexander Ekman; Música Antonio Vivaldi Les quatre estacions: L’hivern, 
Marcelle de Lacour La pendule de Marie-Antoinette, Edmundo Ros Bolero Nina Simone 
My baby just cares for me; Il·luminació Alex Kurth; Vestuari Alexander Ekman 
 
Classe Oberta Impartida per Catherina Allard. Dissabte 21 de novembre a les 18 h. 
Abans de l’espectacle, la Cia. It Dansa s’ha ofert a fer una classe oberta preparatòria de 
l’espectacle. Entrada gratuïta. Durada 1 h. 
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Hamlet 
William Shakespeare 
La Perla 29 
www.laperla29.com 
 
TEATRE 
 
Dissabte 29 de novembre a les 21 h 
 
Durada: 2 h 45 min, amb entreacte de 15 min 
 
Direcció i espai Oriol Broggi;  Traductor Joan Sellent;  
Repartiment Julio Manrique, Carme Pla, Ramon Vila, 
Carles Martínez, Aida de la Cruz, Jordi Rico, David Vert;  
Col·laboració en la dramatúrgia Marc Rosich;  
Il·luminació i tècnic Guillem Gelabert; Vestuari La 
Perla29 ; Confecció de vestuari Marien García, Pepita 
Naqué i Roser Vallvé;  Ajudant de direcció Pau Carrió;  
Assistent de direcció Roger Fresquet; Regidor Marc 
Serra;  Sastressa Roser Vallvé;  Fotògraf Bito Cels;  

Projeccions Guillem Gelabert i Jordi Llorens Musoles_GATARO;  Entrenament Eva 
Roig;  Mestre d’armes Isaac Morera;  Agraïment especial Paula Bosch;  Producció 
Blanca Arderiu;  Direcció de producció Bet Orfila 
 
Un altre Hamlet? Tots els Hamlets són iguals, i tots diferents... Com serà aquest 
Hamlet? Com no serà? Com faran el fantasma? Qui no ha parlat amb el fantasma del 
seu pare? Com li dic a la mare que no m’agrada el seu xicot? Com s’ho farà l’Ofèlia en 
aquell món d’homes? Qui no coneix algú com Polonius, perdut dins les paraules? D’on 
han eixit Ros i Guil? Del present, planeta Beckett, via Stoppard? Com faran allò de la 
tomba i la calavera? És cert que als actors els agrada el duel amb espases? Per què 
surten actors que fan d’actors? Per què la trama dóna tanta importància a la seva 
presència? Per què Hamlet els rep amb tanta alegria? Quina és la veritat que porten en 
temps de mentides, quin és el secret del seu espill? Potser al teatre saben alguna cosa...  
 
MIGUEL TERUEL. Universitat de València  
 
Encontre amb els actors. Dimarts 21 de novembre a les 20 h a la Biblioteca Joan Oliva 
i Milà. Entrada gratuïta. 
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Sin noticias de Gurb 
Eduardo Mendoza 
Rosa Novell 
 
TEATRE 
 
Dissabte 12 de desembre a les 21 h 
 
Durada: 1 h 35 min 
 
Intèrpret Rosa Novell;  Músic Roger Julià;  Versió 
Eduardo Mendoza;  Il·luminació David Bofarull; 
Espai sonor Eugeni Roig;  Disseny de so Roger 
Julià;  Fotografia del cartell Pilar Aymerich;  Regidor 
Daniel J. Meyer;  Tècnic d’il·luminació i so Amadeu 
Solernou;  Producció executiva Raül Pedrocho;  
Direcció Rosa Novell 
 
Sin noticias de Gurb d’Eduardo Mendoza, novel·la 
publicada per primera vegada l’any 1991, és ja un 
clàssic de la literatura espanyola. Aquesta obra 
d’humor (o de  ciència-ficció) és, sens dubte, l’obra 
més satírica i càustica de Mendoza . Malgrat el títol, 
l’autèntic protagonista és el company d’en Gurb, de 
qui no sabrem el nom, ni tan sols al final de la història. 

Ambdós són extraterrestres que arriben al nostre planeta a causa d’un problema tècnic 
amb la nau espacial. I aterren als afores de Barcelona. Una Barcelona  preolímpica que 
no se salvarà de les crítiques, per les obres, per l’excés de consumisme o per 
l’absurditat d’alguns comportaments humans. 
 
És una característica fonamental de l’autor, en moltes de les seves novel·les, utilitzar la 
realitat que l’envolta per criticar allò que no li agrada, però ho fa de forma magistral a 
través de l’humor àcid, incisiu i corrosiu. L’obra està escrita de forma autobiogràfica, com 
un diari personal, a partir de l’arribada de Gurb i el seu company a la Terra. Aquest 
recurs dóna versemblança i objectivitat a tot el relat de l’extraterrestre i, de pas, serveix 
per parodiar les narracions documentades de ciència-ficció. De seguida Gurb desapareix 
d’escena perquè vol investigar tot el que se li presenta al davant. Llavors el seu 
company i narrador l’haurà de cercar, i mentre ho fa ens va descobrint, des d’un punt de 
vista curiós i sovint hiperbòlic, una ciutat que coneixem bé.  
 
Aquesta  perspectiva falsament naïf ofereix a Mendoza una excusa perfecta per analitzar 
la condició humana a través dels personatges que van desfilant, i també la vida 
deshumanitzada a les grans ciutat. Tot això sense oblidar mai la sàtira. 
 
 

 



 

 

 
Pàgina  18  de 37 

 
 
 
 
 

Malgrat tot el que viuen els dos extraterrestres, al final de la novel·la decideixen quedar-
se aquí. Mendoza aconsegueix, mitjançant aquest joc literari de l’estranger que arriba a 
un lloc nou i desconegut, mostrar-nos els nostres costums i les nostres dèries.  
 
Tanmateix, el protagonista no acabarà d’entendre el funcionament de la societat on ha 
anat a parar. La novel·la té els dos ingredients que fan d’ella una obra d’èxit i una petita 
obra mestra: satisfà generosament el lector exigent i alhora sorprèn i ens inquieta la seva 
mirada i els comentaris, de vegades ingenus però no inofensius, que ens situen davant 
d’un gran mirall descarat. 
 
RAQUEL CASAS AGUSTÍ. Professora de llengua i Literatura. Escriptora.  
 
 
 

 
 
Flexelf 
Àngels Margarit 
Companyia Mudances 
www.margarit-mudances.com 
 
DANSA. TOTS PÚBLICS 
 
Diumenge 20 de desembre a les 17.30 h 
 
Durada: 1 h 50 min 
 
Direcció-Coreografia  Àngels Margarit;  Creació -
Interpretació Fátima Campos, Isabel López, Roser 
López Espinosa, Joan Palau, Dori Sánchez; Música 
original Joan Saura;  Vestuari Ariadna Papió;  Espai 
escènic Llorenç Corbella, Àngels Margarit; Animacions 
Dionis Escorsa, Dani Forneguera, Marcel Pie Barba;  
Col·laboració musical Cabo San Roque;  Il·luminació 
Conrado Parodi; Equip tècnic Marc Ases, Pere Milan, 
Núria Navarro;  Assessorament tècnic elàstic 
Deambulants;  Producció flexelf Dominique Bernat;  

Equip de gestió Meritxell Bausá, Tones Llabrés, David Márquez 
 
Flexelf és la nova creació d’Àngels Margarit/Cia. Mudances per a tots els públics. Una 
peça interdisciplinar que treballa entorn la idea de la flexibilitat, la reversibilitat, la 
transformació, el reflex… 
 
 
 

 



 

 

 
Pàgina  19  de 37 

 
 
 
 
 

L’espectacle neix de la paraula i la paraula flexelf neix del moviment d’un punt que es fa 
línia, es caragola, s’emmiralla i es repeteix. Flexelf ens parla de l’escriptura del cos a 
l’espai, cal·ligrafia efímera de llengües exòtiques i geometries juganeres. Tot es mou, es 
doblega o s’arruga; cada forma es transforma i ens convida a viatjar, a descobrir que no 
tot és el que sembla o a inventar què sembla allò que veiem. 
 
Flexelf és una paraula flexible i reversible que estirem per desplegar històries plegades i 
arrugades, sorpreses i secrets, en un temps elàstic i subjectiu. A Flexelf el cos i el 
moviment són essencials, però en diàleg amb materials diversos que s’integren d’una 
manera indestriable a tota la creació: vestuaris, escultura, objectes que ballen, 
personatges tèxtils i domèstics, joguines, músiques, sons, imatges que ens enganyen, 
llum... 
 
Àngels Margati ha desenvolupat un personalíssim estil de creació, fonamental en la 
recerca de llenguatge i poètica pròpies i en la seva fascinació per l’espai, element 
essencial en el seu treball. 
 
Flexelf és una producció d’Àngels Margarit / Cia. Mudances en coproducció amb el 
Mercat de les Flors, Barcelona i el Teatre Principal, Palma de Mallorca, i en col·laboració 
amb el Teatre Auditori, Granollers. 

 
• Taller Plàstica i Moviment: Impartit per la Companyia Mudances 

Dirigit a pares amb els seus fills/es Capacitat limitada: màxim 30 persones 
Data: dissabte 19 de desembre de 17 a 19 h Durada: 2 h.   
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Camaron. La leyenda del tiempo 
30 anys després 
Chicuelo + Duquende 
www.tallerdemusics.com 
 
MÚSICA 
 
Dissabte 7 de novembre a les 21 h 
 
Durada: 1 h 30 min 
 
Veu Duquende;  Producció, direcció musical i guitarra 
Chicuelo;  Saxo i flauta Gorka Benítez;  Baix Josep Pérez 
Cucurella;  Arranjaments i teclats Juan Vicente 
Abardonado;  Bateria David Gómez 
 
 
L’any 1979 la publicació d’un disc va posar cap per avall 
l’univers flamenc. El Camarón de la Isla es convertia en 
Camarón i el seu nou projecte, La leyenda del tiempo, 
tocava el voraviu de la lletraferida flamencologia, i expandia 

el seu art més enllà dels límits permesos. Tradició i transgressió viatjaven plegats amb el 
permís de Federico García Lorca, el millor lletrista que ha donat mai la ‘jondura’, i la 
percepció visionària del productor Ricardo Pachón. S’establia un abans i un després en 
la història d’una cultura ancestral i naixia un disc que molts han qualificat el “Sgt. 
Peppers” del flamenc. 
 
Ara fa trenta anys d’aquell terrabastall, els mateixos que compleix el Taller de Músics. La 
coincidència d’aquest trentè aniversari no podia ésser més oportuna. L’espectacle, amb 
nous arranjaments i un tractament que viatja al passat per projectar-nos fins al futur, se 
centra en la reelaboració dels temes del disc original i l’al·licient afegit d’algunes peces 
inèdites creades per a l’ocasió. 
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Historia de Babar 
Orquestra de Cambra de Granollers 
www.ocg.cat 
 
MÚSICA FAMILIAR (A partir de 5 anys) 
 
Diumenge 15 de novembre a les 17.30 h 
 
Durada: 50 min 
En conveni amb Joventuts Musicals 
 
Director d’escena Òscar Molina; Direcció 
musical Francesc Guillén; Narrador Òscar Molina; 
Babar petit Gorka Llort; Disseny il·luminació 
Joan Santaugini 
 
L’Orquestra de Cambra de Granollers, a partir de la 
música que Francis Poulenc va compondre per 
il·lustrar les aventures de l’elefant Babar, ens 
presenta una nova versió d’aquest conegut conte 
escrit per Jean de Brunhoff. 
 
En aquesta ocasió, l’Orquestra de Cambra de 
Granollers compta amb la col·laboració d’Òscar 

Molina com a narrador i director escènic.  
 
Mitjançant la mirada d’Òscar Molina ens endinsarem, d’una manera molt especial, a les 
aventures de l’elefant Babar. Ens acompanyarem de titelles, de les acrobàcies d’un 
intrèpid Babar, d’elements plàstics sorprenents i d’una atmosfera de fantasia que ens 
farà reviure aquesta bonica història, com si ens l’expliquessin per primera vegada. 
 
La música enormement descriptiva, interpretada per 12 instrumentistes de l’OCG dirigits 
per Francesc Guillén, embolcallarà els gestos i les vivències dels protagonistes 
d’aquesta història. 
 
Deixeu que el petit Babar viatgi amb vosaltres i descobrireu amb els seus ulls on està 
l’aventura i perquè cal viure-la. 
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Homenatge a Fèlix Mendelson en el Bicentenari del 
seu naixement ( 1809- 1847)  
Orquestra de Cambra del Garraf  
 
MÚSICA 
 
Diumenge 22 de novembre a les 19 h 
 
Durada: 1 h 30 min 
 
Piano Daniel Blanch;  Violí Kalina Macuta; Director 
Salvador Brotons; Orquestra de cambra del Garraf 
 
Concert per a piano, violí i orquestra de corda, OP 64 
de Fèlix Mendelssohn, escrit el 1923 quan l’autor tenia 
tan sols catorze anys. Aquell mateix any va finalitzar entre 
d’altres obres el Concert per a violí i cordes en re menor, 
dos Quartets i dues de les seves Simfonies per a cordes. 
Malgrat la increïble precocitat de Mendelssohn, tant com a 
intèrpret com pel que fa a la seva faceta de compositor, 
les seves obres de joventut demostren una gran 
maduresa i en el cas del Concert realitza una aportació 
essencial. L’obra demostra, des de l’ inici, un ús del 
contrapunt molt afí a l’estructura clàssica de l’època. 

 
Després d’una llarga introducció orquestral, en la qual s’exposen el dos temes principals 
del primer moviment, el piano entra de forma dramàtica tot sol i el violí el segueix, per 
així, tots dos junts, iniciar el primer tema. El segon motiu, de gran lirisme, va a càrrec del 
violí i en el desenvolupament central del moviment apareix un tercer tema en la llunyana 
tonalitat de Re bemoll Major i un Andante quasi cadenza que permet que els dos 
instruments solistes introdueixin a l’oient en un ambient de relaxació i llibertat 
expressiva. El segon moviment, Adagio, en la tonalitat de La Major, reflecteix una clara 
influència de Mozart. El moviment s’inicia amb les cordes per després donar pas al 
piano, a l’estil típic mozartià, i al violí, que porta de manera particular tot el pes del 
contingut líric de l’Adagio. 
 
El tercer moviment, ens recorda, per la seva vivacitat, a Weber i a alguns dels seus 
contemporanis. Tot el moviment exigeix a ambdós solistes realitzar un gran 
desplegament tècnic i, en aquest aspecte, Mendelssohn ens mostra fins a quin punt va 
aconseguir desenvolupar la tècnica instrumental en els inicis del Romanticisme.  
 

Daniel Blanch  
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Beethoven tenia 38 anys i Schubert 12, quan el 3 de febrer del 1809, va néixer F. 
Mendelssohn. Nen prodigi, educat en el sí d’una societat de poderosa influència 
intel·lectual, va ser considerat una de les principals figures dels inicis del romanticisme 
musical. Aquest romanticisme pot fer-se veure, clarament, en l’ús del color orquestral i en 
la tendència cap a una música programàtica i descriptiva. Va morir jove, però ens ha 
deixat una extensa obra.  
 
Per entremig, un concert doble per a piano, violí i orquestra, molt poc interpretat avui en 
dia en les sales de concerts. És aquest concert el que hem escollit per a celebrar amb 
tots vosaltres aquest any Mendelssohn , que commemora els 200 anys del seu 
naixement a la ciutat d’Hamburg. 
 
 
Tradicional concert de Sant Esteve 
Orquestra de Cambra del Garraf 
 
MÚSICA 
 
Dissabte 26 de desembre a les 19 h 
 
 
Aquest any, l’Orquestra de Cambra del Garraf proposa un concert especial que 
comptarà amb la incorporació, en la seva plantilla, de diversos alumnes de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú. Aquesta iniciativa neix amb la 
intenció de donar continuïtat a la col·laboració d’ambdues institucions, eines bàsiques 
per a la creació i consolidació d’un espai cultural musical a la nostra vila. Esperem que 
l’esperit de festa i celebració que presideix aquestes dates sigui un bon motor per 
aquesta nova etapa musical que encetem. 
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Taller per a adults dirigit als interessats en el teatre i 
la ciència 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
TALLER 
 
Dimarts 8, dimecres 9, dijous 10 de desembre de 18 a 
20 h 
 
Durada: 2 h 
 
Impartit per Jorge Picó i Òscar Villarroya 
 
La Càtedra del Cervell Social de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, conjuntament amb el Teatre Municipal de 
Vilanova i la Geltrú , realitzarà uns tallers en què la 
neurociència es maridarà amb el teatre.  
 
Com construeix el cervell el coneixement del món a 
partir de la percepció de l’espai, el temps i del propi cos? 
El teatre ens atrapa i ens commou perquè, precisament, 

juga amb els eixos espai-temporals i corporals que emmarquen i sustenten l’edifici de la 
nostra realitat. Al llarg de dues hores els participants del taller tindran l’oportunitat de 
formular-se preguntes com “observem o construïm la realitat en què vivim?” o bé, “com 
l’alteració de l’espai, temps altera la manera d’entendre el que experimentem?” Les 
respostes, que n’hi ha, s’aniran desgranant progressivament. 
 
Els tallers consistiran, per una banda, en l’experiència pròpia dels participants amb 
activitats on es posarà de manifest i es manipularan els eixos d’espai-temps-cos; per 
l’altra banda hi haurà intervencions de neurocientífics que explicaran com s’ho fa el 
cervell per copsar la realitat a través d’aquests eixos, i com autors i directors de teatre 
han jugat, sovint inconscientment, per aconseguir les diferents realitats teatrals. 
 
Els tallers tindran lloc al Teatre Municipal de Vilanova i la Geltrú els dies 8, 9 i 10 de 
desembre de 2009 de 18 a 20 hores. Per a participar en una de les tres sessions 
programades, cal inscriure-s’hi prèviament. La capacitat és limitada. El taller El cervell i 
el teatre serà impartit per Jorge Picó i Òscar Vilarroya, amb la col·laboració de l’equip de 
la “Càtedra UAB del Cervell Social”. 
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Objectius: Endinsar els participants en el coneixement de quins són els principals eixos 
de la realitat (objectiva i personal) que altera el teatre. Donar nocions teòriques bàsiques 
de com es construeix la realitat i es crea la consciència a partir de la percepció de l’espai, 
el temps i del mateix cos. Experimentar, a partir de tallers basats en experiments reals, 
l’alteració de la percepció. Relacionar els mecanismes de construcció de noves realitats 
tractats amb exemples de teatre. 
 
Òscar Villarroya Oliver és llicenciat en Medicina i doctor en Ciència cognitiva i filosofia. 
Actualment és director de la Unitat de Recerca en Neurociència Cognitiva, un centre 
d’investigació vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i director de la 
Càtedra del Cervell Social. És professor associat de Psiquiatria a la UAB i coordinador 
del programa de doctorat Neurociència Cognitiva de la UAB. Ha estat divulgador científic 
en mitjans de comunicació, sobretot en premsa i ràdio, i ha estat responsable del 
suplement Ciència i Salut de La Vanguardia i col·laborador del programa de ràdio 
Sorbets de Ciència de Catalunya Radio, del qual s’ha publicat un llibre (Rubes 2003). Ha 
estat director del Diálogo El cerebro social. Biologia dels conflictes i la cooperació, que 
es va fer al Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona l’any 2004, i coguionista del 
documental Sota la pell del conflicte, guanyador del premi al millor documental 
humorístic-social del XXII Certamen de Bienal Internacional de Cine Científico de Ronda 
l’any 2004. També ha col·laborat en la creació de l’espectacle Orion del coreògraf Cesc 
Gelabert en qualitat d’assessor científic. 
 
 
TEATRE FAMILIAR CÍRCOL CATÒLIC 
LA XARXA  
 
Cercavila Cia. Xip Xap  
 
Dissabte 3 d’octubre a les 19 h 
 
Lloc: centre de la Vila (sortida i arribada a la plaça de la Vila). 
Durada: 1 h 
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Amb el suport musical de gralles i percussió, a més d’un xanquer-animador, la nostra 
cercavila és un seguit de jocs, propostes i sorpreses amb la finalitat de transformar la 
passejada pel poble o ciutat en una experiència inoblidable i única. Un mestre de 
sevillanes, fer una serenata, fer el conill o fer d’estàtues, són alguns dels suggeriments 
que es proposem per gaudir d’aquesta cercavila que donarà inici a la nova temporada de 
teatre infantil i juvenil de Xarxa. www.xipxap.cat 
 
Preu: gratuït 
 
No ploris ximplet 
Cia. La Planeta (A partir de 5 anys) 
 
Diumenge 4 d’octubre a les 17.30 h 
 
Durada: 1 h 
 

 
 
“Ara és l’hora que escolteu aquest conte entremaliat,d’una nena que viviaen un país de 
cap al Nord, on l’hivern sempre és molt fred i amb prou feines surt el sol...” 
Els còmics del petit teatre circ La Planeta us visiten per explicar-vos una història 
meravellosa protagonitzada per una nena intrèpida, un rei avariciós i un gegant hortolà, 
en Ximplet, el Terrible. La nena, que es diu Molly, viu a la vora del mar amb la seva mare 
i una germaneta. Quan arriba l’hivern, fa tant i tant de fred que tot queda glaçat. Les tres 
dones passen gana. Però la Molly no es conforma amb la seva situació. Una nit 
s’escapa de casa. Vol arribar fins a dalt de la muntanya, al castell Daurat, per demanar 
menjar al rei Boris... 
 
Direcció i textos Pere Puig;  Intèrprets M. Àngels Buisac, Jordi Subirà, Romi Yanes;  
Escenografia i vestuari Ricard Prat i Coll;  Construcció escenografia Artilugi ; 
Il·luminació Toni Pujol i Miqui Colomer;  Músiques i cançons David Costa i la Cia;  
Dibuixos i producció executiva Anna Carina Ribas 
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Titiritriki 
Cia. Zum zum teatre 
 
Diumenge 29 de novembre a les 12 h i a les 17.30 h 
 
Durada: 1 h 
 

 
 
Un vell carro de comediants arriba al poble tot rememorant l‘ús del teatre del segle XVI. 
Estirant del carro hi ha un músic i dos còmics ambulants. Amb ells van recorrent el món 
explicant contes, llegendes i històries recollides a les terres de Lleida. Aquest grup 
d’artistes ambulants es disposa a esprémer tot el seu talent (i en el seu defecte tot el seu 
ofici) per satisfer el públic que s’acosta a veure la representació. Passin i vegin, 
senyores i senyors, passin i vegin! 
 
Dramatúrgia Ramon Molins;  Músiques Recollides de la tradició popular;  Vestuari “fes 
t’ho mirar” i “festuc TEATRE”;  Espai Escènic Cales Pijuan i ZUM-ZUM;  Titelles Nona 
Humbert; Sonorització Sergio Sisques;  Producció ZUM-ZUM TEATRE; Direcció 
Ramon Molins; Comediants Begonya Ferrer, Albert Garcia; Músic-Comediant Carles 
Ferrer 
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Estimar sense morir 
Pepa Lavilla 
 
TEATRE 
 
Dijous 26 de novembre a les 21 h 
Teatre Principal 
 
Durada: 1 h 
 

 
 
Monòleg que tracta el tema de la violència de gènere 
 
Malauradament la violència de gènere és un dels problemes de la nostra societat. 
Mentre les noves tecnologies de la comunicació milloren, les persones tenim dificultats 
per comunicar-nos. La societat actual potencia l’individualisme, però no el coneixement 
d’un mateix com a persona. Falla el respecte, i les relacions humanes són complicades. 
L’amor es confon amb la dependència. La decadència de l’amor acaba en frustració i 
després sorgeix la ràbia, la violència... Les paraules doloroses s’estenen pels braços fins 
arribar a les mans. 
 
La nova situació de la dona en la nostra societat es malentén sovint com si fos una 
oposició a l’home, en lloc de permetre que sigui un creixement mutu entre l’home i la 
dona. Es fa difícil la compenetració, la comprensió i l’acceptació. 
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Aquest espectacle fa com un “zoom” en una dona que un dia s’adona que s’ha 
equivocat. Va donar el poder de decisió al seu home; va creure que la seva vida era la  
del seu home i quan se’n va adonar, ell tenia la seva pròpia vida i també la d’ella.  
 
Quan obre els ulls és quan ja els té tancats per sempre més, perquè no ha trobat sortida 
a la presó en què s’ha convertit casa seva. Pensa que els errors es paguen; el seu món 
s’ha fet massa petit i no té ningú amb qui compartir les penes. Esperar... no res, una mà 
per agafar-se...,cap, les bufetades ja no fan mal a la cara, sinó més endins, al costat de 
l’ànima. A canvi d’atencions... rep menyspreu. La música sona com un record de l’amor 
que ja s’ha perdut. La seva ànima és l’única companya de viatge. La mort és l’única 
sortida i s’acomiada del seu cos amb una cançó agredolça. 
 
Preu: gratuït 
 
 
Concert recordant Eduard Toldrà 
Cobla Marinada 
 
Organitza: Coordinadora Sardanista 
MÚSICA 
 
Diumenge 13 de desembre a les 19 h 
Teatre Principal 
 
Durada: 2 h 
 

 
 
Flabiol i tamborí Sergi Gili;  Tible Xavier Piñol, Marta Sala; Tenora David Estañol, 
Miquel Cisa; Trompeta Jesús Cuello, Marc Pedrós;  Trombó Martí Fontclara;  Fiscorn 
Daniel Navarro, Joan Ballart;  Contrabaix David Mallorquí 
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El 10 de maig de 1981 es presenta a Badalona una nova cobla que, aleshores, 
s’anomenava Cobla Juvenil Marinada. Aquesta nova formació musical era el fruit d’un 
projecte que es va iniciar el 1979 amb la creació d’una escola de cobla per part del Grup 
Sardanista Marinada – Maristes Badalona, fundat el 1975. Des d’aquells inicis fins als 
nostres dies, la Cobla Marinada ha estat dirigida per professionals destacats del món de 
la música: Salvador Malonda, Joan Pich i Santasusana, Jaume Vilà, Joan Josep Blay, 
Francesc Benítez, Jordi Molina i Xavier Pastrana. Actualment la direcció musical de la 
formació està repartida en diversos directors convidats.  
 
La Cobla Marinada es dedica a interpretar la música escrita per aquesta formació, tan 
popular com simfònica: sardanes, balls vuitcentistes, concerts amb tot tipus de repertori. 
La Marinada, és una formació plenament activa al món sardanista actuant a la majoria 
dels aplecs de més prestigi que s’organitzen arreu de Catalunya i en un elevat nombre 
d’audicions de sardanes. Al llarg dels seus 25 anys d’història la Cobla Marinada també 
ha actuat a l’estranger. 
 
Paral·lelament, en l’àmbit concertístic, la formació ha treballat per crear un producte 
modern, innovador i exclusiu. D’aquest en surt la participació en propostes i experiències 
innovadores com la de l’espectacle produït per l’Esbart Montgrí de Torroella de Montgrí 
anomenat Torroella 1900, estrenat en aquesta localitat gironina el novembre de 1998, i 
en la col·laboració en la producció del vídeo de l’èxit d’aquest esbart Trencats i Seguits, 
(2002) en què es reflecteix la història de la sardana. En els darrers anys, a més 
d’aquestes experiències, la Cobla Marinada ha presentat i produït els seus propis 
espectacles: Tenora Segle i Mig (2000, en commemoració de l’any de la tenora), un 
espectacle interactiu i multimèdia que recull una antologia de la cobla, del repertori per 
aquesta formació i de la tenora, en el 2001 Marinada CanSons & Banda, una aposta per 
la fusió de cobla, jazz i veu, i Veu & Cobla: una odissea musical, una mostra de la 
varietat de possibles combinacions de cobla i veu amb la participació de les cantants 
Carme Cuesta i Eva Trullàs. Repertori de diversos autors, entre ells Eduard Toldrà. 
 
 
BOSC CINEMA MUNICIPAL  
 
Des del mes de juliol d’aquest any l’oferta cinematogràfica de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es concentra en el recuperat Bosc Cinema Municipal, que permet a la ciutat 
dotar-se d’una infraestructura d’alt valor cultural i d’oferta de serveis a la ciutadania. 
 
Bosc Cinema Municipal, que gestiona Neàpolis, contempla quatre sales d’exhibició en 
perfectes condicions d’ús i una cinquena sala que es posarà en funcionament en el futur. 
Dues directrius contemplen l’orientació programàtica del Bosc Cinema Municipal. La 
primera és la de presentar una oferta qualificada, de qualitat i competitiva, al nivell de 
demanda dels espectadors de Vilanova i la Geltrú i comarca. Es tracta de formalitzar una 
proposta que, en base d’un criteri de qualitat i varietat, permeti presentar una 
programació comercial centrada especialment en el cap de setmana, sense renunciar 
als criteris d’oferta àmplia i seleccionada. 
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La segona es basa en la capacitat de programar cinema no comercial, en propostes 
culturals, versions originals, sessions de filmoteca, documental del mes, així com en 
propostes més arriscades o fruit de la innovació. Aquest equilibri planteja també un 
considerable potencial de capacitat d’oferta per a tots els públics i totes les edats. Per 
tant, Bosc Cinema Municipal presentarà un traspàs permanent entre aquests dos 
conceptes, es podrà flexibilitzar al màxim les capacitats de les quatre sales i es tindrà 
com a referència l’auditori de Neàpolis per fer proves experimentals (transmissions en 
directe) que a la llarga puguin ser incorporades als equipaments culturals. L’oferta 
cinematogràfica de Bosc Cinema Municipal tindrà especial cura en oferir les versions en 
català o la versió original subtitulada. 
 
Per a una millor informació, Bosc Cinema Municipal disposa d’una pàgina web 
www.cinemabosc.cat/ on es poden veure les pel·lícules en cartellera, les properes 
estrenes, adquirir les entrades de forma anticipada o subscriure’s a un butlletí informatiu 
setmanal. També disposa d’un grup a la xarxa social Facebook. 
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INFORMACIÓ PRÀCTICA 
 
 

ENTRADES 

 

PREUS 

 

Tarifa A 

•••• 15 €: platea i zona central de llotja 1er pis i 2on pis 

•••• 10 € : zones laterals de llotja 1er i 2on pis 

•••• 5 €: 3er pis 

Espectacles tarifa A: Brams o la Kumèdia dels herrors;  Camarón. La Leyenda del 

tiempo;  Una Comedia Espanyola;  Hamlet. 

 

Tarifa B:  

•••• 10 € : platea i zona central de llotja 1er pis i 2on pis 

•••• 6 €: zones laterals de llotja 1er i 2on pis 

•••• 3 €: 3er pis 

Espectacles tarifa B: It Dansa;  concerts de l’Orquestra de Cambra del Garraf;  Sin 

noticias de Gurb. 

 

Espectacles familiars al Teatre Principal 

•••• 4,50 € : platea i zona central de llotja 1er pis i 2on pis 

•••• 3 €: zones laterals de llotja 1er , 2on pis i 3er pis 

 

Espectacles familiars al Círcol Catòlic 4,50 € 

 

Taller El Cervell i el Teatre. 4 € (participants) i 1 € (oients) 

 

Classes It Dansa i Encontre amb els artistes de Hamlet. Gratuïts 

 

Espectacles Estimar sense morir i Concert recordant Eduard Toldrà. Gratuïts 
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VENDA DE LOCALITATS 

 

 

Taquilla del teatre:  

• El mateix dia de la representació, des de dues hores abans.  

• Els dissabtes de 18 a 20 h 

Anticipada: 

Tel.Entrada:  

• Xarxa d’oficines de la Caixa de Catalunya, de dilluns a divendres de 8 a 14.30 h 

• Trucant al 902 10 12 12.  

Per internet: www.elprincipal.cat 

 

Venda de localitats al Círcol Catòlic 

Taquilla del teatre: 1 hora abans de la funció i la vigília de 18 a 19.30 h 

 

Venda entrades Cinema Bosc Municipal 

Taquilla:  

Dilluns, dissabte i diumenge de 16 a 20 h 

Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 18 a 20 h 

 
ABONAMENTS 

 

Abonaments de 5 espectacles a escollir (d’octubre a desembre) Preu: 45 €   

(40% descompte) 

Venda d’abonaments: 

A la taquilla del teatre: 

- del divendres 16 al diumenge 18 d’octubre, de 17.30 a 20.30 h 

- els dies de les representacions dues hores abans de l’inici dels espectacles 
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DESCOMPTES 

 

Descompte del 20%: 

•  Carnet Jove Generalitat  

•  Carnet UPC - Univers 

Descompte del 25% 

• TR3SC 

• Carnet de famílies nombroses 

• Carnet de les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú  

• Grups a partir de 10 persones 

Descompte del 40% 

• Persones en situació d’atur 

• Carnet d’estudiant 

• Carnet municipal de pensionistes 

• Targeta Activa 

• Grups a partir de 20 persones 

 

 

PROMOCIONS ESPECIALS 

 

Vng Aparcaments:  

Pàrquing de la pl. de les Casernes: els dies de representació al teatre, de 20.30 h a 

23.30 h, el cost del pàrquing serà de 3 €, prèvia presentació de l’entrada / caldrà recollir 

un val a la taquilla del teatre. 
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IMPORTANT: 
 
Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats al teatre. En el moment de 
comprar les entrades, cal que ho comuniquin al personal de taquilla. 
 
• Un cop adquirides les localitats s’ofereix la possibilitat de poder retornar-les a  taquilla 
però l’import pagat únicament es tornarà en el cas que les localitats es venguin. 
• No es permetrà l’entrada al teatre un cop començat l’espectacle 
• No és permès de fer cap enregistrament ni fotografies dels espectacles. 
• Es prega als assistents que s’assegurin que el seu rellotge o telèfon mòbil no emeti 
senyals acústics durant la representació. 
• Està reservat el dret d’admissió. 
• La direcció es reserva el dret a modificar aquesta programació. Si per causes 
imprevistes fos necessari fer-ho, s’anunciaria qualsevol canvi a través dels mitjans de 
comunicació.  
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EQUIP TÈCNIC TEATRE 
 
Director artístic: Jorge Picó 
Coordinació: Anna Lleó 
Escenotècnia: Oriol Puig i Marius Milà 
Administració: Laia Llaó 
 
COM ARRIBAR A VILANOVA 
 
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 fi ns 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 Riba-roja d’Ebre - Reus – Tarragona - Vilanova i la Geltrú - Barcelona 
 
Pàrquings propers: 
• Plaça Peixateria 
• Plaça Casernes 
• Plaça Charlie Rivel 
 
PER MÉS INFORMACIÓ 
 
Teatre Principal 
Rambla Principal, 4 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel. 93 814 19 52 
info@elprincipal.cat 
www.elprincipal.cat 
Horari oficina: De dilluns a divendres de 9 a 14 h  
 
El públic que vulgui rebre el programa en paper a casa només s’ha de subscriure a 
la butlleta que trobarà al mateix Teatre i a l’Ajuntament. Qui ho vulgui rebre en 
format digital per rebre setmanalment informació de les activitats programades es 
pot subscriure al web de l’Ajuntament de Vilanova, o bé al web del Teatre Principal 
a www.elprincipal.cat. 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, setembre de 2009 
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PATROCINI I AGRAÏMENTS 
 
 

Organitza  

 

 
 
Amb el suport de  

 

 
 
Amb el patrocini de  
 

 
 

 
 
En col·laboració amb  
 

       
 

 
 

     
 
En conveni amb 
 

 
 


