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En aquest programa hi trobareu, per ordre crono-
lògic, tots els espectacles d’aquesta temporada.
El color vermell correspon al teatre Principal, el 
terrós a la Sala i el verd a l’Auditori Eduard toldrà.



teatre Principal

Auditori Eduard toldrà

la Sala
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Amb el record encara ben viu d’alguns dels espec-
tacles de la temporada passada que fa poques 
setmanes omplien les nostres sales, ja en tenim a 
punt una de nova. Amb la convicció i l’entusiasme 
de tenir entre les mans propostes que ens facin 
descobrir la realitat escènica, musical i artística 
del país i, a voltes, també aquelles propostes nas-
cudes més enllà de les nostres fronteres. →

Presentació  
Temporada

2016
Per Teresa Llorens i Carbonell  

Regidora de Cultura
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Aquesta temporada també incorporem la 
programació del Centre d'Art Contempo-
rani La Sala, juntament amb les propostes 
escèniques del Teatre Principal i l’Auditori 
Eduard Toldrà. Així, sumem esforços per tal 
d’oferir una àmplia programació cultural 
que posem en “Escena”, fent servir aquest 
mot més enllà de les seves connotacions 
estrictament físiques, sinó com la marca i 
títol d’una programació en un ampli sentit 
cultural. És una temporada que continua 
invertint els seus actius artístics en la cons-
trucció d’una societat cada dia més pro- 
activa. Malgrat que la situació econòmica 
continua limitant-hi els recursos destinats, 
s’ha fet un gran esforç per dissenyar una 
programació de qualitat, amb grans pro-
postes en tots els àmbits i adreçada a tots 
els públics que vol cobrir les necessitats i 
expectatives de l’espectador des de la pro-
ximitat.
La temporada fa palesa una clara voluntat 
de continuar consolidant el suport a la cre-
ació i d’oferir el marc idoni per fomentar la 
creativitat i la interacció artística. La ciutat 
té el gran privilegi de tenir la riquesa d’un 
sòlid i actiu col·lectiu de músics, actors i 
artistes, tant professionals, estudiants com 
amateurs, fet que ens encoratja a continu-
ar treballant per establir un diàleg fluid, 
enriquidor i proper entre l’artista i el públic. 
Ens interessen els llenguatges contempo-
ranis i polièdrics de creadors més joves  
del nostre àmbit territorial, ens atrapen els 
nous talents i ens sedueixen les seves grans 
dosis de creativitat.
Però una temporada mai pot obviar la ne-
cessitat d’establir un just equilibri entre la 
vessant més amateur, la del joves talents, i 
les propostes professionals de reconeguda 
solvència, tant de l’àmbit català com de la 
resta de l’Estat.
Com a equipaments públics, el Principal, 
l’Auditori i La Sala no es poden limitar a 
l’activitat escènica i expositiva, sinó que 

continuaran oferint tot un ventall d’activi-
tats complementàries a les seves progra-
macions que volen contribuir a enriquir la 
mirada sobre el fet artístic i escènic. Fa-
cilitar l’accés de tota la ciutat a aquests 
espais culturals és una altra de les nostres 
prioritats, ja sigui mitjançant les tempora-
des estables, la programació escolar del 
PAE i l’Anem al Teatre, o bé facilitant l’or-
ganització del gran gruix d’activitats pro-
vinents del teixit associatiu, el món acadè-
mic i el cicle festiu.
Sens dubte, la música, el teatre, el circ, la 
dansa i l’art, en definitiva, la cultura, ens 
ajuden a ser més conscients i més còmpli-
ces de la nostra societat i ens proporcionen 
valuoses peces per a la construcció de la 
nostra identitat.



DiA HoRA LLoC ESPECTACLE GènERE PàG.

DV 26 19.00h La Sala 
(Sala de les Voltes)

Immersos en les dades  
Comissaris: olga Subirós i José Luis de 
Vicente → Del 26 de febrer al 30 d'abril

Arts Visuals 14 - 15

DV 26 21.00h Teatre Principal Només són dones Míriam iscla,  
Maika Makovski i Charo López

Teatre, Música  
i Dansa

16 - 17

DG 28 19.00h Auditori Eduard Toldrà Camerata Eduard toldrà + Belén 
Cabanes Direcció: Xavier Pagès-Corella 
Colors Ibérics 

Música clàssica 18

Febrer

DiA HoRA LLoC ESPECTACLE GènERE PàG.

DV 4 19.00h La Sala 
(Sala oberta)

Deu anys del DONARt  
Comissària: Francesca Calaf 
Del 4 de març al 24 d'abril

Pintura 20 - 21

DS 5 21.00h Auditori Eduard Toldrà Dani Nel·lo
Sax-O-Rama 

Música 
Rythm'n'Blues 
Rock'n'Roll

22 - 23

DG 6 19.00h Teatre Principal Marits i mullers 
Direcció àlex Rigola

Teatre comèdia 24 - 25

DJ 10 21.00h Auditori Eduard Toldrà El concert per a violoncel de  
A. Dvorák amb David Puertas

Parlem de 
música

64 - 65

DS 12 21.00h Auditori Eduard Toldrà Roger Mas
Irredempt

Cançó d'autor 26 - 27

DG 20 18.00h Teatre Principal DOt 
Cia. Maduixa

Dansa familiar 28

Març

DiA HoRA LLoC ESPECTACLE GènERE PàG.

DS 2 21.00h Teatre Principal Neus Català, un cel de plom
Mercè Arànega

Teatre 30 - 31

DG 3 18.00h Teatre Principal Murs i Efecte 2000
Dia Mundial del Teatre

Teatre joves 32 - 33

DG 3 19.00h Auditori Eduard Toldrà Música Mínima
Quadres d'una exposició

Música clàssica 
en petit format

34

DV 8 21.00h Auditori Eduard Toldrà Jose luis Bieito i Camilo Garcia 
Material diáfono

Recital  
poètico-musical

35

DJ 14 21.00h Auditori Eduard Toldrà Els Auditoris del Món
Amb Pere Marsé

Parlem de 
música

64 - 65

DG 17 18.00h Teatre Principal Entredós 
Cia. Capicua

Circ tots els 
públics

36

DG 24 19.00h Auditori Eduard Toldrà Camerata Eduard toldrà
Direcció: Salvador Brotons 
De Dvorák als nostres temps

Música 
clàssica

37

DJ 28 i DV 29 20.30h Teatre Principal tots Dansen Projecte pedagògic  
amb el Mercat de les Flors

Dansa  
contemporànea

38 - 39

Abril

Agenda d’activitats



DiA HoRA LLoC ESPECTACLE GènERE PàG.

DG 1 Tot el 
dia

Plaça de les neus DID'16 
Dia internacional de la Dansa

Dansa 41

DS 7 21.00h Teatre Principal Distancia siete minutos 
Titzina Teatre

Teatre  
Tragicomèdia

42

DG 8 12.00h Auditori Eduard Toldrà Banda Mestre Montserrat 
Direcció: Jacob Haan

Música per  
a banda

43

DV 13 20.00h La Sala  
(Sala oberta)

Conte va! Va de contes Associació pel  
Foment de la Literatura infantil Judit 
Sendra → Del 13 de maig al 12 de juny

il·lustració infantil 44

DS 14 17.00h i 
19.00h

Teatre Principal la Granja 
iV Fira Conte va! Va de contes

Teatre i titelles 45

DG 15 19.00h Teatre Principal Diagnòstic Hamlet 
Cia. Pelmànec

Teatre titelles per 
adults

46 - 47

DJ 19 21.00h Auditori Eduard Toldrà la Simfonia leningrad de Xostakóvitx
Amb David Puertas

Parlem 
de música

64 - 65

DV 20 19.00h La Sala  
(Sala de les Voltes)

Miquel Galmes, compromès amb la  
fotografia institut d’Estudis Fotogràfics  
de Catalunya (iEFC) → Del 20 de maig  
al 26 de juny

Fotografia 48 - 49

DG 22 19.00h Auditori Eduard Toldrà the Sey Sisters El color del Gospel Música gospel 50 - 51

DG 29 19.00h Auditori Eduard Toldrà Francesc Burrull trio i laura Simó  
Direcció: Francesc Burrull  
Clàssics del Jazz 

Música clàssica 
en petit format

52

Maig

DiA HoRA LLoC ESPECTACLE GènERE PàG.

DS 4 i DG 5 Varies 
funcions

Diversos indrets Nanoteatre
Teatre de mínims en llocs inesperats

Teatre  
tragicomèdia

54 - 55

DJ 9 21.00h Auditori Eduard Toldrà la música de la Camerata Eduard toldrà
Amb Romà Escalas

Parlem de 
Música

64 - 65

DG 12 19.00h Auditori Eduard Toldrà Camerata Eduard toldrà  
Direcció: Guerassim Vorokov 
"Suite Capriol" o les Danses antigues  
del Barroc anglés 

Música clàssica 56 - 57

DV 17 21.00h Auditori Eduard Toldrà Anna Roig i l'ombre de ton chien
Col·laboració: Grup professional de cant 
coral de l'ECMM. Un Pas i Neu i un Pas

Música moderna 58 - 59

DS 18 22.00h jardins Museu Romàntic 
Can Papiol

l'Adulador 
La Rapa Teatre

Teatre-comèdia 60 -61

DG 19 18.00h Auditori Eduard Toldrà 2 princeses barbudes 
Sempre de vacances

Música tots els 
públics

62

DM 21 Tota la 
tarda

Plaça de les neus DIM'16
Dia internacional de la Música

Música 63

Juny

Febrer — Juny 2016



A partir del dia 20 de febrer a les 11h,  
s’obrirà la venda per internet i a taquilles 
del Teatre Principal simultàniament per 
tal d’evitar cues i agilitzar la venda.

VENDA D’ENTRADES

Per Internet
1 → Busca l’espectacle que vols veure i inicia la com-
pra 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 pa-
gament. 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 pas-
sar 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 3176 o bé al 
93 814 19 52.

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’acom-
panyant. 

Programació teatre Principal i Auditori  
Només espectacles d’aquests equipaments
→ Venda d’entrades per internet o a taquilles
Programació de la Xarxa  
Només espectacles d’aquests equipaments
→ Venda d’entrades a les taquilles del Círcol   
Catòlic una hora abans de la funció i la   
vigília de 18 a 19.30 h

A partir del dia 13 de febrer a les 11h,  
s’obrirà la venda per internet i a taquilles 
del Teatre Principal simultàniament per 
tal d’evitar cues i agilitzar la venda.

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  
 programació i de totes les novetats
→ nombre limitat d’abonaments
→ El preu en el que s’aplica el descompte   
 d’abonament sempre és el preu d’entrada  
 a taquilla

A taquilles
teatre Principal
Dia 20 de febrer d’11 a 14h i de 17 a 20h 
Dia 21 de febrer d’11 a 14h 
Els dissabtes de 17 a 20h 
Des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

AuDItORI EDuARD tOlDRÀ
Des d’una hora abans de l’inici del concert

Abonament 3 30%
teatre → inclou 3 espectacles a escollir entre tota la 
programació d’arts escèniques i dansa, excepte, Tots 
Dansen, Nanoteatre i L'Adulador i els espectacles fa-
miliars.
Auditori → inclou 3 concerts a escollir entre tota la 
programació de música, excepte els concerts Qua-
dres d'una exposició, Jacob Haan dirigeix la Banda 
de Música Mestre Montserrat, Clàssics del Jazz i els 
espectacles familiars.

Abonament 5 40%
teatre i Auditori → inclou 5 (proporció 3 i 2) especta-
cles i/o concerts a escollir entre tota la programació 
d’arts escèniques, dansa i música, excepte el Tots 
Dansen, Nanoteatre i L'Adulador, Quadres d'una expo-
sició, Jacob Haan dirigeix la Banda de Música Mestre 
Montserrat, Clàssics del Jazz i espectacles i concerts 
familiars. 

ABONAMENTS

tAQuIllA DEl teatre Principal
Dissabte 13 de febrer, d’11 a 14 h i de 17 a 20h
Diumenge 14 de febrer, d’11 a 14h
Dissabtes en horari habitual de taquilles,  
sempre que en quedin de disponibles

PER INtERNEt
A partir de dissabte 13 de febrer a les 11h

VENDA 
D’ABONAMENTS



15%Abonament 
Familiar
teatre i Auditori → inclou els espectacles i concerts 
familiars de la programació excepte l'espectacle La 
Granja.

→ 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 10%

→ Carnet Jove Generalitat
→ TR3SC (2 entrades per soci)
→ Carnet de famílies nombroses i monoparentals

Descompte 25%

→ Persones en situació d’atur
→ Carnet Actiu
→ Persones majors de 65 anys.  
 Caldrà presentar el Dni per acreditar-ho

Descompte 40%

→ Possibilitat d’adquirir 1 entrada a 5€
→ Donat el cas que el professional assisteixi acom 
 panyat, 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

Carnet AADPC
Socis de l’Associació d’Actors  
i Directors Professionals de Catalunya

→ Possibilitat d’adquirir la teva entrada a 5€ (en  
 tots aquells concerts que no estan exclosos de  
 descompte)
→  Possibilitat d'adquirir una entrada gratuïta  
 als concerts de la Camerata Eduard Toldrà
→ 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
→ Aquests descomptes només són vàlids per a les  
 entrades de l’Auditori
→ Aquestes entrades es podran adquirir a les  
 taquilles de l'Auditori 1h abans abans de l'inici  
 del concert, sempre que hi hagi disponibilitat  
 d'aforament a la sala

Alumnes de l’ECMM 
Escola Freqüències i 
de Musicarea

Abonament 
Camerata 
Eduard toldrà

30%

Auditori → inclou els 3 concerts de la Camerata  
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 
→ Les entrades de preu únic no tenen descompte  
 excepte les entrades de grup que si que tenen  
 descompte

iMPoRTAnT: Si apliqueu algun dels descomptes pos-
sibles 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 des-
compte i se us entregaran les entrades corresponents.

DESCOMPTES



PROMOCIONS

US RECORDEM

Pàrquing de la Pl. de les Casernes: els dies de repre-
sentació de la temporada estable al Teatre o a l’Audi-
tori, s’ofereix un tiquet-descompte per l’aparcament 
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.

VNG Aparcaments

→ no es permetrà l’entrada un cop començat  
 l’espectacle
→ no és permès fer cap enregistrament ni  
 fotografies 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 ubica- 
 ció. Podeu consultar-la al personal de taquilles.  
 La zona del Galliner del Teatre Principal i algunes  
 localitats de llotges laterals tenen una visibilitat  
 parcial

El Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà t’oferei-
xen la possibilitat de regalar tiquets regal TP-Au per 
a bescanviar per entrades de la programació estable 
de teatre, música dansa de la temporada febrer-juny 
2016 i la següent.

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 Princi-
pal i/o 1h abans de cada espectacle a les taquilles de 
l’equipament corresponent sempre que quedin entra-
des a la venda.

Regala Cultura

SERVEIS TEATRE  
I AUDITORI

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

Apropa Cultura

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.

Compra les entrades 
sense cues i sense pagar 
comissions

un cop adquirides les localitats s’ofereix la possibilitat 
de poder retornar-les a taquilla. L’import pagat es tor-
narà únicament en cas que les localitats es venguin.

Retorn d’entrades

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

Alçadors

L'Auditori Eduard Toldrà i el Teatre Principal disposen 
de canviador per a nadons.

Canviadors per a nadons

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

Mobilitat reduida

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.

Pèrdua d’objectes



SERVEIS LA SALA

Totes les activitats de La Sala són gratuïtes

Entrada gratuïta

LA SALA ofereix Wi-Fi al vestíbul i a les sales d’exposi-
cions temporals.

WI-FI

La botiga de LA SALA ofereix catàlegs i llibres de temà-
tica artística, històrica i de les exposicions temporals. 

Botiga

Servei gratuït de guarda-roba.

Guarda-roba

Visites per a grups a les exposicions temporals amb 
concertació prèvia. Visites guiades obertes a tots els 
visitants individuals a les exposicions temporals. 

Visites

Visites dinamitzades i tallers per a escoles de Primà-
ria, i instituts de Secundària i Batxillerat.

Servei Educatiu





Febrer
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Immersos en les Dades explora l’emergència de la base de dades 
com a marc de pensament cultural i polític i els efectes de la da-
dificació del món, un procés tan determinant el segles XXi com 
ho va ser l’electrificació al segle XiX. 
La producció de dades en quantitats massives és un dels fets fo-
namentals del nostre temps. Mentre que al llarg dels últims quin-
ze anys el cost d’emmagatzemar informació digital ha disminuït 
enormement, el nombre de dispositius que capten, produeixen i 
transmeten dades s’ha multiplicat de manera exponencial.
Amb la voluntat d’oferir recursos als visitants per contextualitzar, 
aprofundir i dialogar amb les temàtiques i els plantejaments de 
l’exposició i amb els artistes que hi participen, Immersos en les 
Dades també ofereix un espai de documentació, un servei edu-
catiu i activitats complementàries vinculades.

EXPoSiCiÓ quE ES CEnTRA En LES GRAnS 
TRAnSFoRMACionS DE L'ERA DiGiTAL

Immersos  
en les dades

Comissaris: olga Subirós  
i José Luis de Vicente

 ORGANItZA:. 

Diputació de  
Barcelona i CCCB

 PARtICIPANtS:. 

Christopher Baker, 
FabLab BCN,  

Erik Fisher,  
Maria Padró,  
Safecast.org,  
Olga Subirós,  

Telegeography,  
The Public  

Laboratory,  
Umbrellium

 PROJECtES:. 

Col·lecció de postals 
“Del Secret al Monu-

ment”/ Mapa de Cables 
Submarins / Interactiu

“Thingful.net” /  
Instal·lació “Hello 

World!” / Audiovisual 
“23andMe”/ Mapa 

OpenStreetMap / Smart 
Citizen Kit / Baloon Ma-
pping Kit / Safecast Kit 
/ Diari “Anonimitza’t” /  

Infografia “Som dades”

 PREu:. 

Gratuït

 WEB:. 

lasalavilanova.cat
diba.cat/oda/ 

immersosdades 
bigbangdata.cccb.org

inAuGuRACiÓ  
DiVEnDRES 26 DE FEBRER → 19.00H

LA SALA (SALA DE LES VoLTES)

↓

DEL 26 DE FEBRER  
AL 30 D'ABRiL DE 2016

Activitat
relacionada

pàg. 69
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Christopher Baker. Instal·lació audiovisual, 1h 09min
Col·lecció de Christopher Baker, 2008
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només són dones, és una obra que parla de les dones durant la 
Guerra Civil. Esposes, mares, filles, germanes,... però també, mili-
tants, sindicalistes i lluitadores incasables per la democràcia i pels 
drets adquirits durant la Segona República. 

Cinc històries entrellaçades i creades a través de moltes històries 
reals, ens expliquen els patiments i les penúries que van viure mi-
lers de dones a les presons d’arreu de l’Estat espanyol. una crida 
universal al reconeixement envers centenars de milers de dones 
immerses en confictes bèl·lics d’arreu, que van lluitar per crear un 
món millor i en molts casos van morir en l’intent.

un espectacle multidisciplinari on intervenen el teatre, la dansa i la 
música en viu. un homenatge a totes aquestes heroïnes condem-
nades al silenci. un espai per a la nostra Memòria Històrica, clau 
essencial per mirar el nostre futur.

SoBRE LA MEMòRiA HiSTòRiCA  
i LA inViSiBiLiTAT DE LES DonES

Míriam iscla, Maika Makovski  
i Charo López

 AutOR:.

Carmen Domingo

 DIRECCIÓ:.

Carme PortacelI

 INtèRPREtS:.

Míriam Iscla,  
Maika Makovski  
i Charo López

 PRODuCCIÓ:.

FEI, Factoria  
Escènica  
Internacional

 DuRADA:.

80’

 PREuS ANtICIPADA: 

18€ Platea i llotges 
centrals
16€ Llotges laterals
10€ Galliner

 PREuS tAQuIllA DIA 
 DE lA REPRESENtACIÓ: 

20€ Platea  
i llotges centrals
18€ Llotges laterals
12€ Galliner

 WEB: 

factorfei.com

Espectacle  
en català i castellà

Només són  
dones

DiVEnDRES 26 DE FEBRER → 21.00H 
TEATRE PRinCiPAL

teatre Principal
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En aquest concert es tindrà l’ocasió de sentir la combinació d’un 
color instrumental propi de l’àmbit de la música tradicional, les 
castanyoles. Amb la música extremadament descriptiva i enèrgi-
ca d’un dels compositors més destacats del classicisme italià i es-
panyol, Luigi Boccherini. A la segona part es podran sentir obres 
com l’expressiu Lament de l’anglès Frank Bridge, la brillant obra de 
l’italià ottorino Respighi, Antiche danze et arie per liuto (inspirada 
en temes renaixentistes), i el trepidant Scherzo Diabòlic de Xavier 
Pagès-Corella, dirigit pel mateix compositor.

 COMPANYIA: 

Camerata  
Eduard Toldrà
Belén Cabanes 
Castanyoles
Joan Carles Martínez 
Guitarra

 DIRECCIÓ: 

Xavier Pagès

 GèNERE: 

Música clàssica  
i castanyoles

 DuRADA: 

90’

 PREu ANtICIPADA: 

15€

 PREu tAQuIllA: 

17€

 WEB: 

camerataeduardtoldra.
cat
xavierpages-corella.com

Colors ibèrics

DiuMEnGE 28 DE FEBRER → 19.00H  
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

Camerata  
Eduard Toldrà 
+ Belén Cabanes 

Direcció Xavier Pagès

CONCERt INClòS EN 
l’ABONAMENt CAMERAtA 
EDuARD tOlDRÀ



Març
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El projecte DonART va néixer a l’any 2006 de la mà de Francesca Calaf, 
artista plàstica, coordinadora del premi i comissària de l’exposició.  
El premi està adreçat a totes les dones artistes residents al país que  
treballen dins l’àmbit de les arts plàstiques. 

Exposició col·lectiva amb la participació de les guanyadores del pre-
mi DonART. La mostra s'acompanya amb l'edició d'un catàleg per 
donar a conèixer el seu treball.

Relació de les artistes guanyadores dels 10 anys de Donart: Francesca 
Calaf (2006) / Anna Maria Almirall – Germain (2007) / núria Corretgé 
(2008) / Maite Prades (2009) / Arian Morera (2010) / Lola Roig (2011) 
/ Lourdes Fisa (2012) / Viviana Guasch (2013) / Rosalia Pomés (2014) 
/ isabel Pons Tello (2015).

EXPoSiCiÓ CoL·LECTiVA  
DE LES GuAnyADoRES DEL PREMi 

DonART

Deu Anys del  
Donart 

Comissària Francesca Calaf 

inAuGuRACiÓ  
DiVEnDRES 4 DE MARÇ → 19.00H

LA SALA (SALA oBERTA)

 ORGANItZA:. 

Associació de  
Dones la Frontissa

 COl·lABORA:. 

Regidoria de  
Cultura i Espai 

d’Equitat de  
l’Ajuntament de  

Vilanova i la Geltrú

 PREu:. 

Gratuït

 WEB:. 

lasalavilanova.cat

↓

DEL 4 DE MARÇ 
AL 24 D'ABRiL DE 2016

Activitat  
relacionada

pàg. 69 
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Núria Corretgé

Viviana Guasch
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 FORMACIÓ:.

Dani Nel·lo 
Saxo

Dani Baraldes  
Guitarra

Mario Cobo 
Guitarra
Aton Jarl 

Bateria
Santi Ursul 

Baix

 GèNERE:.

Rythm’n’Blues 
Rock’n’Roll

 DuRADA:.

75'

 PREu ANtICIPADA:.

14€

 PREu tAQuIllA:.

 16€ dia de  
la representació 

 
 WEB:.

daninello.com

Auditori E. t.

Dani nel·lo amb “Sax-o-Rama” ens presenta el seu últim repertori 
i formació. Després d’endinsar-se en els sons de la Ficció Criminal 
a “noir”, nel.lo segueix el seu viatge amb el seu inseparable saxo 
tenor. La seva és una missió constant; la d’expressar-se a través 
del seu instrument convertint-lo en la seva veu i crear el seu propi 
llenguatge seguint la tradició dels saxofonistes que van engendrar 
el rhythm & blues i el rock & roll, i que van fer d’aquests gèneres un 
idioma musical que arribaria a tots els racons del planeta.

En aquesta ocasió el saxo tenor de Dani nel.lo es barreja amb 
l’electricitat de les guitarres de dos asos de les sis cordes com són 
Dani Baraldés i Mario Cobo. Cada un amb la seva forta persona-
litat i so, creen un embull tímbric d’allò més suggerent. En la base 
trobem a dos músics amb una solidesa granítica: Anton Jarl a la 
bateria i Santi Úrsul al baix. Els quatre músics junt amb Dani nel.lo 
han creat per vostès el so d’aquest “Sax-o-Rama”

EL SAXo CoM A MèDiuM  
i TRAnSMiSoR D’EMoCionS, SEnSE  

LA nECESSiTAT DE RES MÉS quE  
LA MELoDiA i EL RiTME

Sax-o-Rama

Dani Nel·lo
DiSSABTE 5 DE MARÇ → 21.00H  

AuDiToRi EDuARD ToLDRà
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Andreu, escriptor i professor de literatura i la seva dona Mònica, 
que treballa en un revista d’art, no es poden creure que els seus 
millors amics, Sandra i Joan, aparentment una parella perfecta, 
han decidit separar-se. A partir d’aquesta notícia, la parella co-
mença a plantejar-se si els seu matrimoni es basa en una relació 
realment sòlida.

àlex Rigola va dur aquesta obra al Teatro de la Abadía de Ma-
drid, el 2013. Es tracta d’una adaptació del guió escrit per Woody 
Allen que va rebre el premi BAFTA al Millor Guió original, va ser un 
èxit tant de crítica como de públic.

ADAPTACiÓ DE LA PEL·LíCuLA DE WooDy 
ALLEn. LA CoMPLEXiTAT DE L’ÉSSER HuMà 

MiTJAnÇAnT ELS ConFLiCTES DE LES  
RELACionS DE PARELLA. un RETRAT CRu  

i oBSCè, En CLAu DE CoMèDiA

Direcció àlex Rigola

Marits  
i mullers

DiuMEnGE 6 DE MARÇ → 19.00H  
TEATRE PRinCiPAL

 DIRECCIÓ I ADAPtACIÓ:.

Àlex Rigola

 INtèRPREtS:.

Andreu Benito,  
Joan Carreras,  
Mònica Glaenzel,  
Sandra Monclús,  
Lluís Villanueva,  
Mar Ulldemolins

 PRODuCCIÓ:.

Heartbreak Hotel,  
Teatro de La Abadía,  
Trànsit Projectes,  
La Villarroel

 DuRADA:.

90’

 PREuS ANtICIPADA: 

20€ Platea i llotges 
centrals 
18€ Llotges laterals 
10€ Galliner

 PREuS tAQuIllA DIA 
 DE lA REPRESENtACIÓ: 

22€ Platea  
i llotges centrals
20€ Llotges laterals
12€ Galliner

 WEB:.

lavillaroel.cat

teatre Principal
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Roger Mas amb veu i guitarra afrontarà les cançons del nou disc 
en un espectacle molt especial ideat i pensat juntament amb 
l’escenògraf i creador Lluis Danès. 

una forma molt actual de recreació de les formes clàssiques 
de la cançó d’autor on amb la veu i l’instrument com a centre, 
compartirà amb els assistents, històries d’amor i de guerra, de  
passat, present i futur; d’anhels i enyorances, de fets reals i 
d’imaginaris...

un concert de cançó on l’habitual espontaneïtat i peculiar at-
mosfera que crea l’artista amb la complicitat del públic i junt 
amb una presentació molt especial a càrrec dels dos creadors, 
asseguren un concepte nou i absolutament únic.

un HoMEnATGE A LA FiGuRA  
CLàSSiCA DEL CAnTAuToR

irredempt

Roger Mas
DiSSABTE 12 DE MARÇ → 21.00H  

AuDiToRi EDuARD ToLDRà

Auditori E. t.

 FORMACIÓ:.

Roger Mas 
Veu i guitarra

Jordi Rotés  
Disseny i tècnic de so 

Lluís Danés 
Disseny escenogràfic 

Joan Teixidó “Teixi”  
Disseny i tècnic de 

llums 

 GèNERE:.
Cançó d’autor

 DuRADA:.

75’

 PREu ANtICIPADA:.

16€

 PREu tAQuIllA DIA DE.
 lA REPRESENtACIÓ:.

 18€ 

 WEB:.

rogermas.cat
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La Laia s’ocupa d’esborrar qualsevol taca que apareix en la seva 
gran paret blanca. quan Dot arriba, ella no s’imagina tot el que 
pot succeir. Amb una mica de màgia i molta imaginació, Dot i la 
Laia emprendran un viatge a través de la música i el color.

Dot és un sorprenent espectacle en què dansa, teatre, música i 
noves tecnologies es combinen per oferir un trencaclosques mà-
gic. Prenent com a punt de partida l’estimulant treball de l’artista 
nord-americà Sol Lewitt, transformarem una gegant paret blanca 
en un espai ple de color.

DOT
Companyia Maduixa

DiuMEnGE 20 DE MARÇ → 18.00H 
TEATRE PRinCiPAL

AMB unA PREMiADA TRAJECTòRiA, AquESTA 
CoMPAnyiA VALEnCiAnA APRoPA ELS inFAnTS 

AL LLEnGuATGE DE L’EXPERiMEnTACiÓ A 
TRAVÉS DE LA DAnSA, LES ARTS PLàSTiquES i 

LES noVES TECnoLoGiES.

teatre Principal

 DRAMAtÚRGIA 
 I DIRECCIÓ:.

Juan Pablo Mendiola

 INtèRPREtS:.

Ezequiel Gil,  
Laia Sorribes

 DIRECCIÓ 
 COREOGRÀFICA:.

Mamen García

 MÚSICA:.

Damián Sánchez

 AuDIOVISuAlS:.

Bea Herráiz

 GENèRE:.

Dansa familiar

 DuRADA:.

45’

 EDAt RECOMANADA:.

A partir de 4 anys

 PREuS tAQuIllA:.

6€ Exclòs  
de descomptes 

 WEB:.

maduixacreacions.com

 PREMIS:.

Premi FETEN
Premi MAX al millor 
espectacle infantil

©Jordi Pla

ESPECtAClE INClòS  
EN l’ABONAMENt  
FAMIlIAR



Abril
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L’eix central de la dramatúrgia gira al voltant dels esdeveniments 
viscuts per la protagonista d’aquesta història de solidaritat, corat-
ge i supervivència centrada en la lluita contra l’oblit i la lluita per 
la recuperació de la memòria.

Una persona que en plena joventut, la Guerra Civil espanyola 
li trenca els seus somnis progressistes, es veu amb la necessitat 
d’exiliar-se, és víctima de la deportació nazi i sobreviu a l’horror 
dels camps d’extermini. L’exercici de la memòria és el punt de parti-
da per un anàlisi i una reflexió sobre els moments convulsos, crítics 
i fràgils que ens ha tocat viure darrerament. 

La vida de Neus Català (1915), la darrera supervivent catalana del 
camp d’extermini de dones de Ravensbrück, és la història viva d’un 
segle i d’una lluita constant.

AdAptACió teAtRAL sobRe LA vidA  
de NeUs CAtALà. UN ReCoNeixemeNt A 
LA sevA tRAjeCtòRiA eN LA LLUitA peR 

Les LLibeRtAts demoCRàtiqUes

Amb mercè Arànega

Neus Català,  
un cel de plom

dissAbte 2 d’AbRiL → 21.00h  
teAtRe pRiNCipAL

 Autor: 

Carme Martí

 Direcció: 

Rafel Duran

 DrAMAtÚrGiA: 

Josep Mª Miró

 intèrprets:.

Mercè Arànega

 proDucció:.

Festival Grec de 
Barcelona i Sala 
Muntaner

 DurADA:.

70’

 preus AnticipADA: 

18€ Platea i llotges 
centrals
16€ Llotges laterals
10€ Galliner

 preus tAQuiLLA DiA 
 De LA representAció: 

20€ Platea  
i llotges centrals
18€ Llotges laterals
12€ Galliner

 Web:.

magneticam.com

teatre principal
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L’acte s’estructurarà en 3 parts:

Lectura del Manifest del dia Mundial del Teatre 2016

A càrrec de diverses persones que, tot i ser molt diferents entre 
elles, comparteixen la passió pel teatre. Actors, docents, directors, 
professionals, alumnes, espectadors....Tracart posarà de relleu la 
capacitat del teatre per esdevenir una eina de descobriment, un 
mitjà transversal d’expressió artística, entre d’altres, per tal de ser 
cada dia una mica més humans. 

Accions teatrals: Efecte 2000 i Murs 

Aquestes accions teatrals de creació realitzades per joves són fruit 
de la col·laboració entre Tracart i el Consell Comarcal del Garraf, 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. Tenen com a objectiu 
descobrir què volem canviar, experimentar com fer que el teatre 
esdevingui una eina capaç d’expressar aquesta voluntat de can-
vi i apoderar-se d’aquesta voluntat de canvi. Les accions que us 
oferim són fruit d’aquesta recerca, del debat sorgit amb els joves, 
de la seva pròpia visió del món i del que ells representen. Gran part 
del material ha sorgit d’ells i elles, i per això esdevé una prova que 
el teatre necessita dels joves i que els joves necessiten el teatre.

Efecte 2000  
i Murs

Dia Mundial del Teatre
Tracart. Aula d’Activitats Teatrals

DiuMEnGE 3 D'ABRiL → 18.00H  
TEATRE PRinCiPAL

ACCionS DE TEATRE SoCiAL AMB MoTiu  
DEL DiA MunDiAL DEL TEATRE

 CONDuCCIÓ. 
 I DIRECCIÓ:.

Montse Obrador  
i Salvador Cuéllar

 INtèRPREtS. 
 DE EFECtE 2000:.

Júlia Agut, Emma 
Alcover, Paula Amell, 

Júlia Carmona, Núria 
Catena, Violeta Davila,  

Biel López, Jordi Font, 
Pablo Vallecillos

 INtèRPREtS. 
 DE MuRS:.

Chus Ayala, Sandra 
Cabré, Joana Gil, 

Clara Giralt, Alberto 
González, Sílvia Jorba, 

Joana Maestre, Laura 
Martí, Clàudia Novella, 

Alba Pérez, Guillem 
Pons, Paula Ràfols, 

Ravina Raventós

 Il·luMINACIÓ:.

Oriol Ibáñez

 VIDEO/GRAFISMES:.

Salvador Cuéllar,  
Albert Rodríguez

 REGIDORIA:.

Susanna Peinado

 DuRADA:. 

90'

 PREu:. 

Entrada lliure

 WEB:.

tracart.net

PRoJECTE DE
SuPoRT A LA CREACiÓ

↓
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Aquest és el concert de presentació del projecte Música Mínima, 
un conjunt instrumental format per músics de les rodalies, que des 
de la proximitat vol acostar el gran repertori a auditoris i sales de 
concert en format de cambra. 

L’obra principal del programa seran els espectaculars Quadres 
d’una exposició del Modest Mussorgski, que estaran acompanyats 
d’una obra de caràcter totalment contrastant, els delicats Epígrafs 
antics de Claude Debussy. Aquestes dues obres es complementa-
ran amb la coneguda i melodiosa Pavana de Gabriel Fauré. una 
bona oportunitat per gaudir d’un concert ple d’excel·lent música 
interpretada per músics de gran talent. no es pot demanar més.

 COMPANYIA: 

Música Mínima

 INtèRPREtS: 

Meritxell Carbonell 
Flauta
Josep Llauradó 
Clarinet
Francesc Puche 
Violí
Núria Beltran 
Violoncel
Montse Ríos 
Piano

 DIRECCIÓ: 

Xavier Pagès

 GèNERE: 

Música clàssica  
en petit format

 DuRADA:  
90’

 PREu: 

15€ preu únic, fora 
d'abonaments i  
exclòs de descompte

DiuMEnGE 3 D’ABRiL → 19.00H 
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

Auditori E. t.

quadres d’una exposició

Companyia 
Música Mínima

Direcció Xavier Pagès
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Material Diáfano és un muntatge íntim i proper, la trobada dels 
poemes de la Cristina Grisolía, la veu de l’actor Camilo García i 
la música de José Luis Bieito. La veu d’en Camilo fa que la poesia 
concentrada i medul·lar de l’autora ens arribi amb força i amb 
inusuals matisos. La música, inspirada i creada a partir de l’acura-
da lectura, no és tan sols un acompanyament de la paraula, sinó 
una protagonista més que al llarg de l’espectacle crea emocions i 
aprofundeix en ella amb lucidesa escarida i precisa.

 INtèRPREtS:. 

José Luis Bieito  
Guitarres

Camilo García 
Actor

Cristina Grisolía 
Poemas

 GèNERE:. 

Recital poètic  
musical

 DuRADA:.

45’

 PREu ANtICIPADA:.

10€

 PREu tAQuIllA:.

12€ dia de la  
representació

 WEB:.

joseluisbieito.com

Jose Luis Bieito 
i Camilo Garcia

Material diáfono

DiuMEnGE 8 D’ABRiL → 21.00H 
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

LA TRoBADA DELS PoEMES  
DE LA CRiSTinA GRiSoLíA, LA VEu  
DE CAMiLo GARCíA i LA MÚSiCA  

DE JoSÉ LuiS BiEiTo

Activitat  
relacionada

pàg. 68 
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Amb motiu del Dia Mundial del Circ, que se celebra el tercer dissab-
te del mes d’abril, us apropem a aquesta proposta de circ.

Sona el despertador, m’aixeco del llit i com cada dia em preparo 
un cafè. De sobte, a la meva mà, en lloc de la tassa hi apareix una 
sabata. Estic somiant o despert? Entredós t’endinsa en un món 
màgic i absurd, poètic i còmic, a través teatre gestual, el circ, la 
dansa i la manipulació d’objectes amb la finalitat de narrar la his-
tòria d’un personatge que desperta en un món fantàstic

LA CoMPAnyiA ARAGonESA CAPiCuA EnS 
PRESEnTA un ESPECTACLE ViSuAL, FRESC, 

DiVERTiT, PoèTiC, innoVADoR...

Companyia Capicua

Entredós
DiuMEnGE 17 D’ABRiL → 18.00H  

TEATRE PRinCiPAL

 IDEA I GuIÓ ORIGINAl: 

Capicua

 DIRECCIÓ ARtÍStICA: 

Oscar Valsecchi

 REPARtIMENt:.

Oscar Valsecchi,  
Yolanda Gutiérrez,  
Rebeca Gutiérrez,  
Sira Bover

 PRODuCCIÓ:.

Capicua

 GèNERE:.

Circ per a tots  
els públics

 DuRADA:.

50’

 PREu: 

6€ Exclòs de  
descomptes

 WEB:.

capicuacirc.com

 PREMIS: 

Premi del públic al  
millor espectacle de 
teatre a la Fira  
Internacional de Teatre  
i Dansa d’Osca 2013

teatre Principal

ESPECtAClE INClòS EN 
l’ABONAMENt FAMIlIAR
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Com ja és habitual Salvador Brotons ens vol oferir la possibilitat 
d’escoltar les noves propostes dels joves compositors. En aquest 
cas es tracta de Marc Migó, un dels nous joves talents del país, i de 
la seva obra Epitaphium Hans Rott in Memoriam, que va ser estre-
nada a ucraïna i que encara no ha estat interpretada a Catalunya 
ni a l’estat espanyol. Per acompanyar-lo, una de les serenates per 
a cordes més subtil i màgica de tots els temps, la Serenata per a 
cordes d’Antonín Dvorák, una obra escrita en un dels moments més 
feliços de la vida del compositor tal com es desprèn de cadascun 
dels seus moviments.

 COMPANYIA:,

Camerata  
Eduard Toldrà

 DIRECCIÓ:,

Salvador Brotons

 GèNERE:, 

Música clàssica

 DuRADA:,

90’

 PREu ANtICIPADA:.

15€

 PREu tAQuIllA DIA. 
 DE lA REPRESENtACIÓ:, 

17€

 WEB:,

camerata 
eduardtoldra.cat 

CONCERt INClòS EN 
l’ABONAMENt CAMERAtA 

EDuARD tOlDRÀ

Auditori E. t.

De Dvorák als nostres temps

DiuMEnGE 24 D’ABRiL → 19.00H 
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

Camerata  
Eduard Toldrà

Direcció Salvador Brotons
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El principal objectiu del Tots Dansen és el d’apropar el llenguat-
ge del moviment i la dansa contemporània al públic jove. Aquest 
projecte, adreçat a escoles d'ensenyament secundari,  va néixer 
al Mercat de les Flors de Barcelona. Aquest any ja som adherits al 
Tots Dansen el Kursaal de Manresa, Teatre Auditori de Sant Cugat, 
Teatre Auditori de Granollers, Teatre Monumental de Mataró, 
Teatre Principal d'olot i Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, 
amb el suport del consorci Transversal-Xarxa d'activitats culturals.

Tots Dansen s’articula mitjançant la formació al professorat d’edu-
cació secundària, a càrrec del coreògraf Álvaro de la Peña i la ba-
llarina-formadora Angie Mas. D’altra banda, el procés de creació 
coreogràfica que es comparteix entre alumnes i professors, amb la 
supervisió artística del coreògraf i del ballarí, donarà com a resul-
tat final un espectacle de dansa contemporània.

Professors d'educació física i d’arts escèniques, conjuntament 
amb uns 160 alumnes de 1er de Batxillerat de l’iES Manuel de Ca-
banyes i de 1er de Batxillerat artístic de de l’iES Dolors Mallafré, 
han estat treballant gairebé mig any en aquest projecte.

APRoPEM EL LLEnGuATGE  
DEL MoViMEnT i LA DAnSA  

ConTEMPoRàniA ALS JoVES

Direcció Álvaro de la Peña

Tots 
Dansen

DiJouS 28 i DiVEnDRES 29 D’ABRiL → 20.30H  
TEATRE PRinCiPAL

 DIRECCIÓ ARtÍStICA: 

Álvaro de la Peña

 BAllARINA  
 FORMADORA:

Angie Mas

 ORGANItZACIÓ.  
 I COORDINACIÓ:.

Mercat de les Flors,  
consorci Transversal 

- Xarxa d’activitats 
culturals, Kursaal de 

Manresa, Teatre Auditori 
de Granollers, Teatre 

Monumental de Mataró, 
Teatre Principal d’Olot  

i Teatre Principal de 
Vilanova i la Geltrú

 PRODuCCIÓ:.

Teatre Principal de 
Vilanova i la Geltrú

 DuRADA:.

50’

 PREu ANtICIPADA:.

3€

 PREuS tAQuIllA DIA.
 DE lA REPRESENtACIÓ:. 

5€ 

 WEB:.

mercatflors.cat

teatre Principal

Projecte pedagògic amb 
el Mercat de les Flors
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El Dia internacional de la Dansa va ser establert per la la unES-
Co el 1982, com a iniciativa del Comitè internacional de Dansa. El 
dia escollit fou el 29 de abril, data del naixement de Jean-Georges 
noverre, considerat el creador del ballet modern.

Amb l’objectiu de dinamitzar i fomentar la dansa a la nostra ciutat, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant el Teatre Princi-
pal, impulsa un any més aquest programa d’activitats al voltant 
del Dia internacional de la Dansa. La implicació de les escoles i 
associacions de la ciutat fa més present la dansa per tal d’impreg-
nar-nos de les coreografies i diversos estils d’aquesta disciplina.

EXHiBiCiÓ DE LES ESCoLES  
i ASSoCiACionS DE LA CiuTAT 

DEDiCADES A LA DAnSA

Dia internacional de la Dansa

DID’16
DiuMEnGE 1 DE MAiG → ToT EL DiA  

PLAÇA DE LES nEuS
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Coincidint cronològicament en el temps amb l’enviament i aterrat-
ge del robot espacial Curiosity, el Fèlix, un jove jutge, es veu obli-
gat a abandonar la seva casa afectada per una plaga de tèrmits i 
instal·lar-se durant uns dies al que havia estat el seu domicili fami-
liar. L’entorn dels judicis, on el jutge desenvolupa la seva professió, 
així com la convivència amb el seu pare, faran sortir a la llum te-
mes fonamentals com la justícia, la felicitat o el destí.

Titzina Teatro s’ha consolidat com una companyia de teatre de 
creació amb un estil propi que parteix d’un treball de camp, en 
aquest cas, de la combinació de drama i comèdia per parlar de la 
felicitat i de les distàncies entre els éssers humans. 

unA DiSSECCiÓ quiRÚRGiCA DE LES RELACionS 
HuMAnES DES DE LA PoèTiCA

Companyia Titzina Teatro

Distancia siete 
minutos

DiSSABTE 7 DE MAiG → 21.00H  
TEATRE PRinCiPAL

 DRAMAtÚRGIA  
 I DIRECCIÓ: 

Diego Lorca,  
Pako Merino

 REPARtIMENt:.

Diego Lorca,  
Pako Merino

 PRODuCCIÓ:.

Titzina Teatro

 DuRADA:.

90’

 PREuS ANtICIPADA: 

18€ platea i llotges 
centrals
16€ llotges laterals
10€ galliner

 PREuS tAQuIllA DIA 
 DE lA REPRESENtACIÓ: 

20€ platea  
i llotges centrals
18€ llotges laterals
12€ galliner

 WEB:.

titzinateatro.com

Espectacle 
en castellà

Escola de  
l’espectador

pàg. 68
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El compositor holandès Jacob de Haan, un dels més prolífics pel 
que fa a música per a banda i reconegut internacionalment, visita 
Vilanova i la Geltrú per dirigir la Banda de Música Mestre Montser-
rat, que interpretarà diverses de les seves composicions.

 COMPANYIA:,  
Banda de Música  

Mestre Montserrat

 DIRECCIÓ:,  
Jacob de Haan

 GèNERE:,  
Música  

per a banda

 DuRADA:, 

60’

 PREu ÚNIC 
 SOCIS AABM: 

5€

 PREu ÚNIC 
 NO SOCIS: 

8€
Concert fora de 

l'abonaments i  
exclòs de descompte

 WEB:, 

vilanova.cat/ 
ecmusica 

Banda de  
Música Mestre 

Montserrat
Direcció Jacob de Haan

DiuMEnGE 8 DE MAiG → 12.00H 
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

Activitat  
relacionada

pàg. 69 
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L’exposició s’emmarca dins la quarta edició de la Fira Conte va! Va 
de contes dedicada a la Literatura infanti i Juvenil que es celebra-
rà a Vilanova i la Geltrú el dissabte 14 de maig. 

A la mostra es podran veure els treballs d’una trentena d’il·lustra-
dors de renom de la il·lustració infantil i juvenil d’arreu del país. 

L’exposició forma part del programa d’activitats relacionades amb 
el foment de la lectura infantil i juvenil que es realitzen a la ciutat 
amb motiu de la Fira. 

Els actes es realitzen en homenatge a la Judit Sendra Garcia, mes-
tra, conta contes i gran amant dels contes il·lustrats.

 ORGANItZA:.

Associació pel  
Foment de la  
Literatura  
Infantil Judit Sendra 

 COl·lABORA:.

Regidoria de  
Cultura de  
l'Ajuntament de  
Vilanova i la Geltrú

 PREu:.

Gratuït

 WEB:.

lasalavilanova.cat 
conteva.cat

la Sala

EXPoSiCiÓ CoL·LECTiVA DE PRoFESSionALS  
DE LA iL·LuSTRACiÓ inFAnTiL

Conte va!  
Va de contes

inAuGuRACiÓ  
DiVEnDRES 13 DE MAiG → 20.00H  

LA SALA (SALA oBERTA) 

DEL 13 DE MAiG AL 12 DE Juny DE 2016
↓
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En el marc de la celebració de la iV Fira Conte va! Va de contes, or-
ganitzada per l’Associació pel Foment de la Literatura infantil Judit 
Sendra, el Teatre Principal col·labora en aquesta jornada amb la 
programació d’aquesta obra.

En aquesta granja, passen coses estranyes. un petit conflicte i el 
seu desenllaç ens faran mantenir l’atenció fins al final. La música, 
les cançons i les coreografies ens faran passar una estona ben 
divertida.

un PETiT MuSiCAL PLE DE SoRPRESES  
i MàGiA PER ALS inFAnTS

La Granja.  
IV Fira Conte 

va! Va de contes
L’Estaquirot Teatre

DiSSABTE 14 DE MAiG → 17.00H i 19.00H 
TEATRE PRinCiPAL

teatre Principal

 PRODuCCIÓ.
 I REAlItZACIÓ: .

L’Estaquirot Teatre

 MANIPulADORS: .

Olga Jiménez, 
Núria Benedicto

 ESCENOGRAFIA:.

Alfred Casas

 MÚSICA ORIGINAl:.

Ferran Martínez

 EDAt RECOMANADA:.

A partir de 3 anys

 GèNERE:.

Teatre familiar 
Titelles manipulats 

sobre taula

 DuRADA:.

55’

 PREu ÚNIC:.

3€ Espectacle fora 
d’abonament i exclòs  

de descomptes

La recaptació d’aquest 
espectacle es destinarà  

a l’Associació pel 
Foment de la Literatura 

Infantil Judit Sendra

 WEB:.

conteva.cat 
estaquirot.com
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El 23 d'abril de 2016 és el 400è aniversari de la mort de William 
Shakespeare, per això us volem apropar a la figura d'aquest 
dramaturg universal de la mà de la cia. Pelmànec. 

Diagnòstic: Hamlet és una adaptació i una lectura personal de 
Hamlet, una de les grans peces teatrals de William Shakespeare. 
Max Flaubert viu a la cel·la de l’hospital psiquiàtric on va ser 
reclòs després la traumàtica mort del seu pare i el casament poc 
després de la seva mare amb el seu oncle. En el seu tancament, 
el noi ha creat un món interior en el que es barregen personat-
ges nascuts de la seva imaginació que han absorbit tota la seva 
voluntat.

Cal ser agosarat i s’ha de tenir molt talent per buscar i processar 
material en els grans clàssics del teatre, i quina millor manera 
que poder-ho fer a través d’una proposta enginyosa. La compa-
nyia Pelmànec se’n surt de manera brillant, utilitzant titelles de 
mida natural que acaben tenint ànima perquè el titellaire i ac-
tor Miquel Gallardo hi projecta les expressions i emocions d’una 
manera magistral i, al mateix temps, fa creïble el seu personatge 
fins al punt d’arribar a la perfecta dissociació.

LA CoMPAnyiA HA VoLTAT PER MiG MÓn 
AMB ELS SEuS ESPECTACLES

Diagnòstic: 
Hamlet

Companyia Pelmànec

DiuMEnGE 15 DE MAiG → 19.00H 
TEATRE PRinCiPAL

 DIRECCIÓ:.

María Castillo

 INtERPREtACIÓ:.

Miquel Gallardo

 tEXt:.

Miquel Gallardo

 tItEllES:.

Martí Doy

 PRODuCCIÓ:.

Companyia Pelmànec

 DuRADA:.

70'

 GèNERE:.

Teatre 
Titelles per adults

 PREuS ANtICIPADA:.

12€ platea i llotges 
centrals
10€ llotges laterals
8€ galliner

 PREuS tAQuIllA DIA 
 DE lA.REPRESENtACIÓ:.

14€ platea i llotges 
centrals
12€ llotges laterals
8€ galliner

 WEB:.

pelmanec.com

Escola de  
l’espectador

pàg. 68
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La present mostra, organitzada per l’institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya en homenatge a la memòria i la figura del seu fun-
dador, Miquel Galmes i Creus, reuneix alguns dels seus treballs 
que ara s'exposen a la seva ciutat d’adopció, i es complementa 
amb objectes i materials relacionats amb la seva vida personal i 
fotogràfica.

Miquel Galmes i Creus va ser comissari i coordinador en nom-
broses exposicions; jurat en concursos; autor i col·laborador en 
llibres i publicacions; mestre i conferenciant en cursos, jornades  
i congressos. Membre d’Honor de la Federació Catalana de 
Fotografia i Mestre Fotògraf Honorari de la Federació Espanyola 
de Professionals de la Fotografia i la imatge. 

Miquel Galmes, 
compromès amb 

la fotografia 
 Comissari institut d'Estudis Fotogràfics 

de Catalunya (iEFC)

inAuGuRACiÓ
DiVEnDRES 20 DE MAiG → 19.00H

LA SALA (SALA DE LES VoLTES)

 PRODuCCIÓ:. 

IEFC / Miquel 
Galmes

 PREu:. 

Gratuït

 WEB:. 

lasalavilanova.cat
iefc.cat

la Sala

LA MoSTRA RECuLL unA PETiTA PART  
DE L'EXTEnS LLEGAT D’un ÉSSER HuMà  

CoMPRoMèS AMB ToTS ELS àMBiTS  
DE LA CuLTuRA FoToGRàFiCA

DEL 20 DE MAiG  
AL 26 DE Juny DE 2016

↓
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The Sey Sisters són tres germanes, Edna Sey, Kathy Sey i yo-
landa Sey, que actuen juntament amb el pianista i saxofonista  
Albert Bartolomé.

Sota aquest nom s’amaga un espectacular trio de veus negres, 
un dels conjunts vocals més emblemàtics del moment, aclamat 
per la crítica i amb més projecció internacional de l’actualitat.

Aquest trio de veus femenines ens convida a viure un sentit viat-
ge musical des del gospel fins al soul i la música africana, uns 
cants impregnats de profunda emoció que sovint sorgeixen de la 
lluita contra la injustícia, la defensa dels drets humans i l’espe-
rança en el futur.

unA AGRADABLE FuSiÓ DE L’àniMA  
GoSPEL i DE L’ESPERiT AFRiCà

El color del Gospel

The Sey 
Sisters

DiuMEnGE 22 DE MAiG → 19.00H  
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

 FORMACIÓ:.

Edna Sey 
Veu
Yolanda Sey  
Veu
Kathy Sey 
Veu
Albert Bartolomé 
Piano i saxo

 GèNERE:.
Música Gospel

 DuRADA:.

70’

 PREu ANtICIPADA:.

14€

 PREu tAQuIllA DIA  
 DE lA REPRESENtACIÓ:.

 16€  

 WEB:.

theseysisters.com

Activitat  
relacionada

pàg. 69 
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Francesc Burrull ens oferirà una passejada per la història dels 
grans clàssics del jazz en format trio (piano, contrabaix i bateria) i 
la col·laboració especial de Laura Simó a la veu. George Gershwin, 
Cole Porter, Kurt Weill... i els millors estàndards de tots els temps 
formaran aquest repertori.

 COMPANYIA: 

Francesc Burrull trio  
amb la col·laboració  
de Laura Simó

 FORMACIÓ:.

Francesc Burrul 
Piano
Miquel Àngel Cordero  
Contrabaix
Jordi Martí “Pinyu” 
Bateria
Laura Simó 
Veu

 GèNERE: 

Jazz Clàssic

 DuRADA: 

90’

 PREu ÚNIC: 

15€ 
Concert fora de 
l'abonament i exclòs  
de descompte

 WEB: 

camerataeduardtoldra.
cat

Francesc  
Burrull Trio

Clàssics del Jazz

DiuMEnGE 29 DE MAiG → 19.00H 
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

Auditori E. t.

amb la col·laboració  
de Laura Simó



Juny
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Teatre de mínims  
en llocs inesperats

nanoteatre respon al concepte de teatre de petit format en un 
ampli sentit de la paraula. Aquesta experiència produïda pel 
Teatre Principal que vam iniciar el 2013, cada any implica els 
diferents sectors de l’escena vilanovina per crear 4 càpsules de 
teatre d’una durada de 15 min cadascuna que es representaran 
en diferents espais de la ciutat, tot creant un recorregut.

Aquesta proposta neix amb l’objectiu de posar en pràctica ca-
dascuna de les fases de la producció escènica amb creadors i 
intèrprets locals, des de la fase de la dramatúrgia, l’entrenament 
actoral, els assajos i fins la fase final de la representació. Actors 
professionals, estudiants d’arts escèniques i amateurs han tre-
ballat conjuntament durant mig any per oferir-nos petites peces 
dramàtiques. 

us proposem, un teatre de mínims per redescobrir tot el potenci-
al teatral fet a casa nostra.

Alhora, novament traspassem les fronteres físiques del Principal 
per continuar programant a altres espais amb l’objectiu d’arri-
bar a nous públics i fer més properes les creacions escèniques.

Nanoteatre

DiSSABTE 4 DE Juny → 20.00H → 20.30H → 21.00H → 21.30H
DiuMEnGE 5 DE Juny → 18.30H → 19.00H → 19.30H → 21.30H

TEATRE PRinCiPAL

 IDEA I PRODuCCIÓ:.

Teatre Principal

 AutORS:.

Susanna Garcia-Prieto  
i Josep M. Teixell

 DIRECCIÓ:.

Àlex D. Capo,  
Susanna Garcia-Prieto  

i Josep M. Teixell

 REPARtIEMENt:.

En curs, col·lectiu  
amateur i professional 

de la ciutat

 DuRADA:.

90'

 GèNERE:.

Tragicomèdia

 PREuS ANtICIPADA:.

10€ 

 PREuS tAQuIllA DIA. 
 DE lA.REPRESENtACIÓ:.

12€
Entrades no  
numerades  

Aforament limitat

Espectacle fora 
d’abonament  

i exclòs de  
descomptes

teatre Principal

CàPSuLES DE TEATRE PER DESCoBRiR noVES  
DRAMATÚRGiES En inDRETS inESPERATS  

DE LA CiuTAT. SoRTiM DEL PRinCiPAL!

PRoJECTE DE
SuPoRT A LA CREACiÓ

↓
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Guerassim Voronkov ens proposa tancar la temporada de la Ca-
merata Eduard Toldrà amb una obra poc coneguda, d’un compo-
sitor poc conegut anglès, que enllaça la música antiga i el barroc 
amb el segle XX.

La faceta d’investigador de la música antiga anglesa va portar al 
compositor Peter Warlock (1894-1930) a re elaborar una col·lec-
ció de danses de Thoinot Arbeau (1519-1595) i adaptar-les per a 
orquestra de corda amb un resultat excel·lent propi del barroc an-
glès. La “Suite Capriol” ens transportarà a l’Anglaterra del XVii a 
través de les danses antigues i de la mà d’un compositor de prin-
cipis del XX.

“Suite Capriol” o les danses antigues  
del Barroc anglés

DiuMEnGE 12 DE Juny → 19.00H  
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

 COMPANYIA: 

Camerata Eduard 
Toldrà

 DIRECCIÓ:  
Guerassim Voronkov

 GèNERE: 

Música Clàssica

 DuRADA:  
90’

 PREu ANtICIPADA: 

15€

 PREu tAQuIllA DIA  
 DE lA REPRESENtACIÓ:.

17€

 WEB: 

camerataeduardtoldra.
cat

CONCERt INClòS EN 
l’ABONAMENt CAMERAtA 
EDuARD tOlDRÀ

Auditori E. t.

Camerata  
Eduard Toldrà

Direcció Guerassim Voronkov
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Aquest tercer disc de l’autora penedesenca ens evoca sensaci-
ons, paisatges i reflexions, amb una mirada més propera a la 
realitat i un ritme reposat. En aquestes noves cançons tot és més 
suggerit que explicat i L’ombre de ton chien explora altres terri-
toris sonors per reflectir musicalment aquesta nova perspectiva, 
creant ambients de caràcter més contemplatiu. 

L’espectacle, dirigit per Pako Merino i Diego Lorca de la compa-
nyia Titzina Teatro, aposta per no utilitzar la paraula i deixar que 
les cançons llueixin per si soles a través de la pròpia interpreta-
ció i recursos visuals donats per la utilització de l’espai i la il·lu-
minació. Aquest espectacle ha significat un pas molt important 
per al grup escènicament.

TERCER DiSC. SEnSACionS,  
PAiSATGES i REFLEXionS, AMB unA  

MiRADA MÉS PRoPERA A LA REALiTAT  
i un RiTME REPoSAT

un pas i neu i un pas

Anna Roig  
i l’Ombre  

de ton chien

DiVEnDRES 17 DE Juny → 21.00H  
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

 COMPANYIA:.

Anna Roig i l’Ombre  
de ton chien + Cor  

de l’ECMM

 FORMACIÓ:.

Anna Roig
veu 

Carles Sanz 
teclats 

Guillem Callejón 
guitarra 

Carles Munts 
contrabaix  

i baix elèctric 
Ricard Parera

bateria i percussió
Albert Bartolomé 

piano i saxo

 DIRECCIÓ ESCèNICA:

Pako Merino  
i Diego Lorca  

(Titzina Teatre)

 GèNERE:.

Música Moderna

 DuRADA:.

80’

 PREu ANtICIPADA:.

14€

 PREu tAQuIllA DIA. 
 DE lA REPRESENtACIÓ:.

16€

 WEB:.

annaroigilombre 
detonchien.com 

FAltA FItXA

Activitat  
relacionada

pàg. 69 
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Després de l’èxit d’acollida que l’obra va rebre el novembre pas-
sat amb entrades exhaurides, us tornem a oferir una nova funció, 
aquesta vegada, en un marc escènic singular i incomparable, els 
jardins del Museu Romàntic Can Papiol.

L’Adulatore va ser una de les 16 comèdies que Carlo Goldoni va 
escriure l’any 1750. El dramaturg venecià mai s’havia atrevit a cri-
ticar tan obertament els governants ni havia utilitzat contra la no-
blesa sarcasmes tan amargs. 

La Rapa Teatre en presenta una adaptació feta a partir d’aquell 
primer text. Aquesta nova companyia de teatre neix a redós d’un 
grup de professionals de les arts escèniques que resideixen a la 
zona del Garraf i Penedès.

un CLàSSiC DE GoLDoni  
quE ARA FA 265 AnyS JA DEnunCiAVA 

FETS i SiTuACionS MoLT ACTuALS

La Rapa Teatre

L’Adulador
DiSSABTE 18 DE Juny → 22.00H  
MuSEu RoMànTiC CAn PAPioL

 AutOR:.

Oriol Freixenet

 DRAMAtÚRGIA I DIRECCIÓ: 

Raimon Casals

 REPARtIMENt:.

Oriol Freixenet,  
Eloi Tres, Marta  
Alarcón, Gemma Grau, 
Carles Casas, Martí 
Ruiz, Montse Colomer, 
Carme Jariodi, David 
de Julio

 ESCENOGRAFIA  
 I VEStuARI: 

Blanca Ferré

 Il·luMINACIÓ:.

Fernando Portillo  
i Raimon Casals

 ARRANJAMENtS 
 MuSICAlS: 

Martí Ruiz i  
Joan Sobrevals

 ASSESSORAMENt CANt: 

Neus Calaf 

 DuRADA:.

75’

 PREu ANtICIPADA: 

12€ Localitats  
no numerades

 PREuS tAQuIllA DIA 
 DE lA.REPRESENtACIÓ:.

14€ 

 WEB:.

larapateatre. 
wordpress.com 

Espectacle fora 
d'abonament i exclòs  
de descomptes.

— 
*En cas de pluja l’obra 
es representarà al 
Teatre Principal

PRoJECTE DE 
SuPoRT A LA CREACiÓ

↓
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A principis de març arriben a casa nostra les orenetes i s'hi estaran 
fins a finals de setembre. Les 2princesesbarbudes us expliquem 
la seva vida en el disc "Sempre de vacances". 11 cançons de com-
posició pròpia que parlen de com fan el niu, què mengen, la seva 
criança, els viatges, el vestuari, el cant i els seus somnis.

A l'escenari hi trobareu quatre orenetes barbudes que es retroben 
després de la migració per fer un concert amb instruments de jo-
guina i ritmes pop.

2 princeses  
barbudes

Sempre de vacances

DiuMEnGE 19 DE Juny → 18.00H 
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

MÚSiCA BAiXETA PERquè ES FA AMB inSTRuMEnTS 
PETiTS, PERquè LA GAuDEiXEn PETiTS i GRAnS, 
PERquè ÉS SEnZiLLA i MiniMALiSTA i PERquè ÉS 

ARTESAnAL i DE PRoDuCCio nuMERADA

Auditori E. t.

 CREACIÓ,,  
 PRODuCCIÓ,  
 I ARRANJAMENtS  
 MuSICAlS:, 
2princesesbarbudes

 INtèRPREtS:, 
Helena Casas
Marc Marcé
Marc Poch
Toni Vilaprinyó

 GèNERE:,
Música pop amb  
instruments  
de joguina

 DuRADA:, 
50’

 PREu ÚNIC: 

6€

 WEB: 

2princesesbarbudes 
.org 

ESPECtAClE INClòS  
EN l’ABONAMENt  
FAMIlIAR I EXClòS  
D’AltRES DESCOMPtES
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El Dia internacional de la Música o Festa de la Música és una ce-
lebració internacional. Aprofitant el bon temps, la finalització del 
curs escolar i l’inici de l’estiu; fem que la música soni al carrer, que 
surti de les aules i sales de concerts i tothom la gaudeixi. 

Amb l’objectiu de dinamitzar i fomentar la música a la nostra 
ciutat, des de la programació estable d’arts escèniques i música 
impulsem un any més la proposta d’activitats al voltant d’aquest 
Dia internacional de la Música. i és gràcies a la implicació de les 
escoles de música de la ciutat que podem celebrar aquesta festa. 

EXHiBiCiÓ DE LES ESCoLES  
i ASSoCiACionS DE LA CiuTAT  

DEDiCADES A LA MÚSiCA

Dia internacional de la Música

DIM'16
DiMARTS 21 DE Juny → ToT EL DiA  
ESCoLES DE MÚSiCA DE LA CiuTAT



“El concert  
per a violoncel  
de A. Dvoràk”

amb David  
Puertas

DiJouS 10 DE MARÇ → 21.00H
AuDiToRi E.T

David Puertas ens parlarà, del concert que es 
podrà escoltar l'endemà divendres 11 de març, 
a L'Auditori de Barcelona: El Violoncel de Gauti-
er Capuçon amb el concert de Dvorák i la Cin-
quena de Prokófiev.

un gran concert interpretat per un dels grans 
solistes dels nostres temps. Gautier Capuçon 
afronta el Concert de Dvorák en un programa 
que es completa amb una estrena del composi-
tor resident a l'Auditori de Barcelona (Parra) i la 
impressionant Cinquena de Serguei Prokófiev.

L'Associació Musical Eduard Toldrà, gestio-
na un servei de Bus i entrades per anar a 
aquests concerts.

Parlem 
de música

“Els auditoris  
del món”amb 

Pere Marsé

DiJouS 14 D’ABRiL → 21.00H
AuDiToRi E.T

Pere Marsé, vilanoví, arquitecte, defensor actiu 
del patrimoni en general i amant de les arts 
i de la música ens parlarà de la importància 
de l’acústica en la construcció dels auditoris a 
partir de les formes, els materials i les dimensi-
ons que poden, o no, afavorir la transmissió del 
so musical en aquests equipaments pensats 
per optimitzar el so de la música en directe. Ho 
farà a través dels grans auditoris del món que 
serviran de guia i que, alhora, ens permetrà 
conèixer-los més a fons.

Per a més informació: 
secretaria@camerataeduardtoldra.cat



 “La Simfonia  
Leningrad de 
Xostakóvitx”

amb David  
Puertas

DiJouS 19 DE MAiG → 21.00H 
AuDiToRi E.T

David Puertas ens parlarà del concert que po-
drem escoltar l'endemà divendres 20 de maig a 
L'Auditori de Barcelona: La Simfonia Leningrad 
de Xostakóvitx

Després de debutar al capdavant de l’oBC la 
temporada passada amb un gran èxit dirigint 
la Simfonia núm. 11 de Xostakóvitx, el director 
rus Vassily Sinaisky torna a l’Auditori de Bar-
celona, aquest cop amb la Setena, la simfonia 
dedicada a Leningrad, composta mentre la  
ciutat encara era assetjada pels alemanys

L'Associació Musical Eduard Toldrà, gestiona 
un servei de Bus i entrades per anar a aquests 
concerts. 

 “La música  
de la Camerata 

Eduard Toldrà”
amb Romà  

Escalas

DiJouS 9 DE Juny → 21.00H 
AuDiToRi E.T

La programació de la Camerata Eduard Toldrà 
ha donat peu a Romà Escalas per endinsar-se 
en algunes de les obres del seu repertori i així, 
de la seva mà, podrem entrar a fons en el pro-
grama previst pel diumenge 12 de juny a les 
19h a l’Auditori Eduard Toldrà sota la batuta de 
Guerassim Voronkov. La Suite Capriol de Peter 
Warlock, inspirada en unes danses antigues de 
Thoinot Arbeau (1519-1595) i obra principal del 
concert previst pel 12 de juny, servirà de pretext 
per tal de què Romà Escalas ens apropi una 
mica més, amb el seu mestratge, a la música 
que tenim l’oportunitat de poder escoltar prop 
de casa.

Per a més informació: 
secretaria@camerataeduardtoldra.cat



Programa- 
ció Xarxa
El Teatre Principal  

i l’Auditori Eduard Toldrà  
continuen donant suport  
a la programació familiar  

de La Xarxa Vilanova

Kissu

DiuMEnGE 6 DE MARÇ → 17.30H
CíRCoL CATòLiC

 TiTELLES DE TAuLA → 50' → 6€  
A PARTiR DE 3 AnyS

Cia. Centre de titelles de Lleida

Producció: Centre de Titelles de Lleida • Autor i 
director: Joan- Andreu Vallvé • Disseny titelles 
i escenografia: Joan-Andreu Vallvé • Construc-
ció titelles i escenografia: Joan-Andreu Vallvé 
i Bernat Vallvé • Música: Bernat Vallvé • Actors 
titellaires: Clara Olmo, Aitana Giralt, Àngels 
Pérez, Xavier Iglesias

Per a en Kissu, el cadell de llop, la descober-
ta de l’entorn és una aventura que el porta a 
allunyar-se del seu cau i de la seva mare, fins 
a perdre’s i anar a raure al món dels homes. 
Creient que és un gosset abandonat, la Duna i 
el seu avi l’acullen a casa. 

Però que passarà quan aquest descobreixin la 
verdadera naturalesa d’en Kissu?

www.titelleslleida.com

L’Avi Tonet

DiuMEnGE 14 DE FEBRER → 17.30H
CíRCoL CATòLiC

TEATRE i HuMoR → 60' → 6€  
A PARTiR DE 5 AnyS

Cia. Jordi del Rio 

Producció: Cia. Jordi del Rio • Guió, direcció i 
interpretació: Jordi del Rio • Ajudant direcció, 
promoció: Elisa Jorba • Veus en off: Martí del 
Rio, Xevi Serrano, Elisa Jorba

En Magí, és un nen que arriba com cada dia a 
l’escola. Avui la seva tutora els encomana una 
tasca molt especial. Hauran d’escriure una 
redacció sobre algun ésser estimat, familiar, 
amic… Amb el que tinguin una estreta relació i 
que se l’estimin molt. En Magí tria escriure so-
bre el seu avi, l’avi Tonet que malauradament 
fa uns mesos que es va morir i en Magí encara 
el troba molt a faltar.

www.jordidelrio.com



Torna Robin 
hood

DiuMEnGE 3 D'ABRiL → 17.30H
CíRCoL CATòLiC

TEATRE i TiTELLES → 50' → 6€  
A PARTiR DE 3 AnyS

Cia. Teatre nu

Actors: Francesc Mas i Maria Hervàs • Direcció i 
dramatúrgia: Víctor Borràs • Escenografia i tite-
lles: Teresa Riba i Raül Martínez • Música: Oriol 
Canals i Dani Ferre

Dos personatges esperen l’arribada d’en Ro-
bin Hood, el gran heroi, protagonista de tantes 
i tantes gestes, que ens explicarà com ens ho 
hem de fer per tirar endavant, per superar les 
adversitats i per desfer-nos del desànim i del 
pessimisme que des de fa temps ens aclapara. 
La seva arribada, però, es veurà amenaçada, 
i els dos personatges que no havien de fer res 
més que presentar-lo, es veuran immersos en 
una aventura de conseqüències imprevisibles.

www.teatrenu.com 

Contes amagats

DiuMEnGE 8 DE MAiG → 17.30H
CíRCoL CATòLiC

 CLoWn → 55' → 6€ A PARTiR DE 3 AnyS

Cia. Marcel Gros

Creació, direcció i interpretació: Marcel Gros  
• Construcció escenogràfica: ma a ma • Ser-
ralleria: Josep Hergueta • Disseny d’il·lumina-
ció: Xavier Amat • Música original: M du Midi • 
Vestuari: “Señor” • Tècnica i secretaria: Maite 
Orriols

on s’amaguen els contes? L’humor i la imagi-
nació es donen la mà en forma d’espectacle, 
Marcel Gros es presenta com un trobador de 
contes i emprèn un viatge per camins imagina-
ris plens de formes, papers, sons i colors… a 
la recerca de les històries que encara no són 
a dins dels llibres. Està disposat a anar on faci 
falta per trobar els «Contes Amagats», s’adona 
que d’històries n’hi ha per tot arreu, cal atra-
par-les… i de vegades… et quedes quiet i les 
històries t’atrapen a tu! no deixis que t’expli-
quin sempre les mateixes històries…

www.marcelgros.com 

Tracart

DiuMEnGE 5 DE Juny → 17.30H
CíRCoL CATòLiC

 TEATRE → 50' → 5€  
A PARTiR DE 3 AnyS

A DETERMINAR

Com cada any els alumnes de Tracart prepa-
ren un espectacle per tancar la temporada de 
teatre familiar. www.tracart.net



Distancia siete 
minutos

DiSSABTE 7 DE MAiG

Després de la representació, Diego Lorca i Pako 
Merino, directors, dramaturgs i intèrprets de 
l’obra ens oferiran aquesta trobada.

Diagnòstic: 
Hamlet

DiuMEnGE 15 DE MAiG

Després de la representació, us proposem una 
trobada amb l’actor Miquel Gallardo.

Activitats  
paral·leles

MÚSiCA

Cristina Grisolía 
Visita el Club  

de Lectura
L’escriptora Crisitna Grisolía visitarà el club de 
lectura de la biblioteca Armand Cardona Tor-
randell per parlar dels poemes escollits per al 
recital poètic musical “Material Diáfono” que 
ens oferirà Jose Luis Bieito i Camilo Garcia el 
dia 8 d’abril a l’Auditori. 

Activitats  
paral·leles

RECURS  
PEDAgògIC

ESCOLA  
DE L'ESPECTADOR

TEATRE i DAnSA

La maleta del 
Dan Dan Dansa  

Mercat de les 
Flors

PER A ALuMnES i PRoFESoRS 
 DE inFAnTiL i PRiMàRiA

A través d’un acord amb el Mercat de les Flors, 
des del Teatre Principal oferim a les escoles de 
infantil i Primària de la ciutat la possibilitat 
de disposar d’aquesta maleta. Es tracta d’un 
recurs pedagògic que proposa unes activitats 
definides i recollides en un dossier i acompa-
nyat de materials diversos que ajuden a poten-
ciar la creativitat i la imaginació a l’aula, per 
edats i per cicles educatius.

S’hi introdueixen 5 conceptes de dansa i 
s’acompanya d’unes activitats que es detallen 
per edats i per cicles educatius. Els principals 
objectius de la maleta són: entendre la dansa 
des d’una perspectiva lúdica, utilitzar el llen-
guatge del cos com una forma comunicativa i 
artística i poder comptar amb un criteri perso-
nal i fonamentat sobre la dansa.

Per disposar de la maleta: 
93 814 00 00 ext. 3176 
info@elprincipal.cat de dl a dv de 9 a 14h.



Masterclass de 
Jacob Haan

El compositor holandès Jacob de Haan, un dels 
més prolífics pel que fa a música per a banda 
passarà un cap de setmana a la nostra ciutat 
i aprofitarem aquesta ocasió perquè ens expli-
qui el què, el com, el quan... de les seves obres.

Cal inscripció prèvia a:  
aabm.mestremontserrat@gmail.com

DiSSABTE 7 DE MAiG → 11.00H 
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

Taller amb  
The Sey Sisters

Les germanes Sey, més conegudes com a The 
Sey Sisters, oferiran un taller de gospel. 

Places limitades. Cal inscripció prèvia a:  
info@auditoritoldra.cat 

DiuMEnGE 22 DE MAiG 
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

Activitats  
paral·leles

LA SALA

A càrrec de José Luis Vicente, comissari de 
l'exposició.

Conferència:  
Què és el Big Data?

 DiVEnDRES 11 DE MARÇ → 19.00H

L’Anna Roig  
canta amb  
L’ECMM

Després de molts dies de preparació i assa-
jos un dels grups de cant coral de l’Escola i 
Conservatori de Música Mestre Montserrat 
pujarà a l’escenari amb l’Anna Roig i l’om-
bre de ton chien.

DiVEnDRES 17 DE Juny 
AuDiToRi EDuARD ToLDRà

A càrrec d’olga Subirós, comissària de l’ex-
posició.

Visita comenta-
da a l’exposició 

Immersos en les 
dades

DiuMEnGE 28 DE FEBRER → 12.00H

A càrrec de la comissària, Francesca Calaf. 
Tancarà l’activitat la Xantal Montsech, inter-
pretant algunes peces amb acordió.

Visita guiada  
a l’exposició  
Deu anys del  

Donart

DiuMEnGE 6 DE MARÇ → 12.00H



→ Visites comentades per a grups, amb 
  reserva prèvia 
→ Visites escolars per a tots els cicles  
 educatius, amb reserva prèvia
→ Totes les activitats de La Sala són gratuïtes

Visita dinamitzada i taller experimental per a 
persones de més de 55 anys.

(Re)cerques a  
Google a estudi

DiuMEnGE 17 ABRiL → 12.00H

Visita dinamitzada i taller experimental per 
adults a partir de 16 anys. 

In situ
 DiuMEnGE 3 D'ABRiL → 12.00H

Nit dels Museus  
a Vilanova i la 

Geltrú

DiSSABTE 21 DE MAiG → 19.00H A 00.00H

Nosaltres  
al Ciberespai

 DiuMEnGE 20 DE MARÇ → 12.00H

Visita dinamitzada i taller experimental per 
a famílies amb nens i nens a partir de 6 anys. 



ADRECES 
EQUIPAMENTS

L'EQUIP

AuDItORI EDuARD  
tOlDRÀ
olesa de Bonesvalls, 8
08800  
Vilanova i la Geltrú
T. 93 814 00 00 Ext. 3176
info@auditoritoldra.cat
www.auditoritoldra.cat

tEAtRE PRINCIPAl
Rambla Principal, 4
08800  
Vilanova i la Geltrú
T. 93 814 19 52
info@elprincipal.cat 
www.elprincipal.cat

CENtRE D’ARt  
CONtEMPORANI  
lA SAlA
Joaquim Mir, 12
08800  
Vilanova i la Geltrú
T. 93 816 90 01 
lasala@vilanova.cat
www.lasalavng.cat

Horaris:
De dimarts a dissabte 
de 18.00h a 20.00h. 
Dissabtes, diumenges 
i festius d’11.00h a 
14.00h. Dilluns tancat
Del 16 de juny al 30 de 
setembre: De dimarts  
a dissabte de 19 a 21h. 
Dissabtes, diumenges i 
festius d’11.00h a 14.00h

Serveis tècnics i administratius:  
Regidoria de cultura

Coordinació equipaments culturals,  
gestió i programació Teatre Principal: 
Anna Lleó
Gestió i programació La Sala:   
Sandra ibars
Gestió i programació Auditori Eduard Toldrà:   
Pati Serrano
Tècnica Auxiliar:
Mercè Soler
Manteniment:
Jose Andrés Casas

COM ARRIBAR?

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.

Per carretera

líniea C2  
Barcelona Sants → Vilanova i la Geltrú  
→ Sant Vicenç de Calders

líniea Ca 1  
Tortosa → Tarragona → Vilanova i la Geltrú  
→ Barcelona

líniea Ca 3 
Ribaroja d’Ebre → Reus → Tarragona  
→ Vilanova i la Geltrú → Barcelona

En tren

Plaça de les Casernes, Plaça de la Peixateria i la 
Plaça del Mercat.

Pàrquings propers



elprincipal.cat lasalavng.catauditoritoldra.cat

Membre de:

En col·laboració amb:

Amb el suport de:

organitza:

ge
ra

rd
m

ar
in

.c
om


