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Què podràs trobar en aquesta temporada? 
 
 
Una important oferta cultural:  

→ 2 equipaments escènics 

→ 4 mesos d’intensa activitat 

→ 14 espectacles amb professionals locals 

→ 29 espectacles 

→ 16 concerts de música 

→ 11 espectacles teatrals 

→ 2 espectacles de dansa 

→ 27 companyies 

→ 4 seccions de programació: professional, 

familiar, acadèmica i B de VNG 
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AGENDA 
 
 
 

01/03/13 ENCHANTÉ. Las Divinas 

02/03/13 VOSTÈ JA HO ENTENDRÀ. Carme Sansa 

03/03/13 CINC COMPOSITORS, CINC PAÏSOS. Camerata Eduard Toldrà.  

15/03/13 TRAU. Companyia Guillem Albà 

16/03/13 PETONS DE PEIX. Bulma.  

17/03/13 UN BOSC DE CAMES. TAAAT - Farrés Brothers i Cia 

22/03/13 ROGER MAS  

23/03/13 3.2.1... Helena Pla i Núria Valls 

06/04/13 OLEANNA. Teatre Romea, Focus 

07/04/13 VNG COLLAGE OF MUSIC.  Musicarea Escola de Música 

13/04/13 GENTLE MUSIC MEN.  

14/04/13 LES CORDES DEL ROMANTICISME. Camerata Eduard Toldrà  

20/04/13 LITUS. Flyhard Produccions 

21/04/13 EL CONTE DE L’ERIÇÓ BRU. Xerramecu tiquis Miquis 

27 i 28/04/13 DID’13 DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 

11/05/13 LES 1001 NITS. Companyia Peus Grossos 

12/05/13 TERRA I FOC. Assumpta Mateu, Mateu Gasull i Olvido Lanza 

17/05/13 PIANO, PIANO. Joan Isaac 

18/05/13 ACORAR. Produccions de Ferro  

19/05/13 CUBE. Kulbik Dance Company 

24/05/13 A PORTA TANCADA. Cia en Blanc  

26/05/13 TÀNDEM D’ORQUESTRES. ECMMM i IEA Oriol Martorell 

08/06/13 EL NOM. Teatre Goya, Focus 

09/06/13 CONCERT VORONKOV. Camerata Eduard Toldrà.  

15/06/13 NANOTEATRE. Teatre de mínims en llocs inesperats. Teatre Principal 

16/06/13 EL CARNAVAL DELS ANIMALS. Forani Teatre 

21 i 22/06/13 DIM’13 DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA. Escoles de música de la 

ciutat. “El Col·lectiu” (Elisabeth Raspall, Jordi Mestres i Ramiro Rosa) 

28 i 29/06/13 CARMINA BURANA-Carl Orff. Cor de Cambra Isquione, Coral Bitxac, 

Amics del Cant i la Banda Mestre Montserrat 
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PROGRAMACIÓ 
 

ENCHANTE, Las Divinas 
Divendres 1 de març, a les 21h 
Auditori Eduard Toldrà 
www.divinas.cat 
 
Fitxa artística 
Divinas: 
Carla Móra (soprano) 
Irene Ruiz (mezzo soprano) 
Marta Móra (contralto) 
Duet: 
Juli Aymí (clarinet) 
Bernat Font (pianista) 

 
Després dels celebrats espectacles Sing! Sing! Sing! i Chocolat!, el trio Divinas presenta 
Enchanté!, una nova proposta on les tres artistes s’endinsen a la música europea de principis 
del s.XX per fer una recreació descarnada, de l’època de la Segona Guerra Mundial. 
Enchanté! ens transporta a la ciutat de París, a punt de ser envaïda per les tropes alemanyes. 
Acompanyades d’un pianista i un clarinetista, les veus de Divinas ens expliquen la història del 
petit Cafè Enchanté, punt de trobada d’artistes, bohemis, intel·lectuals i membres de la 
Résistance francesa. Per narrar aquesta història, es valen de la música i el cant en directe, la 
dansa i el teatre. 
Enchanté! es divideix en tres grans blocs. En el primer, es recreen els ambients dels cafès i 
cabarets de l’època a París; on es  combina música, dansa i humor burlesc. El segon bloc, 
s’inspira en el kabarett berlinès i en pel·lícules com “El gran dictador”, i aposta per la crítica i la 
burla per parlar del nazisme i dels seus líders. I el tercer bloc posa el punt i final a l’espectacle 
amb la invasió dels nazis a París i el bombardeig de la ciutat francesa el 1940. 
 
Amb la col·laboració de: Xarxa Transversal 
 
 
 

VOSTÉ JA HO ENTENDRÀ, Carme Sansa 
Dissabte 2 de març, a les 21h 
Teatre Principal 
 
Fitxa artística 
Autor: Claudio Magris 
Direcció: Xavier Albertí  
Ajudant de direcció: Albert Arribas 
Traducció: d’Anna Casassas 
Interpretació: Carme Sansa  
 
 

Carme Sansa, guanyadora del Premi Nacional de Teatre 2012, ens porta aquesta obra de 
Claudio Magris. Quan Magris, que va ser guanyador del Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras 2004, reescriu el mite òrfic, han passat deu anys des de la mort de la seva dona.  
Però a Vostè ja ho entendrà no és Orfeu qui elabora un dol poètic per l’absència de la musa, 
ara reclosa en l’hades d’una casa de repòs; és Eurídice qui, amb una aguda consciència 
tràgica, decideix renunciar al retrobament amb el seu home i no tornar al món dels vius. 
Justificant aquesta decisió al president de la Casa, l’Eurídice de Magris ens proposa recórrer un 
nou viatge pel mite, des de la comunió eròtica, poètica i moral més biogràfica, fins al verí mortal 
que trunca massa d’hora la vida de la nimfa, la davallada als inferns amb què el poeta intenta 
recuperar l’estimada i la separació definitiva de la parella —ara voluntària— al llindar del regne 
dels morts, en incomplir la condició de no mirar-se abans d’haver sortit d’aquell antre de 
tenebres. Un profund viatge emocional des de la paraula, que reivindica la dignitat moral d’una 
existència. 
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PROGRAMACIÓ DE LA CAMERATA EDUARD TOLDRÀ 
 
CINC COMPOSITORS, CINC PAÏSOS, Camerata Eduard Toldrà 
Direcció: Corrado Bolsi 
Diumenge 3 de març, a les 19h 
Auditori Eduard Toldrà 
 
 
 
 
 

 
Boccherini, Haydn, Grieg, Strauss i Elgar.  
El prestigiós concertino Corrado Bolsi ens proposa cinc compositors europeus de primera 
línia… encara que de diferents èpoques. 
 
Noruega, Anglaterra, Espanya, Alemanya, Itàlia i Àustria.  
6 racons d’aquesta Europa, que tants maldecaps i esperances ens provoca, on aquests músics 
van desenvolupar una frenètica activitat.  
 
Pregunta: quin és el compositor al qual se li por atribuir una mena de “doble nacionalitat”? 
La resposta la tindrem el dia del concert, tot i que ja la podem intuir. 
 
Un viatge transversal, en la geografia i en el temps, per excel·lent música per a cordes de 
diferents estils i tendències. Un exquisit plat combinat d’alta cuina que la flamant Camerata 
Eduard Toldrà  té la satisfacció de presentar com a primer àpat musical dels cinc previstos al 
llarg de tot el 2013. 
 
 
 
 

CICLE B de VNG 
TRAU, Companyia Guillem Albà 
Divendres 15 de març, a les 21h 
Teatre Principal 
www.guillemalba.com 
 
Fitxa artística 
Idea i direcció: Guillem Albà  
Ajudant de direcció: Marc Angelet  
Repartiment: Guillem Albà / Blai Rodríguez  
Espai escènic: Alfred Casas  
Composició musical: Anna Roig  
Arranjaments musicals: Pau Albà  
Disseny il.luminació i so + tècnics regidors: Ignasi 
Solé / Oriol Ibañez  
Construcció i vestuari:L’Estaquirot Teatre, Alfred 
Casas, Rosa M. Coca, Wilja Family   
 

Un sorprenent espectacle visual del vilanoví Guillem Albà que després de la bona acollida de 
Sketchofrenia i Flirt, ens presenta aquest nou espectacle on l’actor continua investigant noves 
formes d'expressió. Un espectacle de creació on el valor el tenen la història, la imatge, els 
objectes, els titelles i l’humor  visual. TRAU és visual, tremendament poètic, amb poc text i 
s’allunya en estil, format i gènere dels seus anteriors espectacles.  Benvinguts, passeu, seieu, i 
deixeu-vos portar. Segurament no heu vist mai un món com aquest amb un personatge que 
guarda tot el que viu. Envasa i emmagatzema tots els moments abans que arribin al 
final. Moments inacabats.    
 
Trau es va estrena a la Fira de Teatre de Carrer de Tàrrega 2012, una fira a la que l’actpr és 
fidel des dels seus inicis com a creador i on va obtenir el Premi del Públic amb Flirt.  
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CICLE B de VNG 
 
PETONS DE PEIX, Bulma 
Dissabte 16 de març, a les 22h 
Auditori Eduard Toldrà 
www.bulmagrup.cat 
 
Fitxa artística: 
Gerard Gómez (guitarra i veu) 
Toni Jordán (baix) 
Rafa Monzó (sintetitzador, melòdica, i guitarra) 
Francesc Pascual (bateria) 
Lluís Chacón (percussions) 
Esteve Molero (trombó) 

 
 
Petons de peix és el primer disc de llarga durada de Bulma, fruit d'un projecte sincer i 
transparent, dirigit pel compositor Esteve Molero i enregistrat pel tècnic de so David 
Casamitjana. Amb la voluntat de mostrar-nos tal com som, sense més dilació i amb els mínims 
elements artificiosos, vam decidir enregistrar les cançons del disc en directe i despullar-nos per 
a aquell que l’escolti. I també volíem que fos un mirall del que toquem i som en viu. Aquesta 
decisió va significar un treball i esforç previs importants per tal d’arribar a les dates 
d’enregistrament amb la màxima claredat possible. Un esforç que finalment ha valgut la pena. 
 
Enregistrat en directe el disc reflecteix uns moments i sentiments únics, tal com passa en els 
concerts, ja què cada acord, cada nota i cada sentiment són també únics en un lloc i instants 
concrets . Us convidem doncs, a nedar com peixos en els moments, en els acords i en les 
emocions de cada una de les cançons de Petons de peix 
 
El projecte ha estat possible gràcies a les aportacions de més de 180 mecenes que, en un 
temps rècord (8 dies) i a través de la plataforma Verkami, van reunir la xifra necessària per 
poder-lo fer realitat. 
 
 

 
UN BOSC DE CAMES, TAAaT Farrés Brothers i Cia 
Diumenge 17 de març, a les 17:30h 
Teatre Principal 
www.farresbrothers.com i www.taaat.com 
 
Fitxa artística: 
Text i direció Jordi Palet i Puig 
Repartiment: Ada Cusidó, Mariona Anglada, Pep Farrés 
Disseny d’escenografia i titelles Alfred Casas 
Música Jordi Riera 
Una producció de : Taaat / Farrés brothers i cia + Teatre Lliure 
 

 
Es tracta del nou espectable de Taaat i Farrés Brothers cia que va fer temporada al Teatre 
Lliure de Barcelona amb una molt bona acollida. 
 
Una nena es perd entre una multitud. En una estació de tren on el tren fa tard: la gent comença 
a omplir l’andana, es posa neguitosa, s’acumula pels passadissos soterranis … i ella només 
veu que cames. Cames llargues, cames primes, cames gruixudes, cames amb pèls, o sense, 
cames atletiques, cames esquifides, cames amb varius,… No troba les del seu pare per enlloc. 
I justament avui, que era el seu primer viatge en tren! 
Perduts entre les cames com per un bosc altíssim, van recuperant la seguretat a mesura que 
reconeixen en les característiques dels objectes alguns dels personatges clau dels contes 
infantils tradicionals per a aquesta edat. 
Entrarem dins el cap de la Guida, la nena protagonista, i mirarem el món des del seu punt de 
vista: tot ho veu sobredimensionat i tot passa pel sedàs de la seva lògica particular, del seu 
bagatge particular. 
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ROGER MAS 
Divendres 22 de març, a les 22h 
Auditori Eduard Toldrà 
www.rogermas.cat  
 
Fitxa artística: 
Roger Mas (veu i guitarra) 
Xavier Guitó (piano i veus) 
Arcadi Marcet (contrabaix) 
Ivan Dach (guitarra elèctrica) 
Josep Pinyu Martí (percussions) 

 
 
Seguint la dinàmica de les grans veus europees caracteritzada per la versatilitat dels cantautors 
alhora d’aproximar-se a un altre estil o concepte, Roger Mas amb la seva obra tomba 
contínuament cantonada per agafar nous carrers. Girs que en els últims discos amb banda 
treballa la frescor de les seves primeres creacions, amb lletres més senzilles i properes , petites 
històries amarades de poesia. 
El concert que us oferim a més d’algunes versions sobre cançons o poemes d’altri , inclourà 
cançons de bona part dels seus vuit discos, a les que s’aproxima amb estils diversos – pop, 
folck, rock... - 
Cada concert de Roger Mas té un color diferent i aquesta serà una bona ocasió per escoltar-lo 
de nou.  
 
 
Organitza: El far blau 
 
 
 
 

 
 
CICLE B de VNG 
 
3. 2.1... Helena Pla i Núria Valls 
Dissabte 23 de març, a les 21h 
Teatre Principal 
www.helenapla.cat 
 
Fitxa artística: 
Autoria i direcció: Lluís Carrizo  
Repartiment: Núria Valls i Helena Pla  
Disseny il.luminació: Ignasi Solé  
 
 
 
En un futur proper, massa proper….dues amigues, la Vicky i 
l’Angie, es retroben al seu refugi particular. Una mena de bar 

abandonat on perpetuen la seva estranya relació. Mentrestant, a fora, el nostre món agonitza, 
es col·lapsa. La Vicky ha tornat de la selva carregada de secrets que vol compratir amb l’Angie. 
La Vicky no para de mirar el seu rellotge. El temps s’esgota. Ha començat el compte enrera. 
L’univers de dues dones úniques, repulsives, atractives, ridícules, apassionants,…3,2,1 és 
humor, drama, crítica social, suspens, ciència-ficció, misteri,… 
 
L’obra va ser estrenada l’1 de gener al Teatre Principal en el marc de la programació dels Tres 
Tombs 2013 de la ciutat. El Principal ha col·laborat en la producció de l’espectacle. 
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OLEANNA, Teatre Romea, Focus 
Dissabte 6 d’abril, a les 21h 
Teatre Principal 
www.focus.cat  
 
Fitxa artística 
Autor: David Mamet  
Traducció: Cristina Genevat 
Direcció: David Selvas 
Repartiment: Ramon Madaula i Carlota Olcina. 

  
L’actualitat de la peça rau en com Mamet ens submergeix al món de la docència per mostrar-
nos el vincle afectiu que sorgeix entre un professor i una alumna i la relació de poder que se’n 
deriva. Però Oleanna tracta altres temes com són l’assetjament sexual o laboral, la hipocresia 
del llenguatge políticament correcte i, sobretot, la gran dificultat de l’ésser humà per comunicar-
se. 
 
David Selvas ha fet una feina de direcció impecable. Ramon Madaula fa potser la millor 
interpretació que li hem vist. Carlota Olcina està magnífica. Oleanna és teatre del bo. És 
cultura. Imprescindible. 
Santoi Fondevila. Ara 
 
Un montaje sencillamente impecable. Una excelente y minuciosa dirección de David Selvas y 
una soberbia interpretación de Ramon Madaula y Carlota Olcina. 
Joan Anton Benach. La Vanguardia 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓ ACADÈMICA 

 
 
VNG COLLAGE OF MUSIC, Musicarea Escola de Música 
Diumenge 7 d’abril, a les 19h 
Auditori Eduard Toldrà 
www.music-area.org  
 
Fitxa artística: 
Combos de Musicarea 
Vn’g Gospel Choir 
Escola de música de Llorenç del Penedès 

 
 
Combos d’estudiants de Musicàrea interpreten arranjaments de música moderna i tradicional, 
amb la col·laboració de formacions musicals amateurs de la comarca. Un college of Music que, 
de fet, acaba sent colage de sinergies i col·laboracions, mestís i no elitista, com és per a 
Musicàrea l’ensenyament de la música al segle XXI. De retruc, aquest colage serà una trobada 
entre estudiants i amics per celebrar la recent autorització de l’escola pel Departament 
d´Ensenyament. 
 
7 combos interpretaran un total de 10 temes de música moderna i tradicional. A la vegada es 
vol destacar l’ estrena d’un parell de temes interpretats conjuntament per la Vn´G Gospel Choir 
i els combos de joves i  adults de Musicàrea. 
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CICLE B de VNG 
 
SUEÑO INFINITO, Gentle Music Men 
Dissabte 13 d’abril, a les 22h 
Auditori Eduard Toldrà 
www.gentlemusicmen.com 
 
Fitxa artística: 
Dani  Poveda, guitarra i veu 
Elisabeth Barreu, violí i veu 
David Charro, guitarra i baix 
Miquel Tello, teclat i baix 
Ricard Parera, bateria 
Laura Farré, piano 
Carlos Magro, guitarra 

 

Després de la gira del seu segon treball Cuentos Modernos, després de que en Dani Poveda 
en solitari hagi acompanyat a Maika Makovski en la presentació del seu últim disc, Gentle 
Music Men  torna a pujar als escenaris a presentar el seu tercer disc de llarga durada Sueño 
infinito. La banda vilanovina, ha volgut començar aquesta gira a la nostra ciutat i presentar-nos 
les seves noves cançons, amb més guitarra, més ràbia, més ironia..., en definitiva molt més 
que abans. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DE LA CAMERATA EDUARD TOLDRÀ 

LES CORDES DEL ROMANTICISME, Camerata Eduard Toldrà 

Direcció: XAVIER PAGÈS 
Diumenge 14 d’abril, a les 19h 
Auditori Eduard Toldrà 

 
 

Segon banquet de l’any proposat per la Camerata Eduard Toldrà  i la que hi estan convidats 
un màxim de 400 comensals.  
 
Un menú per a gourmets format bàsicament per obres d’Arensky, Grieg i Suk (un rus, un 
noruec i un txec) escrites totes elles, amb pocs anys de diferència, a finals del segle XIX.   
L’estètica comuna d’aquestes músiques és el romanticisme, plenament vigent i dominant en 
aquell moment històric, encara que en la composició de Grieg es pretén fer una evocació de 
músiques de dansa del segle XVIII.   
 
I per a poder digerir tanta passió romàntica…. una peça molt breu escrita per al mateix director 
convidat del concert, Xavier Pagès, amb la qual va guanyar l’any 2004 un important concurs de 
composició que té lloc al la Gran Bretanya. 
 
Una festa musical, un veritable festí per a una tarda de diumenge de primavera.  
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      LITUS,  Flyhard Produccions  

Dissabte 20 d’abril, a les 21h 
Teatre Principal 
www.flyhard.org  
 
Fitxa artística: 
Direcció i dramatúrgia: Marta Buchaca 
Ajudant de direcció Jose Pérez 
Repartiment: Sara Espígul, Borja Espinosa,  Josep 
Sobrevals, Sergi Torrecilla i  David Verdaguer 
Escenografia i vestuari Albert Pascual 
Producció executiva Blanca Caminal, Jordi Casanovas i 
Clara  

 
A la vida ens poden passar moltes coses: bones i dolentes. Però tant les bones com les 
dolentes és molt millor viure-les acompanyat de la gent que ens estima. I quan algú que 
estimem i ens estima mor, la nostra vida canvia per sempre. Alguna cosa es trenca, i alguna 
cosa nova neix. La por, l'enyorança, el buit. Un buit que ens acompanyarà sempre. 
Marta Buchaca 
 
Fa tres mesos en Litus va morir. Es va estimbar amb la furgoneta . En Litus es va suïcidar. La 
Laia, la seva nòvia, encara se sent culpable mentre mira de refer la seva vida. En Pepe, el seu 
company de banda, ara triomfa en solitari fent concerts per tot el país. En Pau, el seu company 
de pis, encara manté la seva habitació com la va deixar. En Marc, fracassant de nou en les 
seves relacions, troba a faltar les paraules de consol d’en Litus. I en Toni, el seu germà, els ha 
convocat aquesta nit per recordar-lo.  
 
Una autèntica lluita entre viure en la nostàlgia, recordant aquells moments en els que van ser 
feliços, o avançar en la seva vida. Humor, tendresa i uns personatges que s’aniran despullant 
emocionalment, així que avanci aquest retrobament d’amics.  
 
“El que crida més l’atenció és la claredat estructural, l’habilitat en la modulació i l’economía del 
relat. (···) Com a màxim elogi, anava a dir que és d’aquelles funcions que ‘no semblen dirigides’, 
però i tant que ho estan, i al mil·límetre: el que és més bo és que no es nota!.”  
Marcos Ordóñez, El País 
 
 

 
EL CONTE DE L’ERIÇÓ BRU, Xerramecu Tiquis Miquis 
Diumenge 21 d’abril, a les 17:30h 
Auditori Eduard Toldrà 
www.bru.cat   
 
Fitxa artística: 
Marc Serrats – guitarres i veus 
Albert Vila – baix i veus 
Xarli Oliver – programacions i bateria 
Jordi Torres – conducció i animació 
Francesc Puig – assistència tècnica 

 
 
En Bru té problemes de socialització per culpa de les seves pues. A la recerca d’un amic a qui 
poder abraçar sense fer-li mal, en Bru emprèn una aventura més enllà del bosc que el portarà a 
descobrir que en la diferència es troba la virtut. 
I tot això a ritme de pop-rock i amb una posada en escena on els més petits seran els principals 
protagonistes.   
 
El Nadal de 2010 va sortir a la venda el llibre-CD dedicat al Bru. De la mà de l’autora del conte, 
Anna Musons, i de la il·lustradora Maria Beitia, podreu gaudir d’aquesta fantàstica aventura 
d’emocions en format de llibre-CD on els seus protagonistes, en Bru i en Pot, us conviden a 
conèixer el seu món particular a través de cançons, il·lustracions i jocs al web.  
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DID’13. DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 
 
TALLERS LLIURES DE L’INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA-Conservatori  
Dissabte 27 d’abril, a les 19h  
Teatre Principal 
www.institutdelteatre.cat  
 
 
Els Tallers Lliures de l'Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD) suposen una oportunitat única pels alumnes de les 
tres especialitats de Dansa Clàssica, Dansa Espanyola i Dansa Contemporània de l'Institut 
del Teatre de Barcelona de desenvolupar una proposta singular en l’àmbit de la 
coreografia, la interpretació i la posada en escena.  
 
La prioritat d’aquesta activitat és donar als ballarins les eines necessàries perquè ells 
mateixos descobreixin i estableixin els límits de les seves pròpies capacitats de moviment i 
composició. El fet de comptar amb recursos tècnics professionals i un espai de presentació 
contribueix de manera definitiva a la formació d'una personalitat pròpia pels estudiants de 
3r, 4rt, 5è i 6è curs. 
 
La creativitat dels alumnes, les seves idees i propostes es fusionen per demostrar aptituds i 
habilitats fonamentals pel perfil del ballarí actual, on l’autonomia i disponibilitat en el món 
laboral requereix d'aquesta iniciativa personal artística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIS DE DANSA 
Exhibició de les escoles de dansa  
Diumenge 28 d’abril, a les 19h 
Places de la ciutat 
 
 
Amb l’objectiu de dinamitzar i fomentar la dansa a la nostra ciutat, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, a través del Teatre Principal, impulsa un any més aquest programa d’activitats al voltant 
del Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril).  
 
Gràcies a la implicació de les escoles de la ciutat, la dansa serà present durant tot un dia en 
diversos espais de la ciutat per tal l’impregnar-nos de les coreografies, dels diferents estils 
d’aquesta disciplina. 
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PROGRAMACIÓ ACADÈMICA 
 
LES 1001 NITS, Cia Peus Grossos 
Dissabte 11 de maig, a les 17 i a les 19h 
Teatre Principal 
www.cpeusgrossos.narpan.net 
 
Fitxa artística: 
Escenografia i posada en escena: Companyia Peus Grossos. 
Adaptació al teatre: Bernat Soler. 
Repartiment: Alba Llorens, Clara Soler, Bernat Soler, Neus 
Llorens, Marina Prados, Kílian Pérez. 
Tècnic de so i llum: Guillem Galimany. 

Vestuari: Núria Mañé, Àngels Puerto, Gemma Burcet i Marta Domingo. 

 
En el marc de la celebració de la I Fira Conte va! Va de contes, el Teatre Principal col·labora en 
aquesta jornada amb la programació d’aquesta obra. La recaptació de la representació es 
destinarà a l’Associació pel foment de la Literatura Infantil i Juvenil Judit Sendra. 
 
Els malsons del rei de la nostra història són coneguts per tot el reialme i, a més, també té la 
mania d'empresonar les seves esposes un cop casats si no saben solucionar-li aquest 
problema. Porta 4.837 casament seguits i ja no queden dones en tot el país! El rei ha ordenat al 
primer ministre que li busqui una nova esposa, amenaçant-lo amb tallar-li el cap si no li’n troba 
cap. L’única noia que queda en tot el paísés la  filla del ministre, Xarazad. La versió de Peus 
Grossos introdueix alguns tocs d'actualitat que fan que l'espectacle capti l'atenció de tots els 
públics.  

 
La companyia vilanovina Peus Grossos va nèixer l’any 2000. Es tracta d’una jove formació que 
realitza adaptacions lliures de contes clàssics, així com també obres originals escrites per ells 
mateixos. El disseny i la construcció de l’escenografia i els titelles també va a càrrec seu. En els 
seus espectacles sempre compaginen la interpretació de titelles i actors, compartint escenari i 
formant part de la mateixa realitat. La companyia està formada per vuit joves vilanovins d’entorn 
els vint anys i en la seva breu trajectòria ja han produït 7 espectacles. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

           
 DE TERRA I FOC, Assumpta Mateu, Feliu Gasull i 
Olvido Lanza 
Diumenge 12 de maig, a les 19h 
Auditori Eduard Toldrà 
 
Fitxa artística: 
Assumpta Mateu, cant 
Olvido Lanza, violí 
Feliu Gasull, guitarra 

 
 
Un concert fet de sinceritat. De terra, de foc. De tons d’argila, d’entranyes i de danses al vent.

  

Sense barreres. Sense protocols. On l'intèrpret es fon amb l'oient, com el clàssic es fon 
amb el popular, i la poesia amb la música. 
 
Amb obres de Manuel de Falla, Eduard Toldrà, Xavier Montsalvatge, Feliu Gasull i d'arrel 
popular 
 
Tots tres, Assumpta Mateu, Olvido Lanza i Feliu Gasull, tenen en comú una sòlida formació 
clàssica i una inquietud i curiositat que, en la seva relació amb la música i el món, no els ha 
deixat parar quiets des de fa molts anys. 
 
 
Organitza: El far blau   
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PIANO, PIANO..., Joan Isaac 
Divendres 17 de maig, a les 22h 
Auditori Eduard Toldrà 
www.joanisaac.blogspot.com 
 
Fitxa artística: 
Joan Isaac: veu i guitarra 
Enric Colomer: piano 
Francesc Burrull: piano 

 
"Piano, piano, si va lontano..." 
 
Curiosa frase aquesta que sense saber italià, tothom sap el que vol dir. La velocitat, segons el 
meu bon amic Aute, és un dels motius que està destruint la societat actual. La preocupació 
quasi neuròtica, de tenir les coses ja siguin materials o espirituals, d’una manera ràpida ens ha 
portat a oblidar que darrera qualsevol somni hi ha de haver tot un procés que s’ha de cuinar a 
foc lent i amb paciència. 
Si alguna cosa he après en aquests quasi quaranta anys d’ofici  d’escriure cançons és que el 
veritable èxit per l’artista és anar fent la feina a poc a poc, amb criteri i honestedat i assaborir 
glop a glop tot el que t’ofereix aquest camí ple de paisatges i personatges que van passant per 
davant dels ulls.  
Una de les grans satisfaccions que m’ha donat aquesta feina és conèixer infinitat de músics 
meravellosos que m’han ajudat a vestir les cançons amb les millors robes. Ells, han posat tota 
la seva saviesa al servei de cançons sovint sense gaires pretensions musicals. Magnífica lliçó 
d’humilitat que sempre m’ha impressionat aquesta dels músics, que han sabut entendre l’ànima 
de cada cançó i donar-li la justa bellesa a cadascuna d’elles.  
Aquest treball voldria que fos un homenatge a tots ells, personificats en deu extraordinaris 
pianistes que en algun moment o altre del camí m’han hagut de patir. Vint cançons que piano, 
piano... he escrit al llarg de molts anys i que ara amb la nuesa de la veu i el piano donen la 
mesura de tot aquest temps que he viscut, piano, piano... fins a arribar aquí, lontano, lontano... 

Joan Isaac  
 
Organitza: El far blau 
 

 
ACORAR, Produccions de Ferro 
Dissabte 18 de maig, a les 21h 
Teatre Principal 
www.deferro.org 
 
Fitxa artística: 
Text i interpretació Toni Gomila  
Direcció Rafel Duran  
Ajudant de direcció Antònia Jaume  
Espai escènic i vestuari Rafel Lladó  
Il·luminació i so Rafel Febrer  

 
ACORAR és una reflexió sobre què és allò que ens defineix, què és allò que fa que encara 
existeixi la nostra comunitat. El text pren per excusa narrativa la descripció d’una jornada de 
matances a Mallorca. I d’aquí el títol de l’espectacle. La d’acorar era una feina reservada al més 
expert, perquè no és gens senzilla de fer, i avui en dia ben pocs en saben. En esser mort el 
porc, amb l'acorador, li feien la senyal de la creu per que no s'hi posassin mals esperits. A partir 
d’un minúscul fet casolà, oferim una visió universal que provoca una reflexió en l’espectador 
sobre el seu món més íntim. Arribarem a la secreta intimitat de cada un perquè allò que oferim 
és universal. 
 
“Gomila acumula arrebatos de lirismo, osadía filosófica, observación sociológica y el humor de 
los que intuyen que, en ocasiones, la distancia más corta para llegar a la comicidad es la 
ironía”. 

Sergi Pàmies, sobre el llibre “Acorar”, La Vanguardia 
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CUBE, Kulbik Dance Company 
Diumenge 19 de maig, a les 19h 
Teatre Principal 
www.icultur.es/2012/04/kulbik/ 
 
Fitxa artística: 
Direcció: Kanga Valls 
Ballarins: Kanga Valls, Susanna Ayllón, Kiko López, Sergi Orduña, Manel 
Cabeza, Isaac Suárez.  
La curiositat, l'angoixa, el joc, l'amor i tantes altres emocions 

que ens acompanyen cada dia conviuen en un treball coreogràfic estudiat fins al més mínim 
detall. El resultat és un espectacle variat d'una personalitat única que ja ha captivat milers de 
persones. A CUBE hi cabem tots. 

 

 
 
PROGRAMACIÓ ACADÈMICA 
 
A PORTA TANCADA, Cia En Blanc 
Divendres 24 de maig, a les 21h 
Teatre Principal 
www.facebook.com/cia.enblanc  
Fitxa artística: 
Direcció i Dramatúrgia : Marina Prados Vila 
Ajudant de direcció: Elisabet Ferré Gonzàlez 
Escenografia i vestuari: Marc Udina 
Disseny d'Il·luminació: Guillem Galimany 
Coreografia: Sílvia Mancha Pallerola 
Repartiment: Félix Herzorg Orsorio, Marina 
Prados Vila, Octavi Gonzàlez Molina 
Cor: David Noguera Picas, Elisabet Ferré 

Gonzàlez, Gerard Montané Mas de Xarxes, Marta Cañas Figueras 

 
Text original: Versió del mite d'Antígona del clàssic de Sòfocles, d'Anhouil i de Salvador Espriu. 
La companyia enBlanc (fundada a Vilanova i la Geltrú l’any 2012) està integrada per cinc joves 
i neix amb la intenció d’experimentar amb noves formes teatrals, partint sempre des de la 
creació. Una pàgina en blanc per projectar-hi les seves inquietuds i manera de veure el món. 
Creont, rei de Tebes, dictamina sentència de mort per aquell qui gosi enterrar al traïdor de la 
pàtria. Antígona enterra al seu germà. Creont fa complir la llei per exemplificar i mantenir l’ordre 
establert. Antígona mor per amor. 
Es morts no descansen ni deixen descansar, són el motiu de la lluita mortal, a porta tancada, 
entre Creont i Antígona. El poble assisteix  a un diàleg entre l’odi i l'amor, la mentida i la veritat, 
la justícia i la tirania. El poble veu i calla. 
Per uns, Antígona és ingènua i utòpica, per altres, és l’arquetip de la resistència. Per uns, 
Creont és l'ordre i la raó, i per altres el tirà. Dos mirades a un conflicte etern que ens poden 
ajudar a comprendre el present incert que vivim. 
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TÀNDEM D’ORQUESTRES, ECMMM i IEA Oriol Martorell 
Diumenge 26 de maig, a les 19h 
Auditori Eduard Toldrà 
 
Fitxa artística: 
Orquestra de grau professional de l’ECMMM 
Direcció: Francesc Serra 
Orquestra de grau professional Eduard Toldrà del IEA Oriol Martorell 
Direcció: Mario Bugliari 
 

 
L'Orquestra del Institut Oriol Martorell de 
Barcelona i l'Orquestra de Grau 
Professional del nostre conservatori ens 
trobem altra vegada per a realitzar un 
treball que aplegui a tots els seus 
membres interpretant conjuntament obres 
dels grans compositors. 
En una primera part cadascuna de les 
dues orquestres oferirà per separat el seu 
treball d'enguany al públic. Després, les 
dues orquestres es fusionaran en una de 
sola per a interpretar aquelles obres que 
han treballat conjuntament. 
 
 

 
 
 
 

 
EL NOM, Teatre Goya, Focus 
Dissabte 8 de juny, a les 18.30h i 21.30h 
Teatre Principal 
www.focus.cat  
 
Fitxa artística: 
Autors: Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière  
Direcció: Joel Joan 
Versió: Jordi Galceran 
Repartiment: Joel Joan, Lluís Villanueva, Xavi Mira, Sandra Monclús i 
Mireia Piferrer. 

 
 
En Vicenç és a punt de ser pare per primera vegada als quaranta anys. Quan és convidat a 
sopar a casa de la Isabel i del Pere, la seva germana i el seu cunyat, es retroba amb en Claudi, 
un bon amic de la infància. Mentre esperen l’Anna, la companya del Vicenç, que té el costum 
d’arribar amb retard, li fan tot un seguit de preguntes sobre la seva paternitat i el que això 
comporta sense mai perdre el sentit de l’humor…Però quan, sobtadament, li pregunten si ja ha 
escollit un nom pel nen, la seva resposta deixa a tots bocabadats. 
 
Joel Joan, una bestia cómica. La gracia del texto, la energía actoral y la firmeza de la puesta 
mantienen constantemente en alto la atención del público. 
Marcos Ordóñez. El País (Babelia) 
 
Joel Joan exhibeix un histrionisme abassegador i absolutament magnètic (...). Un text 
intel·ligent, la dignitat de l’entreteniment està assegurada.  
Joan Anton Benach. La Vanguardia 
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PROGRAMACIÓ CAMERATA EDUARD TOLDRÀ 
CONCERT VORONKOV, Camerata Eduard Toldrà 
Direcció: GUERASSIM VORONKOV 
Diumenge 9 de juny, a les 19h 
Auditori Eduard Toldrà 
www.guerassimvoronkov.com  
 

 
 
Guerassim Voronkov ha dirigit en diverses ocasions la Camerata Eduard Toldrà –encara sota la 
denominació d’Orquestra de Cambra del Garraf- i tornarà a l’Auditori amb un programa molt 
pensat per aquesta formació que coneix bé i així ens oferirà el tercer “àpat musical” previst per 
aquesta temporada. 
 
 
 
 

 
 
EL CARNAVAL DELS ANIMALS, FORANI TEATRE 
Diumenge 16 de juny, a les 17:30h 
Auditori Eduard Toldrà 
www.foraniteatre.com 
 
Fitxa artística: 
Companyia: Forani Teatre  
Autor musical: Camille Saint-Saëns  
Dramatúrgia: Arnau Colom, Maria Molet, Enric Rovira i Núria Serrat  
Manipuladors – actors: Arnau Colom i Enric Rovira  
Pianistes: Maria Molet i Núria Serrat 
 

 
 
Basat en les conegudes composicions de Camile Saint-Säens. En aquesta adaptació, un 
malvat rei captura el lleó per fer-se un elegant vestit amb la seva pell. La resta d’animals del 
reialme (el cangur, l’elefant, el burro, les orenetes, la tortuga, la gallina, el cucut...) intentaran 
alliberar el lleó. Tenen poc temps, ho aconseguiran? Podran ser capaços de respectar les 
diferències de cadascú i unir-se per salvar el lleó? 
 
Una divertida història d’aventures, on la música d’un piano interpretat a quatre mans i uns 
entranyables i simpàtics titelles, ens transportaran a un món de faula. 
 
El carnaval dels animals, de la companyia Forani Teatre, es desenvolupa en un teatret clàssic 
amb estètica oriental i utilitzant diverses tècniques: la narració, el titella bunraku o de 
manipulació directe, la marioneta de tija i la música en directe. 
 
L’ interpretació a quatre mans d’aquesta peça és molt espectacular perquè explora i explota al 
màxim les possibilitats tímbriques i sonores de l’ instrument. 
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DIM’13. DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA 
 
 
ACTIVITATS DE LES ESCOLES DE MÚSICA  
Divendres 21 de juny, tota la tarda 
Carrers i places de la ciutat 
 
Un any més, Vilanova i la Geltrú, s’uneix a la celebració del Dia Internacional de la Música, el 
dia 21 de juny. Aquesta celebració sempre va acompanyada de la implicació de les escoles de 
música de la ciutat, fent sonar la música fora de les aules. 
 
 

 
CONVERSES, “El Col·lectiu”, Elisabeth Raspall, Jordi Mestres i Ramiro 
Rosa 
Dissabte 22 de juny, a les 21h 
Auditori Eduard Toldrà 
www.elcolectivo.cat 
 
Fitxa artística: 
Elisabeth Raspall, piano 
Jordi Mestres, contrabaix 
Ramiro rosa, bateria 

 

 
Converses és el resultat de la trobada de tres músics, dos vilanovins i un argentí, que amb un 
repertori original, estableixen un diàleg a tres d' alt l’escenari. La simplicitat de les composicions 
ens transporta a un viatge en el que la música juga un paper descriptiu i evocador. 
 
Partint de les composicions dels tres integrants i mitjançant la improvitazació, les fresques 
melodies s’entrellacen i creen un suggerent ambient sonor en el que es reflexa la llum d’un 
mediterrani proper. 
 

 
CARMINA BURANA – Carl Orff 
Direcció: SALVADOR BROTONS  
Divendres 28 i dissabte 29 de juny, a les 21h 
Fitxa artística: 
Cor de Cambra Isquione (Vilanova i la Geltrú) 
Coral Bitxac (Sant Pere de Ribes) 
Amics del cant (La Múnia) 
Banda Mestre Montserrat (Vilanova i la Geltrú) 
Direcció dels cors: ISABEL PLA  
Direcció de la Banda: EMILI SERRANO  

 
 
Les corals Isquione i Bitxac treballen conjuntament des de fa anys i han participat en diverses 
produccions d’àmbit comarcal, soles o amb d’altres formacions corals i/o instrumentals. Per al 
curs 2012-2013, conjuntament amb la Banda del Conservatori Municipal Mestre Montserrat, 
proposen una col·laboració per produir la interpretació de la versió que va fer el compositor i 
pedagog alemany del s.XX Carl Orff dels Carmina Burana, col·lecció de cants profans 
medievals en els que es lloa el goig de viure, els plaers terrenals, l’amor i el gaudi de la natura i 
on també es critica satíricament als estaments eclesiàstics i socials. 
 
En aquesta ocasió s’interpretarà la versió per a banda que va fer el compositor Mas Quiles de 
l’obra original. Les entitats intèrprets d’aquest concert acullen estudiants de música, músics 
professionals i amateurs i des de fa anys treballen en la difusió, la pedagogia i la pràctica de la 
música a la nostra comarca. 
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ALTRES  ACTIVITATS  
 
 
Els Parlem de música... són unes sessions divulgatives a través de diferents 
experts que, amb l’ajuda de mitjans audiovisuals, ens apropen o aprofundeixen, 
segons el cas, al món de la música. Diem al món de la música, perquè s’intenta 
donar una visió d’aquest art des de moltes vessants i molts punts de vista 
diferents. 
Aquest programa es dur a terme gràcies al conveni de col·laboració entre  
l’Associació Musical Eduard Toldrà i l’Auditori Eduard Toldrà. 
 
 
Organitza: Associació Musical Eduard Toldrà 
 

 
o Dijous 28 de febrer, a les 21h 
o És quan t’escolto quan hi veig clar 
o A càrrec de Igor Cortadellas 
 
o Dijous 14 de març, a les 21h 
o La meva Obra 
o A càrrec de Salvador Brotons 
 
o Dijous 11 d’abril, a les 21h 
o Els instruments de la cobla a l’orquestra simfònica 
o A càrrec de Jordi Paulí 
 
o Dijous 9 de maig, a les 21h 
o Musicoterapia (música i salut) 
o Sessió conjunta amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, filial Garraf. A càrrec 

de Melisa Mercadal 
 

o Dijous 13 de juny, a les 21h 
 

o A càrrec de Romà Escales  
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ABONAMENTS del Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà 
 
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 
 

ABONAMENT 3! AL 30%. 

Teatre. Inclou 3 espectacles a escollir entre tota la programació d’arts escèniques i dansa. 
Excepte espectacles amb preu únic i familiars. 

Auditori. Inclou els 3 concerts següents: Enchanté, De Terra i Foc, i un dels concerts de la 
Camerata Eduard Toldrà (Cinc compositors, cinc països; Les cordes del Romanticisme i 
Concert Voronkov)  

 

ABONAMENT 5! AL 40%. 

Teatre i Auditori. Inclou 5 (proporció 3 i 2) espectacles i/o concerts a escollir entre: tota la 
programació d’arts escèniques i dansa i Enchanté, Cinc compositors, cinc països, Les cordes 
del Romanticisme, Concert Voronkov i El col·lectiu. 

 

ABONAMENT CAMERATA EDUARD TOLDRÀ! AL 30%. 

Auditori. Inclou els 3 concerts de la Camerata Eduard Toldrà (Cinc compositors, cinc països, 
Les cordes del Romanticisme i Concert Voronkov). 

 

ABONAMENT FAMILIAR! AL 15%. 

Teatre i Auditori. Inclou 3 dels espectacles familiars de la programació: Un bosc de cames, El 
conte de l’eriçó Bru i El Carnaval dels animals. 

 

VENDA D’ABONAMENTS 

Taquilla de l’Auditori Eduard Toldrà: 

- Renovació d’abonaments: dissabte 23 de febrer, després de la presentació de la temporada 
als abonats de la darrera temporada, a l’Auditori Eduard Toldrà. 
  

Taquilla del Teatre i a la de l’Auditori: 

�  Nous abonaments: diumenge 24 de febrer, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h, a ambdós 
equipaments i els dissabtes en horari habitual de taquilles, sempre que en quedin de 
disponibles al Teatre Principal.  
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Venda d’Entrades 
 
PER INTERNET 
 

A partir del DIA 24 DE FEBRER A LES 11H, S’OBRIRÀ LA VENDA PER INTERNET I A 
TAQUILLES del Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà simultàniament per tal 
d’evitar cues i agilitzar la venda. 
 

A TAQUILLES: 

TEATRE PRINCIPAL i AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 

Dia 24 de febrer d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h  

Els dissabtes de 17 a 20 h  

Des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle 

 

AUDITORI EDUARD TOLDRÀ  

Dia 24 de febrer d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h Des d’una hora abans de l’inici del concert 

 

Pels espectacles familiars 

Els infants han d’adquirir l’entrada, de preu únic, a partir del moment que fan P3. Els menors de 
P3 tenen l’entrada lliure i ocuparan el mateix seient que l’acompanyant. 

 

Programació Teatre Principal i Auditori (només  espectacles d’aquests equipaments): 

- Venda d’entrades per Internet o a taquilles 

Programació de La Xarxa (només espectacles de La Xarxa): 

- Venda d’entrades a les taquilles del Círcol Catòlic: una hora abans de la funció i la vigília 
de 18 a 19.30 h.  

 

Descomptes 

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

Descompte del 10%: 
 

• Carnet de les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú.  
• Carnet Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat.  
• 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 

 
Descompte del 25% 
 

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

Descompte del 40% 
 

• Persones en situació d’atur. 
• Carnet Actiu o persones majors de 65 anys. Caldrà presentar el DNI per acreditar-ho. 
• Persones amb discapacitat i un acompanyant. 
 
 

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

• Possibilitat d’adquirir 1 entrada a 5€ 
• Donat el cas que el professional assisteixi acompanyat, aquesta segona entrada tindrà 

el 50% de descompte del preu real que mai podrà ser inferior a 5€ 
• Aquests descomptes s’aplicaran tots els dies de la setmana. Aquestes entrades només 

es podran adquirir a taquilles del Teatre 30 min. abans de l’inici de la funció, sense 
reserva prèvia i sempre que hi hagi disponibilitat d’aforament a la sala 

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

 

Promocions 

 

VNG APARCAMENTS    

                                                                  

Pàrquing de la pl. de les Casernes: els dies de representació de 
la temporada estable al Teatre o a l’Auditori, s’ofereix un tiquet de 
descompte per l’aparcament de 3€. 

El val de descompte es pot comprar a les taquilles de l’equipament, 
juntament amb l’entrada. 

 

 



 
 

 
 

 22 

 

 

REGALA CULTURA                                                                       

 

El Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà t’ofereixen la possibilitat 
de regalar TIQUETS REGAL TP-AU per a bescanviar per entrades 
de la PROGRAMACIÓ ESTABLE DE TEATRE, MÚSICA DANSA de 
la TEMPORADA MARÇ - JUNY 2013 així com de la següent 
temporada. 

T’oferim aquestes opcions: 

 

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

Tíquet regal: * El bescanvi de l’entrada es podrà a partir del 24 de febrer, els dissabtes de 17 a 
20h a les taquilles del Teatre principal i/o 1h abans de cada espectacle a les taquilles de 
l’equipament corresponent, sempre que quedin entrades disponibles. 

 
 

 
 

 


