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PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ 
 
 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té l’objectiu de promoure la creació, producció i exhibició 
de nous projectes per part dels col·lectius amateurs i professionals emergents de la nostra 
ciutat, es potencia una línia de suport a la creació amb presència en cadascuna de les 
programacions estables de l’Auditori Eduard Toldrà, el Teatre Principal i el Centre d’Art 
Contemporani La Sala. 
 
Així, el programa de Suport a la Creació parteix de la voluntat de vetllar pel desenvolupament 
a la ciutat de les manifestacions escèniques i visuals realitzades pels creadors locals i 
comarcals que tenen per objectiu tant la seva professionalització com també projectes 
professionals de jove creació o de format innovador i amb un cert risc creatiu. 
 
OBJECTIUS del programa de Suport  a la Creació: 
 

- Suport en el procés de creació, producció, exhibició, difusió i promoció dels projectes 
visuals i escènics d’autoria local i comarcal. 

- Fomentar les noves dramatúrgies, els nous formats musicals i visuals així com les noves 
tendències de la dansa i el circ. 

- Promoure una línia de debat, formació i assessorament per a aquests col·lectius. 
- Generar nous públics per a aquestes manifestacions culturals. 
- Crear sinèrgies entre l’àmbit professional i l’àmbit social i comunitari, en el teatre, la 

música, la dansa i les arts visuals. 
- Crear un projecte en comú entre els agents locals del teatre, les arts visuals i la música 

amb els equipaments escènics i visuals. 
 
Els equipaments escènics municipals de la nostra ciutat ofereixen una programació estable 
d’espectacles durant tot l’any. Els espectacles que s’hi exhibeixen són de diferents disciplines i 
diferents formats, per tal d’arribar a tots els segments de públic. 
 
Més enllà de l’exhibició, els equipaments són espais actius i vius que permeten una interacció 
amb els creadors també al llarg del procés creatiu. Són espais equipats tècnicament perquè 
les companyies i formacions professionals o en vies de professionalització i de creació puguin 
disposar-ne, per a determinats projectes de la seva trajectòria artística, per tal de crear i 
assajar noves produccions.  
 
En el marc de la propera temporada octubre 2016-gener 2017 i en algun cas concret la 
temporada febrer – juny 2017, l’Auditori Eduard Toldrà, el Teatre Principal i La Sala, acolliran 
diversos projectes en el marc del programa de Suport a la Creació. 
Així, aquesta presentació se centra en una de les línies del Suport a la Creació, que són les 
residències. Les temporades properes, a més de les residències que es presenten a 
continuació, també inclouran l’exhibició d’algun projecte que s’està tancant actualment de 
joves creadors en el marc d’aquest Programa. 
 
 



1.- PROJECTE “MOM (Les saisons du corps)”  
Intèrprets: Thérèse Lorenzo i Lluís Pascual 
Creació / Direcció: Montse Obrador i Salvador Cuéllar 
Producció: Magret Produccions 
Il·luminació: Oriol Ibáñez 
 

MOM sorgeix de les ganes de treballar junts 
sobre les fronteres entre el teatre i la dansa, la 
paraula i el moviment, la coreografia i la 
dramatúrgia, la realitat i la ficció, sobre i dos 
punts de partida. El gust pel llenguatge de la 
dansa contemporània com a espai suggeridor, 
més enllà del narratiu. Pot parlar de la realitat 
com si fos un somni, un conte, una poesia. Pot 
explicar coses que no saps com dir en 
paraules. L’altre punt de partida és parlar del 
cos des de diferents perspectives; les etapes 

del cos, la relació amb el propi cos, la connexió amb les múltiples estances que conformen 
l’interior del nostre cos (anatòmica i espiritualment) i la relació d’un cos amb l’altre cos. Per 
tant, també són les etapes d’una història d’amor. 
Residència i bolo. Dansa. Octubre 2016. Al Teatre Principal 
 

2.- PROJECTE WINDU.  
 
El projecte WINDU està format pels flautistes de bec Clara Cowley, Eloi Fuguet, Eva Jornet i 
Marcel Leal, sota la direcció artística d’Ivan Beltran i disseny de llums d’Oriol Ibáñez. 
 

La formació sota el nom “Under Constructions” 
proposa un espectacle on no només aposta pel 
repertori específic del consort de flautes sinó 
també per les adaptacions i els arranjaments 
propis, la introducció d’altres instruments i de 
bases de música electrònica. Més enllà del seu 
transfons històric i cultural els agrada allò que 
el repertori, vingui d’on vingui, pot arribar a dir-
nos quan s’interpreta. 
 

És per això que en aquest concert l’escena hi tindrà molt a dir. A més a més del repertori, 
plantegen un concepte nou d’actuació, on aspectes com la il·luminació, la coreografia, el 
vestuari o l’escenografia hi juguin un paper rellevant. 

 
Windu ha estat assajant a l’Auditori els dies 30, 31 de març i 1 
d’abril, continuarà assajant al mes d’octubre i novembre i faran 
una estada tècnica els dies 23, 24 i 25 de novembre, preparant 
l’estrena de l’espectacle el dia 26 de novembre en el marc de la 
programació estable “Escena”.  
 

 
Per a més informació: 
www.winduquartet.com  
https://www.youtube.com/channel/UC9OmkOAC6NZbGrxvnGY1avg/videos  
 



3.- PROJECTE COPA LOTUS.  
 
El grup vilanoví format per Marc Bala (veu i guitarra), 
Vidal Soler (guitarra i veus), Xavier Yerga (contrabaix i 
veus) i Marc Benaiges (bateria) ha preparat un nou 
repertori i ha gravat el seu segon àlbum. El disc ha estat 
enregistrat pel productor Paco Loco a cavall entre el 
Penedès i el Puerto de Santa María (Cadis). 
 
Per aquest treball Copa Lotus es presenten més 
elèctrics que mai sense renunciar a les arrels 

americanes però abraçant-se de ple al rock alternatiu. Amb la gravació acabada i, ben aviat, el 
disc sota el braç, la formació vilanovina, prepararà la nova posada en escena i el presentarà a 
l’Auditori Eduard Toldrà durant la propera temporada.  
 
Copa Lotus serà els dies 20 i 21 d’octubre a l’Auditori Eduard Toldrà, fent una estada tècnica. I 
el dissabte 22 d’octubre, en el marc de la programació estable “Escena” oferiran un concert 
acurat on la banda, amb músics complementaris i col·laboracions especials, es vestirà de llarg 
per oferir un espectacle únic i irrepetible aprofitant que juguen a casa. 
 
Per a més informació: 
https://copalotus.bandcamp.com  
https://www.facebook.com/copalotus  
https://www.youtube.com/user/Copalotus  
 
 
4.- PROJECTE PLUJA. GUILLEM ALBÀ I CLARA PEYA. 
 

 
Pluja neix de l’amistat que uneix a Clara Peya i Guillem Albà.  
És un treball excepcionalment íntim i proper que parla de la 
vulnerabilitat i de sentir-se petit. Un espectacle no 
convencional en un espai escènic molt especial, amb un 
públic molt reduït que es trobarà a tocar de l'escena, de les 
emocions. 
 
 

 Un nou projecte on unint la música de la pianista i compositora Clara Peya, creada especialment 
per a l'ocasió, i les diferents disciplines de Guillem Albà (titelles, gest, teatre visual) fent un 
viatge sensible i sincer, de la poètica a l’humor. 
 
L’Auditori Eduard Toldrà ha acollit la companyia del 20 al 23 i del 27 al 30 de juny per a què 
prepari el seu espectacle. Per temes de disponibilitat de l’agenda dels artistes, l’estrena de 
l’espectacle en la programació estable serà la temporada febrer-juny 2017. 
 
Per a més informació: 
http://www.guillemalba.com  
https://www.facebook.com/GuillemAlbaOficial  
 
 
 
 



5.- PROJECTE LA MÚSICA ANÒNIMA D’EN RIUS. ESTEVE MOLERO.  
 
 
El músic i compositor Esteve Molero, l’hivern del 2015 va 
guanyar el premi Recull, en categoria de Retrat Literari, per 
un esbós biogràfic titulat: “Manuel rius, autor de música 
anònima”. Aquest va ser el fet propulsor de la recuperació 
de la figura musical d’aquest compositor i intèrpret. L’hivern 
del 2016, amb la publicació d’aquest text en el programa de 
la festa major d’hivern de Sant Pere de Ribes, fa un concert 
de presentació, amb les melodies de Rius actualitzades en 
clau jazz. 
 

 
Per acabar de completar el projecte, Esteve Molero treballa en ferm per la gravació d’un CD, i 
acompanyat del seu trio habitual, Retrio (Oscar Ferret, piano; Joan Pinós, contrabaix i Pinyu 
Martí, bateria) i amb la participació especial de Xavi Plaza, Juanjo Rocha, Jordi Mestres, Alcides 
“Cidao” Rodríguez en alguns dels temes, el 26 de maig de 2016, enregistrà a l’Auditori Eduard 
Toldrà el CD, ESTEVE MOLERO & RETRIO “La música anònima d’en Rius”.  
 
A més a més de cedir l’espai per la gravació, el projecte es presentarà en petit format a la 
programació del 36è FIMPT i s’està buscant una data per presentar-ho en gran format. 
 
Per a més informació: 
http://www.estevemolero.com  
https://www.facebook.com/esteve.molero  
https://www.youtube.com/watch?v=zIbdTHa889c  
https://www.youtube.com/watch?v=HXC3WM1DQqc  
 
 
6.- EXPOSICIÓ LA FLOR DELS TIGRES, de MÍRIAM ARTIGAS 
 
S’ha volgut fer esment d’aquest projecte, englobat en l’actual temporada, ja que actualment 
encara es pot visitar l’exposició. El passat dimarts 21 de maig a les 19h al Centre d’Art 
Contemporani La Sala va tenir lloc la inauguració de l’exposició La flor dels tigres de Míriam 
Artigas.  

 
 
La mostra és una retrospectiva de poesia visual de 
l’artista vilanovina Míriam Artigas en la que  les 
imatges i les paraules s’interrelacionen i 
conflueixen amb les escultures de fang cuit i les 
pintures. 
 

 
Aquest treball acull prop d’una vintena d’obres, peces d’una gran fragilitat, de formes molt 
variades i treballades amb diferents materials com ara cotons, papers, plàstics i filferros, 
mantes i robes velles protegeixen unes formes que  són fetes moltes d’elles amb fang. Són 
també peces molt austeres de color, en les que preval sobretot el color blanc del paper i del 
poliestirè. També hi és present el color de la terra amb les peces de fang així com el negre de 
les paraules impreses. Tot plegat fa que l´obra tingui un aspecte minimalista en la que 
predomina el seu silenci.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació: 
Regidoria de Comunicació 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
mparrilla@vilanova.cat 

Telf. 93 814 00 00, ext. 1048 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
 

 
 


