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VIlAnOVA I lA GeltRÚ

Auditori Eduard Toldrà • Teatre Principal • La Sala



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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estem a les portes d’una nova temporada de les 
arts escèniques, musicals i visuals de Vilanova i la 
Geltrú, amb la ferma voluntat de continuar con-
solidant la promoció de la creació, la producció 
i l’exhibició de projectes sòlids i innovadors en el 
marc de les programacions estables de l’Auditori 
eduard toldrà, el teatre Principal i el Centre d’Art 
Contemporani la Sala. →

Presentació  
Temporada 
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Des del balanç positiu de les passades 
temporades, avalat per l’alta assistència 
d’espectadors, a qui cal agrair la confian-
ça que ens fan temporada rere tempora-
da, aquesta propera programació seguim 
apostant per una oferta cultural de quali-
tat, diversa i adreçada a tots els públics, 
amb els quals hem establert confiança 
mútua, però també al nou públic, que vo-
lem conèixer i que es deixin seduir per les 
propostes dels nostres creadors. 

Aquests són objectius prioritaris, perquè 
entenem que la cultura és un fet essencial 
en la cohesió social d’una ciutat i per tant 
irrenunciable en la construcció d’una so-
cietat democràtica, justa i igualitària. Per 
aquest motiu, cal que tota la població es 
beneficiï de les propostes culturals que 
sorgeixen d’aquests equipaments públics. 
Des de l’Administració treballem per portar 
a terme polítiques públiques en aquesta lí-
nia per tal de reduir del tot els desequilibris 
que encara existeixen. Per això, els equipa-
ments escènics ja fa temporades que for-
men part del programa Apropa Cultura per 
facilitar l’accés a la cultura de les persones 
amb risc d’exclusió social, alhora que po-
sem a l’abast de l’espectador una àmplia 
varietat de descomptes i promocions, com 
el programa Escena 25, que vol fomentar 
l’accés dels joves als equipaments escènics.

Quan mireu i fullegeu aquest programa 
advertireu una aposta de proximitat, per 
les temàtiques d’actualitat, i fonamentada 
en l’equilibri entre la professionalitat i el su-

port als joves creadors. Però també troba-
rem tot un seguit d’activitats complemen-
tàries que contribueixen a enfortir, avançar 
i comprendre millor el fet artístic i escènic. 

Desitjo que gaudiu de la programació que 
teniu entre les mans i us animo a compar-
tir-la amb la família i els amics, perquè la 
cultura és un bé indispensable per a ca-
dascú de nosaltres.

Teresa Llorens Carbonell 
Tercera tinenta d’Alcaldia i regidora  
de Cultura, Convivència i Equitat

Octubre 2016  
– Gener 2017



DiA HorA LLoC EsPECTACLE GènErE PàG.

Ds 1 A partir 
17:00h

Pç. de la Vila Presentació de la programació  
de la Xarxa 

— 69

DG 2 17:30h Círcol Catòlic la caputxeta vermella Dreams Teatre Teatre musical 69

DG 9 19:00h Auditori Eduard Toldrà Camerata eduard toldrà L'Heroica de 
L. Van Beethoven. Direcció: Guerassim 
Voronkov 

Música clàssica 13

DJ 13 21:00h Auditori Eduard Toldrà Harnoncourt amb Miquel Bernadó Parlem de Música 62 i 63 

DV 14, Ds 
15 i DG 16

— Varis FIMPt 14 i 15

DV 21 — La sala Disseny i Sostenibilitat Projectes finals 
dels cicles formatius de l’EMAiD. Del 21 
d'octubre de 2016 al 8 de gener de 2017

Exposició 16 

DV 21 21:00h Teatre Principal MOM (Les saisons du corps). Thérèse 
Lorenzo i Lluís Pascual.

Dansa  
contemporània

17

Ds 22 21:00h Auditori Eduard Toldrà Copa lotus + Pares Batxillerat  
nocturn i De sota els pins

Música moderna 18 - 19

DG 23 18:00h Auditori Eduard Toldrà the Penguins reggae per Xics fa 5 anys Música jamai-
cana per a tots 
els públics

20 

DV 28 — La sala Armand Cardona torrandell 
L’etapa Informalista, 1960-1962. Del 28 
d'octubre de 2016 al 8 de gener de 2017

Exposició 21

DV 28 21:00h Teatre Principal el Rey amb Alberto san Juan Teatre 22 - 23

DG 30 19:00h Teatre Principal Dansa d'Agost  
amb Marta Marco i nora navas

Teatre 24 - 25

Octubre

DiA HorA LLoC EsPECTACLE GènErE PàG.

Ds 5 21:00h Auditori Eduard Toldrà Manero Acústic 
20 años non stop

Música funk 
acústic

28 - 29

DG 6 17:30h Círcol Catòlic les set cabretes i el llop sim salabim Teatre familiar 70

DG 6 19:00h Teatre Principal time takes the time time takes 
amb Guy nader i Maria Campos

Dansa  
 contemporània

30

DG 13 19:00h Auditori Eduard Toldrà Orquestra uneSCO barcelona 
Música contra la pobresa infantil 
Direcció: Gonçal Comellas

Música clàssica 31

DV 18 La sala Art en trànsit 
Del 18 de novembre de 2016  
al 8 de gener de 2017

Exposició 32 - 33

Ds 19 21:00h Teatre Principal Ragazzo amb oriol Pla Teatre 34

DG 20 18:00h Auditori Eduard Toldrà Vaivé amb Brodas Bros instruments 
tradicionals i hip 
hop per a tots 
els públics

35

Novembre

Agenda d’activitats

↗



DiA HorA LLoC EsPECTACLE GènErE PàG.

Ds 10 21:00h Teatre Principal Dins la Cova Cia. Les Coralines Teatre musical 42 - 43

DG 11 19:00h Auditori Eduard Toldrà Cobla Maricel Concert recordant  
Eduard Toldrà. El conte de Nadal  
de Jules Verne

Música de cobla 44

DJ 15 21:00h Auditori Eduard Toldrà Parlem d'Òpera La Tetralogia 
amb Josep Maria Vidal

Parlem de Música 62 - 63 

DV 16 21:00h Auditori Eduard Toldrà Veuscomsí L·L·U·M· Música vocal 45

DG 18 18:00h Teatre Principal Intarsi Companyia de Circ "eia" Circ per a tots  
els públics

46 - 47

DL 26 19:00h Auditori Eduard Toldrà Camerata eduard toldrà + Orquestra 
simfònica de l'eCMM. Direcció: Xavier 
Pagès. Concert de Sant Esteve

Música clàssica 48 - 49

Desembre

DiA HorA LLoC EsPECTACLE GènErE PàG.

DG 8 19:00h Auditori Eduard Toldrà Francesc burrull trio i laura Simó  
Clàssics del Jazz

Música jazz 
clàssic

51

DV 13 21:00h Teatre Principal Rhumia 
Companyia rhum & Cia

Circ Clown 52

DG 15 19:00h Auditori Eduard Toldrà banda de música Mestre Montserrat 
Concert de Festa Major d'Hivern

Música de banda 53

DV 20 21:00h Auditori Eduard Toldrà Marinah & Chicuelo Sintonias Música flamenc 
fusió

54 - 55

DG 22 18:00h Teatre Principal Hilos Companyia La rous Teatre familiar 56 - 57

DJ 26 21:00h Auditori Eduard Toldrà Gergiev dirigeix la 4a de Xostakóvitx 
amb David Puertas

Parlem de 
Música

62 - 63 

Ds 28 21:00h Teatre Principal l'electe amb ramon Madaula  
i roger Coma

Teatre 58 - 59

DG 29 19:00h Auditori Eduard Toldrà esteve Molero & Retrio  
La música anònima d'en Rius

Música  
tradicional i jazz

60 - 61

Gener

Octubre 2016 — Gener 2017
Novembre

DiA HorA LLoC EsPECTACLE GènErE PàG.

DJ 24 21:00h Auditori Eduard Toldrà Concert per a violí de brahms i Vida 
d'heroi de Strauss amb David Puertas

Parlem de 
Música

62 - 63 

DV 25 21:00h Teatre Principal Dona no reeducable amb Míriam iscla Teatre 36 - 37

Ds 26 21:00h Auditori Eduard Toldrà Windu Under Construction Música antiga 38 - 39

DG 27 19:00h Auditori Eduard Toldrà trio Vinea Homenatge a Granados Música clàssica 
en petit format

40



A partir del dia 24 de setembre 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
3 → segueix els passos que s’indiquen per fer el paga-
ment. En breu rebràs un correu electrònic i en el qual 
hi trobaràs un enllaç per imprimir les entrades
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 19.30h

A partir del dia 17 de setembre 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 24 de setembre d’11 a 14h i de 17 a 20h 
Dia 25 de setembre 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 MoM 
(Les saisons du corps), Una vida al teatre i els espec-
tacles familiars.
Auditori → inclou 3 concerts a escollir entre tota la 
programació de música, excepte els concerts de 
FiMPT, Copa Lotus + Pares, l’orquestra UnEsCo Bar-
celona, Windu, Trio Vinea, Cobla Maricel, Francesc 
Burrull Trio, Banda de Música Mestre Montserrat 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 FiMPT, 
MoM (Les saisons du corps), Copa Lotus + Pares, 
l’orquestra UnEsCo Barcelona, Windu, Trio Vinea, 
Cobla Maricel, Francesc Burrull Trio, Una vida al tea-
tre, Banda de Música Mestre Montserrat i espectacles 
i concerts familiars.

ABONAMENTS

tAQuIllA del teatre Principal
Dissabte 17 de setembre, d’11 a 14 h i de 17 a 20h
Diumenge 18 de setembre, d’11 a 14h
Dissabtes de 17 a 20h, sempre que en quedin  
de disponibles. 

PeR InteRnet
A partir de dissabte 17 de setembre a les 11h

VENDA 
D’ABONAMENTS



15%Abonament 
Familiar
teatre i Auditori → inclou els espectacles i concerts 
familiars de la programació del Teatre Principal i l’Au-
ditori Eduard Toldrà.

→ 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 2 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 
→ Els descomptes s'apliquen sobre el preu a taquilla
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

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

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 
actual i de la següent.

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.

Període de sol·licituds del 22 de setembre  
al 2 d'octubre 
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

US RECORDEM
→ 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



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

Per a informació i reserves podeu adreçar-vos a 
lasala@vilanova.cat

si tens entre 18 i 25 anys i t'agraden les arts escèni-
ques i la música en viu amb Escena25 podràs gaudir 
de tots els espectacles que vulguis per un màxim de 
10 euros l'entrada.

www.escena25.cat

escena 25



Octubre



TEMPORADA OCTUBRE 2016 — GENER 2017 13

Guerassim Voronkov es posa de nou al capdavant de la Came-
rata Eduard Toldrà, aquesta vegada considerablement amplia-
da en la seva plantilla habitual, per tal d’afrontar una de les obres 
més emblemàtiques de la música universal, la Tercera simfonia 
de Beethoven, coneguda com L’Heroica: una veritable fita no tan 
sols en la producció del seu autor sinó de tota la història de la 
música. Beethoven s'allunyava per primer cop dels models clàs-
sics que havien establert tant Haydn com Mozart. El romanticisme 
esdevenia so!

 COMPAnyIA: 

Camerata  
Eduard Toldrà

 DIReCCIÓ: 

Guérassim Voronkov

 GÈneRe: 

Música clàssica 

 DuRADA: 

110’

 PReu AntICIPADA: 

15€

 PReuS tAQuIllA DIA 
 De lA RePReSentACIÓ:

17€

 Web: 

camerataeduardtoldra 
.cat

L’Heroica de L.Van Beethoven (simfonia num.3)

DiUMEnGE 9 D’oCTUBrE → 19.00H  
AUDiTori EDUArD ToLDrà

LA CAMErATA EDUArD ToLDrà  
AMPLiA EL sEU ForMAT

Camerata  
Eduard Toldrà 

Direcció Guérassim Voronkov

COnCeRt InClÒS en 
l’AbOnAMent CAMeRAtA 
eDuARD tOlDRÀ

Col·laboren:

Amb el suport de:

Activitat
paral·lela  

p.65
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Exposició de diferents exercicis i peces extretes dels projectes finals 
de cicle formatiu que, sota la temàtica de sostenibilitat i eficiència 
energètica, ha desenvolupat l'alumnat dels diferents Cicles For-
matius de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú.

En els projectes exposats l'alumnat ha cercat solucions de disseny 
sostenible en diferents àmbits: aplicacions gràfiques, d’espai i en 
l’àmbit dels jocs i les aplicacions interactives.

 ORGAnItZA:.

Escola Municipal 
d’Art i Disseny de 
Vilanova i la Geltrú 
EMAiD

 COl·lAbORA:.

Regidoria 
de Cultura, 
Convivència 
i Equitat de 
l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

 PReu:.

Gratuït

 WebS:.

lasalavng.cat
vilanova.cat/emaid

Disseny i  
sostenibilitat 

inAUGUrACiÓ DiVEnDrEs 21 D’oCTUBrE 
LA sALA (sALA oBErTA)

ProJECTEs FinALs DELs CiCLEs  
ForMATiUs DELs ALUMnEs DE L'EMAiD

↓
 DEL 21 D’oCTUBrE DE 2016  

AL 8 DE GEnEr DE 2017

la Sala
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MoM sorgeix de les ganes d’explorar junts les fronteres entre el 
teatre i la dansa, la paraula i el moviment, la coreografia i la dra-
matúrgia, la realitat i la ficció, usant la dansa contemporània com 
a mitjà generador de significats i emocions en un diàleg directe 
amb el públic.

MoM és una celebració del cos humà, una història d’amor, narra-
da a través dels cossos de dos ballarins vilanovins amb una àmplia  
trajectòria professional, que retornen a l’escenari per oferir-nos  
aquest viatge.

 CReACIÓ / DIReCCIÓ:.

Montse Obrador  
i Salvador Cuéllar

 IntÈRPRetS:.

Thérèse Lorenzo  
i Lluís Pascual

 PRODuCCIÓ:.

MAGRET  
produccions

 DuRADA:.

60’

 Il·luMInACIÓ:.

Oriol Ibáñez

 VeStuARI:.

Esther Chércoles

 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
10€ galliner

 Web:.

facebook.com/ 
MOM2016Lessaisons 

ducorps/

escola de 
l'espectador, 
post funció  

p.66

amb Lluís Pascual i Thérèse Lorenzo

DiVEnDrEs 21 D’oCTUBrE → 21.00H  
TEATrE PrinCiPAL

MOM
(Les saisons du corps)

MoM siGniFiCA Cos En CorEà  
MoM és L’inTErior i L’EXTErior 

ProJECTE DE sUPorT 
A LA CrEACiÓ

↓

eSPeCtACle  
eXClÓS  

D'AbOnAMent
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PARES. El projecte inicial del vilanoví David Espinola va transitar 
de forma natural cap a un projecte de grup, al qual es van incor-
porar d’altres coneguts de l’òrbita del músic, antics companys de 
viatge i habituals de l’escena a casa nostre com Danny r. del Mo-
ral (suite Momo) al baix, Jordi Contreras (The Bongo Experience) 
als teclats i Lluis Vidal i Marc Grau Jr (Los rotos), Bateria i Guitarra 
respectivament. 

Pares es defineixen com una formació lliure d’etiquetatge, una 
banda d’influències folk i rock, de tradició psicodèlica, a vegades 
intimista i a vegades atacant amb voracitat riffs i juganeres har-
monies vocals. i ens presenten el seu últim disc De sota els pins.

COPA LOTUS. La banda vilanovina torna a l'Auditori Eduard Toldrà 
per presentar a casa el seu nou disc Batxillerat nocturn (rGB 
suports, 2016). L'àlbum, enregistrat per Paco Loco entre El Puerto 
de santa María i el Penedès, obre la porta a un so més personal i 
segueix reivindicant la importància d'escriure cançons.

Per l'ocasió, comptaran amb la complicitat dels músics Guillem 
Callejón i Eduard Gener, que faran créixer l'aposta en directe, així 
com altres convidats de luxe que garantiran una nit divertida i 
emocionant, plena de sorpreses.

Un any després de publicar la seva primera referència 'El Moixó 
Foguer' (rGB suports, 2015), el quartet ha tocat a diferents punts 
de l'Estat i ha visitat festivals com el MMVV, l'Acústica de Figueres, 
la FiM de Vila-seva, el BAM o d'altres més nostrats com el Vida Fes-
tival. Amb nou disc sota el braç, els de Vilanova començaran a la 
seva ciutat una nova gira de concerts.

 COMPAnyIA: 

Copa Lotus i Pares

 COPA lOtuS: 

Marc Bala 
veu i guitarra
Vidal Soler 
veu i guitarra
Xavier Yerga  
contrabaix i veus 
Marc Benaiges  
bateria 
Eduard Gener 
Teclat i percussions
Guillem Callejón 
Guitarra i pedal steel

 PAReS: 

David Espinola  
Veu i guitarra
Danny R. Del Moral 
Baix
Jordi Contreras 
teclats
Lluis Vidal  
bateria
Marc Grau  
guitarra

 GÈneRe: 

Música moderna

 DuRADA: 

2h amb mitja part

 PReu AntICIPADA: 

10€

 PReu tAQuIllA DIA 
 De lA RePReSentACIÓ: 

12€

 Web: 

copalotus.bandcamp 
.com
paresgrup.com

DissABTE 22 D’oCTUBrE → 21.00H  
AUDiTori EDUArD ToLDrà

Copa Lotus  
i Pares

Batxillerat nocturn  
i De sota els pins

sUPorT A LA CrEACiÓ 
noUs ProJECTEs LoCALs

↓

COnCeRt FORA 
D’AbOnAMentS  
I eXClÒS De  
DeSCOMPteS
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Copa Lotus

Pares
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Al mateix ritme que creixen els menuts de la casa, també es fa 
gran el projecte de Reggae Per Xics. i és que passats 5 anys, la 
proposta adreçada al públic infantil i familiar de la banda The 
Penguins, ja no necessita carta de presentació. Els gairebé 200 
concerts, més de 10000 discos venuts i el premi ArC 2015 al millor 
espectacle per a públic familiar, els consoliden com un grup de 
referència en aquest sector de la música que reivindiquen i rein-
venten a parts iguals.

Un concert ben especial on es presenta un repertori de cançons 
populars i d’autor d’arreu de Catalunya passat pel sedàs dels rit-
mes i les músiques jamaicanes.

 COMPAnyIA: 

The Penguins

 IntÈRPRetS: 

Axel Domingo  
Veu 
Francesc Puiggròs 
Trombó i veu
Genís Navarro 
Trompeta
Francesc Polls  
Saxo alt
Eduard Polls  
Saxo tenor
Oriol Serna  
Guitarra solista
Sergi Beltran  
Piano i orgue
Bernat Romagosa 
Guitarra rítmica
Ramón Vagué  
Baix
Xavier Haro  
Bateria

 GÈneRe: 

Música jamaicana 
per a tots els públics

 DuRADA: 

75’

 PReu ÚnIC  
 AntICIPADA: 

6€

 PReu ÚnIC  
 tAQuIllA: 

8€

 Web: 

reggaeperxics.com 

DiUMEnGE 23 D’oCTUBrE → 18.00H 
AUDiTori EDUArD ToLDrà

5 AnYs DE MÚsiCA JAMAiCAnA PEr  
A ToTA LA FAMÍLiA. UnA BonA CoMBinACiÓ  

DE rEPErTori PoPULAr i rEGGAE

The Penguins
reggae per xics fa 5 anys

Armand Cardona
Torrandell

Activitat
paral·lela  

p.65
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Entre 1960 i 1962, Armand Cardona Torrandell va orientar la seva 
pintura a l’informalisme, una de les tendències de l’avantguarda 
internacional manifestada després de la segona Guerra Mundial. 
Potser es pot dir, amb més precisió, que hi experimentà. 

L’exposició presenta una selecció d’obres d’aquests anys, amb 
algunes dels períodes immediatament anterior i posterior, on es 
podrà veure com s’introdueix progressivament en l’informalisme i 
com el va deixant per entrar en una nova figuració, mantenint con-
tinuïtat en la seva trajectòria. 

Les obres que es mostren pertanyen totes a col·leccions de Vilano-
va, amb una aportació important de la família de l’artista. 

 ORGAnItZA:.

Associació Cultural 
Armand Cardona 

Torrandell

 COl·lAbORA:.

Regidoria de  
Cultura,  

Convivència  
i Equitat de  

l'Ajuntament de  
Vilanova i la Geltrú

 PReu:.

Gratuït

 WebS:.

lasalavng.cat
vilanova.cat/html/

tema/bm/ac/ 
armand_cardona.

html

Armand Cardona Torrandell, Abstracte de colors

la Sala

Armand Cardona
Torrandell

inAUGUrACiÓ → DiVEnDrEs 28 D’oCTUBrE  
LA sALA (sALA DE LEs CoLUMnEs) 

L’ETAPA inForMALisTA, 1960-1962

DEL 28 D'oCTUBrE DE 2016 AL 8 DE GEnEr DE 2017
↓
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Quin paper ha jugat la monarquia a Espanya en els últims quaran-
ta anys? Per acomplir quines finalitats? Quins són els objectius de 
la monarquia espanyola de cara a les pròximes dècades?

El rey és una ficció amb un personatge central que s’anomena 
Joan Carles i. Un home que, a l’epíleg de la seva vida, cau del 
cim al soterrani. si més no, simbòlicament. Un home que, segons 
sembla, ja no serveix. Tot i que va fer molt de servei. Però, en què? 
A qui?

Altres personatges d’aquest relat completament lliure són Joan de 
Borbó, Francisco Franco, Chicho sánchez Ferlosio, Henry Kissin-
ger, Adolfo suárez o Felipe González. Un món d’homes en lluita per 
construir el món tal com el conceben.

El president de l’Asociación para la recuperación de la Memoria 
Histórica, Emilio silva, afirma que “a Espanya, la construcció de 
la ignorància del nostre propi passat és política d’Estat.” El rey, 
cinquena producció del Teatro del Barrio, és una ficció contra la 
ignorància. Amb la convicció que només qui la coneix pot canviar 
la pròpia realitat.

Alberto san Juan

DEsPrés DE rUz-BárCEnAs, TEATro  
DEL BArrio TornA AMB AQUEsTA  

ProDUCCiÓ CrÍTiCA EnVErs  
LA FiGUrA DEL rEi JoAn CArLEs i

amb Alberto san Juan

El Rey
DiVEnDrEs 28 D’oCTUBrE → 21.00H  

TEATrE PrinCiPAL
 teXt I DIReCCIÓ:.

Alberto San Juan

 IntÈRPRetS:.

Luis Bermejo,  
Alberto San Juan,  
Javier Gutiérrez

 AjuDAntS De DIReCCIÓ  
 I PRODuCCIÓ: 

Pablo Esguevillas  
i Marta Ribeiro

 PRODuCCIÓ:.

Teatro del Barrio

 GÈneRe:.

Teatre

 IDIOMA:.

Espectacle en castellà

 DuRADA:.

100’ sense pausa

 PReuS AntICIPADA: 

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

 PReuS tAQuIllA DIA 
 De lA RePReSentACIÓ: 

22€ Platea  
i llotges centrals
20€ Llotges laterals
14€ Galliner

 Web:.

teatrodelbarrio.com

escola de 
l'espectador 
post funció  

p.66
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Dansa d’Agost descriu amb tendresa i nostàlgia, però també amb 
cruesa, la vida de cinc germanes solteres d’entre trenta i quaranta 
anys que viuen juntes al petit poble de Bally Beg, a la irlanda rural 
de l’any 1936. records, memòries d’un mes d’agost que va veure 
com el precari equilibri de la llar de les germanes Mundy s’esfon-
drava.

Friel cuina la seva peça a foc lent, i ens descriu un món rural abo-
cat a la desaparició, incapaç d'adaptar-se a la modernitat. Un 
món on els homes són vells, són nens, o no hi són, però on en canvi 
les dones s'entesten a viure i lluiten per resistir. La irlanda rural des-
crita per Friel viu una permanent tensió entre la repressió catòlica 
i la llibertat pagana, i el ball -espontani, alliberador, salvatge- és, a 
Dansa d'Agost, carregat de simbolisme.

Ferran Utzet teatre Principal

 teXt:.

Brian Friel

 DIReCCIÓ I. 
 tRADuCCIÓ:.

Ferran Utzet

 IntÈRPRetS:.

Màrcia Cisteró,  
Nora Navas,  

Marta Marco,  
Òscar Muñoz,  

Montse Vellvehí,  
Clara de Ramon,  

Albert Triola,  
Ramon Vila

 PRODuCCIÓ:.

La Perla 29

 GenÈRe:.

Teatre

 DuRADA:.

2h 40' amb entreacte

 PReuS AntICIPADA:. 

22€ Platea i llotges 
centrals

20€ Llotges laterals
12€ Galliner

 PReuS tAQuIllA DIA. 
 De lA RePReSentACIÓ:. 

24€ Platea  
i llotges centrals

22€ Llotges laterals
14€ Galliner

 Web:.

laperla29.cat

UnA HisTòriA PLEnA DE TEnDrEsA, 
riCA En MATisos i EMoCiÓ DE  
L'irLAnDès BriAn FriEL, soTA  

LA DirECCiÓ DE FErrAn UTzET

amb Marta Marco i nora navas

Dansa d'agost
DiUMEnGE 30 D’oCTUBrE → 19.00H  

TEATrE PrinCiPAL
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Per primera vegada en els seus 20 anys de trajectòria la Funda-
ción Toni Manero presenta un xou en format de quintet acústic!

En formació de quintet, amb Paquito i Miguelito al capdavant, i 
Lalo, Deliciosa i Marc Benaiges al seu costat, recreen el seu canço-
ner desendollat, recuperant clàssics del seu repertori difícils d'es-
coltar en els seus bolos elèctrics, i donant un nou color a les seves 
composicions més actuals.

Un concert íntim però ple de funk, ideal per gaudir dels Manero en 
sales de petit aforament i en la curta distància.

 IntÈRPRetS:. 

Paquito Sexmachine 
Veu

Miguelito Superstar  
Veu

Lalo Lopez 
Guitarra

Deliciosa Smith 
Baix

Marc Benaiges 
Bateria

Marçal Muñoz 
Trompeta

 GÈneRe:. 

Música funk acústic

 DuRADA:.

90’

 PReu AntICIPADA:.

15€

 PReu tAQuIllA DIA. 
 De lA RePReSentACIÓ:.

17€ 
 Web:.

fundaciontonymanero.
band Manero  

Acústic
20 años non stop

DissABTE 5 DE noVEMBrE → 21.00H 
AUDiTori EDUArD ToLDrà

20 AnYs DE FUnK, ArA En ACÚsTiC

Auditori e. t.
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Un recorregut pel moviment i el so d’oscil·lació que esclata en di-
ferents trobades en evolució cap a un mòbil perpetu. Una roda en 
moviment que suggereix el temps com un continuum.

La musicalitat que crea el moviment, un ritme latent i constant que 
marca el pas del temps. Partint d’una tasca física senzilla com és 
el moviment pendular es crea una seqüència d’engrenatges on els 
cinc cossos dels intèrprets cerquen continuament un fer i desfer 
mecanismes de complexitat i complicitat. 

El treball de Guy nader i Maria Campos ha estat presentat a dife-
rents festivals i teatres internacionals i nacionals, com a Holanda, 
regne Unit, Alemanya, Líban i Corea del sud.

Guy nader va ser guardonat amb la beca danceWEB Europe al 
2012 i va rebre el primer premi al Festival internacional Masdanza. 
Maria Campos es va formar a sEAD, àustria, i es va llicenciar per 
l’Escola superior d’Arts d’Amsterdam (MTD) el 2003. Ha treballat 
amb Meekers, Protein Dance, sol Picó i àngels Margarit / Cia. Mu-
dances, entre d’altres.

Aquest espectacle ha estat seleccionat per formar part de la plata-
forma europea Aerowaves. 

UnA ConVErsA DinàMiCA i FÍsiCA A TrAVés 
DE LA rEPETiCiÓ DEL MoViMEnT. 

EL PènDoL QUE EnCArnA MECAnisMEs  
QUE MEsUrEn EL TEMPs i L’EsPAi

amb Guy nader i Maria Campos

Time takes the 
time time takes

DiUMEnGE 6 DE noVEMBrE → 19.00H  
TEATrE PrinCiPAL

 DIReCCIÓ: 

Guy Nader

 CReACIÓ / 
 InteRPRetACIÓ: 

Maria Campos,  
Thais Hvid,  
Guy Nader,  
Roser Tutusaus,  
Magí Serra

 MÚSICA:.

Miguel Marín

 COPRODuCCIÓ:.

Mercat de les Flors

 GÈneRe:.

Dansa contemporània

 DuRADA:.

60’

 PReuS AntICIPADA: 

14€ Platea i llotges 
centrals
12€ Llotges laterals
10€ Galliner

 PReuS tAQuIllA DIA 
 De lA RePReSentACIÓ: 

16€ Platea  
i llotges centrals
14€ Llotges laterals
12€ Galliner

 Web:.

gn-mc.com

teatre Principal
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L’Orquestra UNESCO Barcelona dirigida per Gonçal Comellas, 
presenta un interessantíssim programa Mozart amb dues de les 
seves obres concertants més representatives: el concert per a 
clarinet i orquestra  i la simfonia concertant.

Ambdues obres estan envoltades pel joc de contrastos entre  llums 
i ombres tan característics en la música del geni de salzburg on, 
juntament amb la seva profunda comprensió de la naturalesa hu-
mana, presenta una música d’una extraordinària bellesa que Bru-
no Walter definia com “l’alegria que fa plorar”.

Aquest concert promogut per Fundació Música solidària i amb el 
suport de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el Grup BBVA, 
forma part del cicle “Música contra la pobresa infantil” que al 
llarg del 2016 presentem per tot Catalunya en benefici de Càritas 
diocesanes catalanes.

Els beneficis de la venda de les entrades es destinaran a projectes 
i serveis del programa de família i infància de Càritas, en aquest 
cas en benefici de Càritas Diocesana de sant Feliu de Llobregat. 
Ajuda’ns a ajudar.

 DIReCCIÓ:. 

Gonçal Comellas

 IntÈRPRetS:. 

Orquestra Unesco  
de Barcelona

Bartolomé Genestar 
Clarinet

Victoria Fernández 
Violí

Albert Coronado 
Viola

 GÈneRe:. 

Música clàssica 
solidària

 DuRADA:.

90’

 PReu ÚnIC AntICIPADA:.

15€

 PReu ÚnIC tAQuIllA DIA.
 De lA RePReSentACIÓ:.

17€

 Web:.

musicasolidaria.org

Orquestra 
Unesco  

de Barcelona

DiUMEnGE 13 DE noVEMBrE → 19.00H 
AUDiTori EDUArD ToLDrà

W.A.Mozart. Concert per a clarinet  
i Simfonia concertant

ConCErT En BEnEFiCi DE CàriTAs:  
20è ConCErT DEL CiCLE  

"MÚsiCA ConTrA LA PoBrEsA inFAnTiL"

COnCeRt FORA 
D’AbOnAMentS  

I eXClÒS  
De DeSCOMPteS
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L’exposició Art en trànsit reuneix una selecció de vint-i-quatre obres 
de setze artistes procedents de la col·lecció del Centre d'Art la Panera 
de Lleida, una col·lecció pública iniciada per l'Ajuntament de Lleida el 
1997, a partir de la convocatòria de la Biennal d'Art Leandre Cristòfol. 

L'exposició neix de la idea que vivim en un món canviant, en trànsit 
continu on les conviccions d´ahir són les incerteses d´avui i on les ve-
ritats irrefutables del passat han perdut solidesa i credibilitat. Art en 
trànsit presenta sis àmbits temàtics, d’allò més particular a allò més 
col·lectiu: subjecte, gènere, moviments migratoris, espai públic, histò-
ria i emergència dels conflictes. Les obres s’exposen acompanyades 
d’unes fitxes de contextualització amb la voluntat d’insistir en el sentit 
de pertinença a un temps concret.

Art en trànsit 
inAUGUrACiÓ → DiVEnDrEs 18 DE noVEMBrE

LA sALA (sALA DE LEs VoLTEs)
 ORGAnItZA:.

Exposició itinerant 
del Programa d'Arts 
Visuals de l'Oficina 
de Difusuió Artística 
de la Diputació de 
Barcelona en conve-
ni amb l'Ajuntament 
de Lleida, a partir 
del fons del Centre 
d'Art La Panera

 ARtISteS:.

Antoni Abad, Juan 
Pablo Ballester, 
Susana Casares, 
Izaskun Chinchilla, 
Santiago Cirugeda, 
Javier Codesal, 
Carles Congost, 
Democracia,  
Patricia Esquivias, 
Alicia Framis,  
Valeriano López,  
Javier Peñafiel,  
Josu Rekalde,  
Francesc Ruiz,  
Belén Uriel,  
Oriol Vilanova

 PReu:.

Gratuït

 WebS:.

diba.cat/oda/
arts_visuals
lasalavng.cat
lapanera.cat

ViViM En Un MÓn CAnViAnT i En TrànsiT 
ConTinU on LEs ConViCCions D’AHir sÓn 

LEs inCErTEsEs D’AVUi, i on LEs VEriTATs 
irrEFUTABLEs DEL PAssAT HAn PErDUT  

soLiDEsA i CrEDiBiLiTAT

↓

DEL 18 DE noVEMBrE DE 2016  
AL 8 DE GEnEr DE 2017

la Sala

Comissària: Glòria Picazo
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Estiu de 2001. La ciutat del ragazzo viu la restricció de drets soci-
als més gran que ha viscut el continent des de la segona guerra 
mundial: fronteres tancades, se suspèn el tractat de schengen, es 
prohibeixen les manifestacions en algunes zones de la ciutat. De-
tencions. 30.000 policies patrullen els carrers i no permeten l’en-
trada a la zona rossa, el lloc on els líders mundials del G8 estan 
realitzant una cimera.

ragazzo participa al Fòrum social Mundial que també s’ha instal-
lat a la ciutat i on més de mig milió de persones discuteixen com 
seria aquest "altre món possible" que des de fa uns anys s’imagina 
com a alternativa a la globalització. El seu destí quedarà marcat 
quan prengui la decisió de restar a la Columna dels Desobedients, 
que s’ha proposat una acció pacífica: traspassar el confinament 
de la zona rossa. Dedicat a la memòria de Carlo Giuliani, assassi-
nat a Gènova el 20 de juliol de 2001.

Un CriT A LA rEiVinDiCACiÓ  
DE LA MEMòriA CoL.LECTiVA

Companyia Teatre Tot Terreny

Ragazzo
DissABTE 19 DE noVEMBrE → 21.00H  

TEATrE PrinCiPAL

 AutORA I DIReCCIÓ: 

Lali Álvarez

 InteRPRet: 

Oriol Pla

 AjuDAnt De DIReCCIÓ:.

Quimet Pla

 PRODuCCIÓ:.

Teatre Tot Terreny

 GÈneRe:.

Teatre

 DuRADA:.

70’

 PReuS AntICIPADA: 

16€ Platea i llotges 
centrals
14€ Llotges laterals
10€ Galliner

 PReuS tAQuIllA DIA 
 De lA RePReSentACIÓ: 

18€ Platea  
i llotges centrals
16€ Llotges laterals
12€ Galliner

 Web:.

ragazzo.cat

 PReMIS:.

Premi de la Crítica 2015 
al Millor Espectacle 
per a Joves i a l’Actor 
Revelació
Premi Serra d’Or  
a l’Espectacle Teatral 
del 2015

escola de  
l’espectador,
post funció

p.66
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Què és Vaivé? Un concert amb sis músics interpretant un repertori 
d’obres clàssiques, tradicionals i modernes al costat de la compa-
nyia Brodas Bros que improvisen hip-hop, dansa i música urbana 
amb la sonoritat dels nostres instruments. Tot plegat ens farà vi-
brar a qualsevol edat, amb la creativitat i la versatilitat sonora i 
visual del concert.

 DIReCCIÓ:. 

Pep Moliner 
Música

Iban Beltran 
 Escenografia

 IntÈRPRetS:. 

Adrià Bauzó  
Tenora, saxo tenor  
i alt, gralla, tarota, 

flauta, percussió 
Cati Plana  

Veu, acordió,  
percussió 

Montserrat Soques  
Veu, flabiol  
i tamborí/ 

tabal, flauta,  
percussió 
Pau Puig  

Veu, dolçaina,  
gralla,  

sac de gemecs,  
tarota, saxo  

baríton, percussió 
Pere Olivé veu,  

Percussió 
Pep Moliner  

Veu, fiscorn, trombó, 
tuba, percussió

 DAnSA:. 

Brodas Bros

 GÈneRe:. 

Hip Hop + música 
tradicional

 DuRADA:.

60’

 PReu ÚnIC.  
 AntICIPADA:.

6€

 PReu ÚnIC.  
 tAQuIllA:.

8€

Vaivé amb  
Brodas Bros

DiUMEnGE 20 DE noVEMBrE → 18.00H 
AUDiTori EDUArD ToLDrà

insTrUMEnTs TrADiCionALs,  
HiP HoP i CULTUrA UrBAnA

Activitat
paral·lela  

p.65
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La curiositat per stefano Massini, aquesta nova veu del teatre 
europeu, em va portar en molt pocs dies a posar-me en contacte 
amb ell, a llegir-me els seus textos que no coneixia. L’autor que 
ha enlluernat els espectadors aquesta temporada amb Lehman 
Trilogy, havia escrit feia tres anys, en homenatge a la periodista 
russa Anna Politkóvskaia, assassinada per l’anomenat terrorisme 
d’estat, un text: Dona no reeducable. Monòleg extraordinari que 
tenia la cara i la veu d’una actriu, Míriam iscla. Decisions gairebé 
sobre el terreny, tal com sembla escrit el text de Massini. Teatre 
d’urgència. Urgent. necessari.

Lluís Pasqual

MonòLEG DE L’iTALià sTEFAno MAssini  
soBrE LA PErioDisTA AnnA PoLiTKÓVsKAiA, 

AssAssinADA EL 2006 PEr AnAr  
En ConTrA DEL PosiCionAMEnT  

rUs En EL ConFLiCTE TXETXè

amb Míriam iscla

Dona no  
reeducable

DiVEnDrEs 25 DE noVEMBrE → 21.00H  
TEATrE PrinCiPAL

 IntÈRPRet:. 

Míriam Iscla

 VeuS en OFF:.

Miquel Cabal,  
Xènia Dyakonova,  

Lluís Marco, 
Manuel Nuñez  

Yanowsky

 tRADuCCIÓ:.

Lluís Pasqual

 PRODuCCIÓ:.

Teatre Lliure

 AGRAïMent eSPeCIAl:.

Lluís Marco

 GÈneRe:.

Teatre

 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:.

teatrelliure.com

teatre Principal
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Under Construction ens porta a l’obra, a la creació des del rés, 
des d’un solar musical. Els Windu són detallistes com els millors 
artesans i contundents com els millors manobres, amb ganes de 
picar pedra i de crear un espai on la música sigui el principal ele-
ment, però no l’únic. no us deixaran indiferents: un morter ple de 
música i història!

Windu aprofita la sonoritat particular i alhora tan coneguda de 
la flauta de bec i la posa al servei d’aquelles músiques que confi-
guren no només el background dels seus components sinó també 
el del públic en general. no només aposta pel repertori específic 
del consort de flautes sinó també per les adaptacions i els arran-
jaments propis, la introducció d’altres instruments i de bases de 
música electrònica. 

En aquest concert l’escena hi tindrà molt a dir. no plantegen fer un 
concert seguint els cànons típics establerts, sinó que plantegen un 
espectacle musical on aspectes com la il·luminació, la coreogra-
fia, el vestuari o l’escenografia hi juguin un paper rellevant. Cre-
iem que la millor manera de difondre aquest instrument ancestral 
i la seva sonoritat en conjunt és mitjançant una posada en escena 
que el potencií i per això comptarem amb una direcció teatral i 
d’il·luminació amb molta personalitat.

sUPorT A LA CrEACiÓ 
noUs ProJECTEs LoCALs

↓

 Under Construction

Windu
DissABTE 26 DE noVEMBrE → 21.00H  

AUDiTori EDUArD ToLDrà
 COMPAnyIA: 

Windu

 DIReCCIÓ eSCÈnICA: 

Iban Beltran

 DISSeny lluMS: 

Oriol Ibàñez

 IntÈRPRetS:. 

Clara Cowley,
Eloi Fuguet,
Eva Jornet,
Marcel Leal 

 GÈneRe: 

Música antiga

 DuRADA: 

70'

 PReu ÚnIC  
 AntICIPADA: 

10€ 

 PReu ÚnIC tAQuIllA  
 DIA De lA  
 RePReSentACIÓ:.
12€

 Web:  
winduquartet.com 

Auditori e. t.

FORA D’AbOnAMentS  
I eXClÒS  
De DeSCOMPteS
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L’Associació Musical Eduard Toldrà no ha volgut deixar passar la 
commemoració del centenari de la mort del pianista i compositor 
Enric Granados (1867-1916), nom universal de la música catalana, 
desaparegut prematurament i dramàticament en el naufragi del 
transbordador de passatgers sussex, torpedinat per l’armada ale-
manya en el transcurs de la Primera Guerra Mundial.

El Trio Vinea, ens endinsarà en la seva música a través de l’apassi-
onat i apassionant Trio op. 50 del compositor, al costat d’obres de 
Turina, Borgunyó, rachmaninov... amb un repertori pensat per ho-
menatjar, a través de Granados, l’esperit creatiu de la seva època.

 COMPAnyIA: 

Trio Vinea

 FORMACIÓ:.

Carmina Font 
Violí
Núria Beltran  
Violoncel
Montse Rios 
Piano

 GÈneRe: 

Música clàssica  
en petit format

 DuRADA: 

90’

 PReu ÚnIC: 

15€ 

Trio Vinea
Homenatge a Granados

DiUMEnGE 27 DE noVEMBrE → 19.00H 
AUDiTori EDUArD ToLDrà

CoMMEMorACiÓ DEL CEnTEnAri  
DE LA MorT DEL PiAnisTA i CoMPosiTor  

EnriC GrAnADos (1867-1916)

Auditori e. t.

COnCeRt FORA 
D’AbOnAMentS  
I eXClÒS  
De DeSCOMPteS



Desembre
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Quatre noies, una cova, dos tuppers de carxofa, una princesa, un 
violí, un clarinet i un drac. Una combinació explosiva de misteris i 
perilloses flamarades, que només podràs descobrir entrant dins 
la cova.

Una comèdia musicada sobre la societat catalana dirigida a un 
públic sense complexos amb ganes de riure’s d’ell mateix, de les 
tradicions i dels tòpics. i alhora, convida a reflexionar sobre el po-
der, l’egoisme, la manipulació de la informació, les mitges veritats 
i les grans mentides que ens envolten.

Les Coralines neix arran de coincidir les quatre joves actrius nú-
ria Deulofeu, sílvia Forns, irene Jódar i Carol rovira al projecte 
shakespearià Com us plagui (As You Like it) que va acollir el Teatre 
Akadèmia la temporada 2014/15. Ara presenten el seu primer es-
pectacle, Dins la cova, de la mà de Pau Escribano.

Coralines és espai per la creació col·lectiva, atmosferes musica-
des i humor amb amor.

Dins la cova
Cia. Les Coralines

DissABTE 10 DE DEsEMBrE → 21.00H 
TEATrE PrinCiPAL

 DIReCtOR I. 
 DRAMAtÚRGIA: .

Pau Escribano

 AjuDAnt DIReCCIÓ: .

Ann Perelló

 IntÈRPRetS:.

Núria Deulofeu,  
Sílvia Forns, Irene  

Jódar, Carol Rovira

 COl·lAbORACIÓ. 
 eSPeCIAl:.

Òscar Dalmau,  
Toni Albà i Candela 

Figueras

 MÚSICA ORIGInAl:.

Irene Jódar  
i Carol Rovira

 GÈneRe:.

Teatre musical 

 DuRADA:.

70’

 PReuS AntICIPADA:.

12€ Platea i llotges 
centrals

10€ Llotges laterals
6€ Galliner

 PReuS tAQuIllA DIA. 
 De lA RePReSentACIÓ:. 

14€ Platea  
i llotges centrals

12€ Llotges laterals
8€ Galliner

 Web:.

elmalda.cat/ 
dins-la-cova

Un CoMèDiA EsCriTA i DiriGiDA  
PEL ViLAnoVÍ PAU EsCriBAno

ProJECTE DE
sUPorT A LA CrEACiÓ

↓

escola de  
l’espectador
post funció

p.66
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El nadal és ple d’aventures, de llums i de colors, de contes fabulo-
sos com; “El senyor Re sostingut i la senyoreta Mi bemoll" de Jules 
Verne, cançons i danses de saló. Ens acompanyes?

La Cobla Maricel us presenta el conte de nadal de Jules Verne 
amb música, amb la nostra música: les obres per a cobla més po-
pulars són l’acompanyament d’aquesta història fantàstica i mu-
sical que convida a escoltar les notes de Toldrà, Garreta, serra, 
Morera i tants d’altres que, com Jules Verne, van ser uns artesans 
de les emocions.

 DIReCtOR: 

Francesc Gregori

 nARRADOR: 

David Puertas

 FORMACIÓ:.

Joan Moliner  
Flabiol i tamborí
Jordi Olesti i Armand 
Franco Tibles
Xavier Chacón i Marià 
Franco Tenores
Salva Pérez i Ignasi 
Franco Trompetes
Joan Ignasi Enríquez 
Trombó
Marcel Puig i Manuel 
Juste Fiscorns
Alexandre García  
Contrabaix

 GÈneRe: 

Música de cobla

 DuRADA: 

90’

 PReu ÚnIC:.

5€

 Web: 

coblamariceldesitges.
blogspot.com.es

Cobla Maricel
Concert recordant Eduard Toldrà

DiUMEnGE 11 DE DEsEMBrE → 19.00H 
AUDiTori EDUArD ToLDrà

Un ConTE DE JULEs VErnE  
AMB LA nosTrA MÚsiCA

Direcció Francesc Gregori
COnCeRt De PReu ÚnIC
FORA D’AbOnAMentS I 
eXClÒS De DeSCOMPteS
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 COMPAnyIA:. 

Veuscomsí

 CAntAntS:.

Josep Agusí 
Elena Alcalde 

Jone Arteagoitia 
Mateu Bauçà 

Sergi Boix 
Anita Díaz 

Laura Mateu 
Maria Ramírez 

Núria Rodés 
Marta Rodríguez 

Toni Sánchez 
Joan Vall 

Àurea Vidal

 MÚSICS:.

Adrià Bermúdez 
Piano 

Neus Soler 
Violí 

Marc Poch  
Percussió

  GÈneRe:. 
Música vocal

 DuRADA:.

70'

 PReu AntICIPADA:.

10€

PReu tAQuIllA DIA 
 De lA RePReSentACIÓ:.

12€ 

 Web: 

veuscomsi.com 

Auditori e. t.

Veuscomsí són un cor mixt integrat per 14 cantants formats en tea-
tre musical i dirigits per en Mateu Bauçà, cantant, pianista i director 
musical. 
Al setembre del 2015 els Veuscomsí van entrar a formar part dels 10 
cors concursants de la tercera edició del programa oh Happy Day, 
de la televisió catalana TV3.
·L·L·U·M· és l’últim espectacle creat per Veuscomsí. El grup ha apos-
tat per la música en directe. Un piano, un violí i una bateria els 
acompanyen en  un viatge replet d'emocions. 
L'espectacle vol trencar amb el format tradicional d’un concert d’un 
grup vocal donant-li a la llum part del protagonisme de l’especta-
cle. La llum acompanya al grup durant tot l’espectacle: diferents 
tipus, diferents textures, diferents ambients... Llum és el que els 
Veuscomsí volen transmetre en aquest espectacle íntim i especial.

Un EsPECTACLE ÍnTiM i EsPECiAL  
on Es TrAnsMET MoLTA LLUM

·L·L·U·M·

Veuscomsí
DiVEnDrEs 16 DE DEsEMBrE → 21.00H  

AUDiTori EDUArD ToLDrà
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En el marc del programa de suport a la Creació, el Teatre Prin-
cipal forma part del projecte europeu “De mar a mar. Pyrénées 
de Cirque”, que té l'objectiu de fomentar la formació, la creació i 
l'exhibició d'espectacles de circ contemporani. inTarsi és el primer 
espectacle que veurem en el marc d'aquest projecte europeu.

inTarsi, segona creació de la Companyia de Circ “eia”, és un es-
pectacle reflexiu i visceral que té com a objectiu “fer riure pen-
sant” o “ fer pensar rient” i que ofereix la possibilitat de mirar les 
coses des d’una altra perspectiva. Aquesta peça és una reflexió 
sobre la grandesa de trobar-se i la transformació dels sentiments. 

“Pensem en el públic com a acompanyant i no com a espectador, 
convidant-lo a impregnar-se del nostre imaginari des de l’entra-
da a la sala i oferint la possibilitat d’identificar-se en la successió 
d’estats d’ànim que composa el nostre viatge.”

El primer espectacle de la companyia, Capas, s’ha pogut veure a 
12 països i ha estat guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 
2011 en la categoria de Circ “pel risc assumit en la investigació i 
innovació”. Va ser també Premi zirkolika al Millor Espectacle de 
Circ de sala 2011 i Premi de Circ Emilio zapatero (Festival TAC Va-
lladolid 2012).

sUBMErGir-nos En Un MÓn FAMiLiAr,  
Un UniVErs FET PEr PECEs DE ViDA

InTarsi
DiUMEnGE 18 DE DEsEMBrE → 18.00H 

TEATrE PrinCiPAL
 DIReCCIÓ:.

Companyia de Circ 
“eia” i Jordi Aspa

 IntÈRPRetS:.

Armando Rabanera, 
Muro, Fabio Nicolini, 
Fabrizio Giannini,  
Manel Rosés Moretó, 
Sarah Filmer “Sankey”

 DIReCCIÓ MuSICAl:.

Cristiano Della Monica

 COReOGRAFIA:.

Michelle Man

 PRODuCCIÓ:.

Companyia de circ 
“eia” i La Distil·leria

 DuRADA:.

60'

 GÈneRe:.

Circ per a tots els 
públics

 PReuS AntICIPADA:.

10€ platea i llotges 
centrals

8€ llotges laterals
6€ galliner

 PReuS tAQuIllA DIA 
 De lA RePReSentACIÓ:.

12€ platea i llotges 
centrals
10€ llotges laterals
6€ galliner

 Web:.

circoeia.com

©
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Companyia de Circ "eia"

eXClÒS  
De DeSCOMPteS
InClÒS en AbOnAMent 
FAMIlIAR
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Xavier Pagès proposa obres de Dvorak, Bridge, Beethoven i Grieg 
per omplir el tradicional Concert de st. Esteve. 

Dvorak i Bridge a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà en solitari. 
Beethoven i Grieg a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà i 
l’Orquestra Simfònica de l’ECMM conjuntament.

Des de ja fa uns anys, que en aquest concert s’ofereix un repertori 
fruit del treball i la conjunció professional i acadèmica. El vessant 
professional, de la mà de la Camerata Eduard Toldrà i el vessant 
acadèmica, amb estudiants i formacions de l’Escola Municipal de 
la nostra ciutat.

DiLLUns 26 DE DEsEMBrE → 19.00H  
AUDiTori EDUArD ToLDrà

ViU Un AnY Més EL TrADiCionAL ConCErT 
DE sAnT EsTEVE A L’AUDiTori

 COMPAnyIA:.

Camerata Eduard Toldrà 
i Orquestra Simfònica 

Mestre Montserrat

 DIReCCIÓ:. 
Xavier Pagès

 GÈneRe:.

Música Clàssica

 DuRADA:. 
100’

 PReu AntICIPADA:.

15€

 PReu tAQuIllA DIA.  
 De lA RePReSentACIÓ:.

17€

 Web: 

camerataeduardtoldra.cat
vilanova.cat/ecmusica

COnCeRt InClÒS en 
l’AbOnAMent CAMeRAtA 

eDuARD tOlDRÀ

Camerata  
Eduard Toldrà

Direcció: Xavier Pagès

i l'Orquestra Simfònica  
Mestre Montserrat

Concert de sant Esteve

Amb el suport de:

Col·laboren:
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Auditori e. t.

DiUMEnGE 8 DE GEnEr → 19.00H  
AUDiTori EDUArD ToLDrà

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.

Francesc  
Burrull Trio  
i Laura Simó

Clàssics del Jazz

 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
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Una companyia "inestable" de pallassos que segueix la línia 
marcada per rhum i porta a escena la segona part d'un díptic 
clownesc. és una creació autònoma i independent de la primera, 
tot i compartir-hi els mateixos personatges i uns ingredients que 
van de l'humor i els jocs de paraules a la música, tot embolcallat 
amb grans dosis de tendresa i emoció. Entrades clàssiques del tea-
tre de clown i números nous creats per la companyia prometen un 
espectacle per a petits i grans que segur que tindrà, com a mínim, 
l'èxit del rhum original.

DEsPrés DE L’èXiT DE rHUM, HoMEnATGE 
AL PALLAsso “MonTi”, LA CoMPAnYiA  

rHUM & CiA Ens TornA A sorPrEnDrE AMB 
AQUEsT EsPECTACLE, LA sEGonA PArT  

DE LA sEVA “BioLoGiA CLoWnEsCA”

Companyia rhum & Cia

Rhumia
DiVEnDrEs 13 DE GEnEr → 21.00H  

TEATrE PrinCiPAL

 AutORIA:.

Rhum & Cia.

 DIReCCIÓ: 

Martí Torras Mayneris

 IntÈRPRetS:.

Jordi Martínez,  
Joan Arqué,  
Pep Pascual,  
Roger Julià,  
Mauro Paganini

 COMPOSICIÓ MuSICAl: 

Rhum & Cia.

 DIReCCIÓ MuSICAl:.

Pep Pascual

 AjuDAnt De DIReCCIÓ:.

Lluc Armengol

 COPRODuCCIÓ:.

Grec 2016 Festival de 
Barcelona, Velvet Events 
i Teatre Lliure

 GÈneRe:.

Circ-Clown

 DuRADA:.

80’ sense pausa

 PReuS AntICIPADA:.

16€ platea i llotges 
centrals
14€ llotges laterals
10€ galliner

 PReuS tAQuIllA DIA 
 De lA RePReSentACIÓ:.

18€ platea i llotges 
centrals
16€ llotges laterals
12€ galliner

 Web:.

magneticam.com 

espectacle 
inclòs dins la 
programació 

tres tombs 
2017

© josep aznar
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Concert de música de banda que ofereix l'Associació dels Tres 
Tombs amb motiu de la Festa de sant Antoni Abat patró d'aquesta 
ciutat.

LA BAnDA és UnA ForMACiÓ  
MUsiCAL MoLT ProPErA  

AL GrAn PÚBLiC

Concert dels Tres Tombs

Banda de  
música mestre  

montserrat

DiUMEnGE 15 DE GEnEr → 19.00H  
AUDiTori EDUArD ToLDrà

 DIReCCIÓ: 

Emilio Serrano

 GÈneRe:. 
Música  

per a banda

 DuRADA:. 
90'

 PReu ÚnIC:. 
5€

 Web: 

vilanova.cat/ 
ecmusica/conjunts- 

estables/#montserrat 
.com

Auditori e. t.

COnCeRt De PReu  
ÚnIC, FORA  

D’AbOnAMentS  
I eXClÒS  

De DeSCOMPteS

espectacle 
inclòs dins la 
programació 

tres tombs 
2017
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La cantant que va posar l'escena indie i pop al revés com a vocalis-
ta d'ojos de Brujo, coincideix damunt l’escenari amb el guitarrista 
de referència del panorama flamenc actual. Marinah & Chicuelo 
han plasmat la seva irreverent aventura en el nou disc: Sintonías. 

Junts transiten i travessen fronteres entre diferents músiques d'ar-
rel, els injecten nova vida sense prejudicis ni lligams. Amb la rumba 
com a punt de reunió i improvisació, celebren una festa a la qual 
també assisteixen des de Miles Davis o John Coltrane fins a Gar-
cía Lorca o la popular havanera Mi Madre fue una mulata.

Carlos sarduy a la trompeta, teclat i congues, Javi Martín al baix, 
i David Domínguez a la percussió, gaudeixen i fan gaudir, com a 
partícips necessaris, aquesta entremaliadura musical de Marinah 
i Chicuelo.

 IntÈRPRetS:. 

Marina Abad 
"Marinah" 

Veu
Juan Gómez 

"Chicuelo"  
Guitarra flamenca

Carlos Sarduy 
Trompeta, teclat i 

congues
Javi Martín 

Baix elèctric
David Domínguez 

Percussió

 GÈneRe:. 

Música flamenc fusió

 DuRADA:.

90'

 PReu AntICIPADA:.

15€

 PReu tAQuIllA.
 DIA De lA. 

 RePReSentACIÓ:.

17€ 

 Web:.

tallerdemusics.com

Marinah & 
Chicuelo

sintonías

DiVEnDrEs 20 DE GEnEr → 21.00H 
AUDiTori EDUArD ToLDrà

EL TrEBALL sinTonÍAs és CrEATiViTAT  
En EsTAT PUr

Auditori e. t.
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Amb una trajectòria sòlida i plena de reconeixements, l’actriu an-
dalusa arriba al Principal amb el seu últim espectacle codirigit per 
Joan Font, director d’Els Comediants.

Venim al món units pel cordó umbilical que ens entrellaça, d’una 
manera única, a la nostra mare, però, què passa després amb 
aquest fil? El cordó es talla al néixer, però el vincle que es crea 
entre ambdues parts, com un fil invisible, perviurà.

és la història de la seva mare, un dona plena de vida, que va donar 
a llum a catorze fills units a ella per un fil. són els fils de les seves 
trenes quan era una nena i dels desfilats per el temps. Dels fils 
transparents que la vinculaven de manera indissoluble a la seva 
família. Dels fils que va crear entre ella i els seus fills, del llegat 
que ens va deixar a cada un para ser capaços de teixir els nostres.

PREMI FETEN 2016 DRAMATÚRGIA. Millor interpretació femenina

rosa Díaz és PREMIO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS PARA LA 
INFANCIA Y LA JUVENTUD 2011.

L’AMor, EL PAs DEL TEMPs, UnA PEçA  
AUToBioGràFiCA on L’ACTriU rosA DÍAz 

Ens PArLA DE LA HisTòriA DE LA sEVA MArE,  
UnA DonA PLEnA DE ViDA

Compañia La rous

Hilos
DiUMEnGE 22 DE GEnEr → 18.00H  

TEATrE PrinCiPAL
 DIReCCIÓ:.

Joan Font i Rosa Díaz

 DRAMAtÚRGIA: 

Rosa Díaz  
i Itziar Pascual

 IntÈRPRet:.

Rosa Díaz

 MÚSICA:.

Angel Pereira

 GÈneRe: 

Teatre familiar

 PRODuCCIÓ: 

La Rous Teatro  
i Agencia Andaluza  
de Instituciones  
Culturales

 DuRADA:.

60’

 IDIOMA:.

Castellà

 PReu AntICIPADA: 

6€

 PReuS tAQuIllA 
 DIA De lA.
 RePReSentACIÓ:.

8€ 

 Web:.

larous.es

eXClÒS De  
DeSCOMPteS
InClÒS en  
AbOnAMent  
FAMIlIAR

teatre Principal

©
G

er
ar

do
sa

nz
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Un jove polític acaba de ser escollit president. En poques hores ha 
de pronunciar el seu discurs d’investidura però, cada vegada que 
l’assaja, un terrible tic deforma la seva cara de forma tan ridícula 
com hilarant. El psiquiatra només té unes poques hores per resol-
dre aquest aparent trastorn i evitar que el president electe faci un 
ridícul espantós en la seva primera compareixença.

L’Electe es converteix en una batalla entre el president i el psiquia-
tra. Què amaga cadascú? Quines són les veritables intencions 
d’un i altre? Quins fets de la nostra vida marquen el nostre futur i, 
sobretot, la nostra vocació?

Paraules de l’autor: sempre m’ha inquietat saber quines són les 
motivacions reals que mouen a algú a ser president del seu país. 
Una responsabilitat que la majoria de ciutadans defugiríem. sospi-
to que a banda de l’ambició de poder o de les ànsies legítimes de 
millorar el món hi ha altres motius que potser ni el mateix candidat 
coneix. A partir d’aquesta premissa m’he inventat “L’Electe”, una 
ficció sobre un President de la Generalitat que el dia del seu dis-
curs d’investidura descobreix els veritables motius que l’han portat 
fins on l’han portat.

ramon Madaula

PoLÍTiCA ConTrA CiènCiA,  
ConsCiènCiA ConTrA APArEnçA,  

PoDEr ConTrA PoDEr

L'Electe
amb ramon Madaula i roger Coma

DissABTE 28 DE GEnEr → 21.00H 
TEATrE PrinCiPAL

 COMPAnyIA: .
Ramon Madaula i  

Roger Coma
 AutOR: .

Ramon Madaula 

 DIReCCIÓ:.

Jordi Casanovas

 IntÈRPRetS:.

Ramon Madaula,  
Roger Coma

 PRODuCCIÓ:.

Magnètica  
management

 GÈneRe:.

Comèdia dramàtica

 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:.

90’

escola de  
l’espectador
post funció

p.66
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Manuel rius va ser un autor de música anònima. Les melodies que 
va escriure per als instruments tradicionals, en aquell moment, 
acabats de recuperar (sobretot gralla i flabiol) han gaudit d’una 
gran popularitat.

Malgrat haver nascut a les terres de l’Ebre, i la seva vida musical 
transcórrer principalment a les contrades del Garraf, la seva músi-
ca traspassa l’àmbit de les festes majors penedesenques i és pre-
sent en moltes manifestacions tradicionals d’arreu de Catalunya.

Esteve Molero, compositor, trombonista i comunicador, acompa-
nyat del trio de jazz de format clàssic “retrio” ens proposa aquest 
concert. Una selecció de peces de Manuel rius (i alguns contem-
poranis) revisionades per a grup de jazz.

Durant la Primavera del 2016 van enregistrar el CD a l’Auditori Edu-
ard Toldrà.

Esteve Molero 
& Retrio
La música anònima d’en rius

DiUMEnGE 29 DE GEnEr → 19.00H 
AUDiTori EDUArD ToLDrà

MELoDiEs PEr A GrALLA  
TrAnsForMADEs En TEMEs DE JAzz  

i BossA noVA

 DIReCCIÓ I tROMbÓ:, 
Esteve Molero

 RetRIO:,

Òscar Ferret 
Piano
Joan Pinós 
Contrabaix
Pinu Martí 
Bateria

 GÈneRe:,

Música tradicional i jazz

 DuRADA:,

70'

 PReu AntICIPADA: 

10€

 PReu AntICIPADA: 

12€

 Web: 

estevemolero.com 

Activitat
paral·lela  

p.65
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“Harnoncourt”
amb Miquel Bernadó

DiJoUs 13 D'oCTUBrE → 21.00H
AUDiTori E.T.

Ara fa poc més de mig any que ens deixava de-
finitivament nikolaus Harnoncourt, una figura 
capital que va protagonitzar un canvi radical 
en la manera d'interpretar i escoltar la música 
anomenada "antiga". En Miquel Bernadó ens 
vol apropar a les conseqüències de les seves 
transcendents aportacions en aquest àmbit de 
la interpretació musical.

Parlem 
de música

Parlem de música, són  
unes trobades de persones 
interessades a conversar 
sobre música i us proposem:
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amb David Puertas

amb Josep Maria Vidal

“Concert per a  
violí de Brahms  

i Vida d'Heroi  
de Strauss” 

“Parlem d’òpera. 
La Tetralogia”

DiJoUs 24 DE noVEMBrE → 21.00H
AUDiTori E.T.

DiJoUs 15 DE DEsEMBrE → 21.00H
AUDiTori E.T.

David Puertas ens parlarà del concert que es 
podrà escoltar l’endemà divendres 25 de no-
vembre a l’Auditori de Barcelona “EL VioLÍ DE 
BAiBA sKriDE i ViDA D'HEroi DE sTrAUss”. 

Preparats per a un doble giravolt: d’una ban-
da, Baiba skride, la violinista més brillant del 
moment, ens convida a escoltar el concert més 
difícil del romanticisme, i de l’altra, l’esperat 
retorn de Junichi Hirokami a la batuta amb una 
obra grandiosa i indispensable.

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

Josep Maria Vidal és metge i gran amant i 
coneixedor del món de l’òpera. A partir de la 
seva experiència emocional i sensorial que li ha 
comportat el món operístic, ens endinsarà en 
aquesta obra immensa del geni Wagner que va 
canviar la manera de fer i de sentir l’òpera, “La 
Tetralogia”.

Per a més informació: 
secretaria@camerataeduardtoldra.cat
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“Gergiev dirigeix 
la 4a de  

Xostakóvitx”

DiJoUs 26 DE GEnEr → 21.00H
AUDiTori E.T.

David Puertas ens parlarà del concert que es 
podrà escoltar el dissabte 26 de gener de 2017 
a les 19h a l’Auditori de Barcelona “GErGiEV 
DiriGEiX LA 4a DE XosTAKÓViTX”

Valery Gergiev és, per a molts, el millor director 
d’orquestra del planeta. A falta d’un rànquing 
oficial, només cal dir que és una oportunitat 
única poder treballar amb ell i compartir les se-
ves idees per interpretar una de les obres cab-
dals del segle xx: la grandiosa simfonia núm. 4 
de Xostakóvitx.

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

Per a més informació: 
secretaria@camerataeduardtoldra.cat

amb David Puertas

OBC i orquestra del  
teatre Mariïnski
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Activitats  
paral·leles

AUDiTori

Assaig Obert

Taller

Taller

Presentació en 
petit format

DiVEnDrEs 7 D'oCTUBrE → 11:30H

DiUMEnGE 23 D'oCTUBrE → 11:00H

DiUMEnGE 20 DE noVEMBrE → 11:00H

DissABTE 15 D'oCTUBrE → 12:00H

La Camerata Eduard Toldrà, dirigida per Gue-
rassim voronkov, obre les portes de l'Auditori en 
un dia d'assaig.

Activitat per a grups.

Taller familiar per a conèixer i gaudir amb la 
música i la cultura jamaicana. és una activitat 
que complementa el concert de The Penguins, 
del mateix diumenge a les 18h.

Places limitades. Cal inscripció prèvia. Preu 3€ 
per persona assistent (adult o infant)

Taller familiar que complementa el concert de 
Vaivé amb Brodas Bors, del mateix diumenge a 
les 18h.

Places limitades. Cal inscripció prèvia. Preu 3€ 
per persona assistent (adult o infant)

En el cas d'estar interessats posar-se en con- 
tacte a info@auditoritoldra.cat o al 93/8140000 
(ext.3176)

Esteve Molero, en el marc del FiMPT, ens pre-
sentarà en petit format el concert Música anò-
nima d'en rius programat en gran format el 
diumenge 29 de gener a les 19h a l'Auditori.
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Activitats  
paral·leles

TEATrE i DAnsA

Recurs pedagògic

Taller

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.

Circ en familia

DiUMEnGE 11 DE DEsEMBrE  
→ A LEs 12H i A LEs 18H

Places limitades • Edats: de 3 a 99 anys. Els 
nens acompanyats d’un adult (1 adult x 2 
nens/es) • Nivell: No cal experiència prèvia 
• Cal portar roba còmoda • Preu per per-
sona: 3€ (adults i infants) Inscripcions a:  
info@elprincipal.cat

L’Escola de Circ saltimbanqui ens ofereix 
aquest taller que integra la descoberta de les 
diferents tècniques de circ, com activitat físi-
ca i creació artística en l’àmbit familiar, per 
tal que tots els membres de la família puguin 
realitzar una activitat. Aquesta activitat està 
pensada com un espai lúdic on la descoberta 
i pràctica de les tècniques circenses permeti a 
les famílies apropar-se al món del circ com a 
part activa i no merament com a espectadors.

Tècniques de Circ

Malabars: introducció als diferents jocs mala-
bars a nivell d’iniciació, pilotes, bitlles, moca-
dors, plats xinesos, devilsticks, diàbolos, hula 
hoops, cariòques i anelles.

Equilibris sobre objectes: L’alumne pot apren-
dre els coneixements bàsics. Bola de equilibris, 
monocicle, xanques, rola bola, rulo, slackline, 
cable i corda fluixa.

Trapezi: introducció al trapezi, com pujar, com 
baixar, normes de seguretat i base tècnica de 
les figures al trapezi.

Dinàmica de la sessió 

Estiraments i col·locació corporal, dinàmica de 
grup, exhibició explicativa per part dels forma-
dors de cada aparell o tècnica de circ, pràcti-
ca dels malabars, els equilibris sobre objectes 
i el trapezi.
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MOM  
(Les saisons du corps)

DiVEnDrEs 21 D’oCTUBrE

Després de la representació, us proposem una 
trobada amb la companyia de l’obra, de la mà 
de Montse obrador i salvador Cuéllar, direc-
tors; i Thérèse Lorenzo i Lluís Pascual, balla-
rins.l’obra ens oferiran aquesta trobada.

El Rey 
DiVEnDrEs 28 D’oCTUBrE

Després de la representació, us proposem una 
trobada amb el director i actor, Alberto san 
Juan, i els actors Luis Bermejo i Javier Gutié-
rrez.

Ragazzo
DissABTE 19 DE noVEMBrE

Després de la representació la directora de 
l’obra Lali álvarez, acompanyada de l’actor, 
oriol Pla, ens oferiran aquesta trobada.

Dins la cova
DissABTE 10 DE DEsEMBrE

Després de la representació, us proposem una 
trobada amb el seu director, Pau Escribano i les 
actrius de l’obra, núria Deulofeu, sílvia Forns, 
irene Jódar i Carol rovira.

Escola de 
l'espectador
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Per a més informació i dates  
consultar la programació  
específica a la web lasalavng.cat

Tallers de disseny gràfic pels més petits amb 
l'objectiu de potenciar i fomentar la seva cre-
ativitat.

Activitat organitzada pel Centre d’Art Contem-
porani LA sALA amb la col·laboració del BLAnC 
Festival.

Blanquets.  
Tallers infantils 

de disseny

DissABTE 5 DE noVEMBrE 
→ MATÍ i TArDA

→  Visites dinamitzades i tallers  
 experimentals per a grups  
 escolars, amb reserva prèvia

→  Visites comentades a l’exposició

→  Activitats familiars

→  Visites comentades per a grups  
 amb reserva prèvia

Art en trànsit

Activitats  
paral·leles

LA sALA

→  Visites dinamitzades per a grups  
 escolars amb reserva prèvia

→  Visites comentades a l’exposició

→  Visites comentades per a grups  
 amb reserva prèvia

Armand Cardona
Torrandell.  

L’etapa  
Informalista, 

1960-1962
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Programa- 
ció La Xarxa

El Teatre Principal i l’Auditori 
Eduard Toldrà continuen donant 
suport a la programació familiar  
de La Xarxa Vilanova La caputxeta  

vermella

DiUMEnGE 2 D'oCTUBrE → 17.30H
CÍrCoL CATòLiC

TEATrE MUsiCAL → 50' → 6€  
A PArTir DE 3 AnYs

Cia. Dreams Teatre 

Interprets: Carme Andrés (Mare / Iaia) Álvaro 
Duran (Antoine) Bernat Castellvell (Llop) Gem-
ma Egea (Amelie) Julià Farràs (Planchart/ 
Guardabosc) • Narrador: Pep Anton Muñoz  
Guió / Lletra cançons Roser Contreras • Músi-
ca: Jordi Roquer • Escenografia: Marc Garcia 
• Vestuari: Àngel Cazorla • Coreografia: Gem-
ma Egea • Assessorament vocal: Ariadna Suñé 
• Disseny de llums: Sergi Pardo

Presentació de la 
programació de 

la xarxa

DissABTE 1 D'oCTUBrE, → 17.00H
PLAçA DE LA ViLA

TALLErs PEr A ToTs ELs PÚBLiCs → 2H

Tallers per a tots els públics, per presentar con-
juntament la propera temporada d'espectacles 
familiars de La Xarxa Vilanova al Teatre Círcol 
Catòlic, del Teatre Principal i de l'Auditori Edu-
ard Toldrà.

Ens trobem als afores de Paris, als voltants del 
1920. L'Amelie i la seva mare van a passar uns 
dies a la caseta d'estiueig, per estar a prop de 
la iaia, que viu feliçment al bosc. Però la vida 
al camp és molt diferent a la de ciutat; hi ha 
animals salvatges, fins i tot llops... Per això la 
Caputxeta haurà d'anar amb compte i descon-
fiar d'allò que li sigui desconegut. El que nin-
gú sap és que dos personatges sinistres tenen 
pensat destruir el bosc per construir-hi xalets 
de luxe. Tothom, a la seva manera, contribuirà 
perquè els malvats no aconsegueixin els seus 
propòsits. Una nova versió del conte popular, 
amb cançons, humor i moltes sorpreses.

www.dreamsteatre.com
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Les set cabretes 
i el llop

DiUMEnGE 6 DE noVEMBrE → 17.30H
CÍrCoL CATòLiC

TEATrE i TiTELLEs AMB  
MÚsiCA En DirECTE → 50'  
→ 6€ → A PArTir DE 3 AnYs  

→ TEATrE FAMiLiAr

Cia. sim salabim

Interprets: Lluís Petra, Pilar Nieto • Pianista: Bru 
Ferri • Direcció: Lluís Petra, Pilar Nieto • Adap-
tació: Lluís Petra • Música: Lluís Petra • Esceno-
grafia: Lluís Petra, Àlex Bagan • Titelles: Lluís Pe-
tra • Vestuari: Pilar Nieto • Diseny il.luminació: 
Lluís Petra

Dalt de la muntanya hi viuen set cabretes amb 
la mare. Dins del bosc hi viuun llop. La mare 
Cabra està molt i molt cansada: ha de menjar 
molta herba per omplir les mamelles i donar 
llet a totes les cabretes. Les cabretes són en-
tremaliades i amb caràcters ben diferents. Les 
seves actituds són el més emprenyant, la mare 
cabra, decideix donar-los una bona lliçó. El 
Llop viu al bosc: s’amaga dels caçadors, cerca 
presses per menjar i de tant en tant xerra amb 
la mare cabra. sí, tots dos són molts amics, 
sembla estrany, oi?

Doncs així és. i gràcies a la seva amistat, la 
senyora Cabra, amb l’ajuda del Llop, educarà 
d’allò més bé a les seves cabretes.www.simsa-
labim.cat 



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

Cap tècnic Teatre i Auditori: 
Xavier Muñoz

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:
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