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En aquest programa trobareu, per ordre cronològic, 
tots els espectacles d’aquesta temporada.
El color vermell correspon al Teatre Principal, el ter-
rós a La Sala i el verd a l’Auditori Eduard Toldrà.
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Teatre Principal

La Sala

Auditori Eduard Toldrà
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Presentació 
Temporada
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Febrer - Juny 2019

Teniu a les mans el llibret que conté tota la pro-
gramació que us proposem per aquesta nova 
temporada estable del Centre d’Art Contempo-
rani La Sala, el Teatre Principal i l’Auditori Eduard 
Toldrà. Com podeu comprovar són propostes 
variades, de diferents disciplines artístiques i 
que volen cobrir totes les franges d’edat, que 
abasten des de grans espectacles fins a propos-
tes més minimalistes per fer aflorar creacions 
amb característiques molt específiques.

Una temporada que vol assolir la major ex-
cel·lència possible, una alta qualitat artística i 
el compromís amb el model cultural que ens 
identifica. Una nova temporada que ratifica un 
cop més la continuïtat i la consolidació dels 
equipaments culturals municipals com un 
referent de capitalitat i d’identitat de Vilanova i 
la Geltrú.

Propostes artístiques de companyies professi-
onals, d’altres de caire més local o projectes en 
els que treballem la comunitat i donem forma 
col·lectiva a la particularitat cultural de la nostra 
ciutat que així ho demana i requereix. Així 
volem destacar els projectes Cantem!, Tots dan-
sen, Nanoteatre i la participació de les escoles 
de música, de dansa i circ de la ciutat en el Dia 
Internacional de la música, el Dia Internacional 
de la Dansa i el Dia Mundial del Circ, Així com 
les exposicions Façanes, peixeres i un conte... de 
Iakaré, Territori de Francesca Calaf i Maneres de 
pintar una arengada de Ferran Margalet.

Al voltant de totes aquestes propostes oferim 
tot un seguit d’activitats paral·leles que ens per-

meten aproximar-nos a la programació d’una 
forma diferent i aprofundir en aspectes que 
d’altra manera podrien passar desapercebuts. 
Són activitats singulars que abasten des de 
tallers, conferències, visites acompanyades, etc. 

Seguim treballant perquè les entitats i asso-
ciacions de la ciutat trobin en els equipaments 
municipals culturals un recurs per desenvolu-
par i fer possible les seves propostes i projec-
tes. Aquesta és una línia estratègica que cal 
desenvolupar amb més profunditat, perquè el 
model cultural de Vilanova i la Geltrú és la seva 
implicació en el fet col·lectiu, en la construcció 
d’aquest espai comú que ens aplega i ens fa 
sentir què som. Per aquesta temporada en 
són un bon exemple: la programació infantil i 
juvenil de La Xarxa, la proposta de la Fira Conte 
Va! Va de contes, La Medusa Rocks!, Believe, 
Projecte Miserables amb la Banda de Música 
Mestre Montserrat i Tracart i les exposicions 
de l’Escola Llebetx i el Cor Isquione i Bitxac en 
motiu de la celebració dels 50è i 25è aniversari, 
respectivament.

Una programació feta amb il·lusió, amb cura 
perquè totes i tots puguem trobar espectacles 
del nostre interès. Esperem haver encertat. 

Bona temporada !!

Adelaida Moya Taulés

Regidora de Cultura, Convivència i Equitat 
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DIA LLOC ESPECTACLE COMPANYIA GÈNERE PÀG.

 DG 3 TP La Xarxa: Adéu Peter Pan Festuc Teatre Titelles 62

 DS 9 TP La importància de ser Frank d’Oscar Wilde Teatre 14-15

 DG 10 AET La Tendresse. Hommage aux belles chansons. Anna Roig & Àlex Cassanyes 
Big Band Project

Música 16-17

 DJ 14 AET “Vida d’heroi de Strauss” David Puertas Parlem de Música 72

 DV 15 LS Façanes, peixeres i un conte... Iakaré Exposició 18

 DV 15 TP Auténtica Nur Aiza Teatre 19

DIA LLOC ESPECTACLE COMPANYIA GÈNERE PÀG.

 DJ 7 AET “Kent Nagano dirigeix La Consagració de la 
Primavera”

David Puertas Parlem de Música 72

 DJ 7 LS Escola Llebetx. 50 anys d’un vent que ha fet 
història

Exposició 21

 DS 9 LS Territori. Francesca Calaf Exposició 22

 DS 9 AET Wom’s collective Wom’s Collective Música 23

 DG 10 TP La Xarxa: Impact! Zappa Màgic Màgia i Il·lusionisme 63

 DS 16 TP El chico de la última fila De Juan Mayorga Teatre 24-25

 DG 17 AET Els colors del mar Veus - Cor Infantil Amics de 
la Unió

Música tots públics 29

 DV 22 LS Maneres de pintar una arengada. 
Ferrer Margalet

Exposició 28

 DG 24 TP L’aventura d’avorrir-se L’Estaquirot Teatre Titelles i teatre 64

 DS 30-DG 31 TP Projecte Miserables Banda de Música Mestre 
Montserrat i Aula d’Activitats 
Teatrals Tracart

 Teatre musical 30-31

DIA LLOC ESPECTACLE COMPANYIA GÈNERE PÀG.

 DV 5 LS Cor Isquione. 25 anys fent música Exposició 33

 DG 7 TP La Xarxa: Gretel i Hansel Zum Zum Teatre Teatre musical 65

 DG 7 AET Percepcions percudides Camerata Eduard Toldrà. Pau 
Montané i Ivan Herranz, per-
cussionistes solistes. Direcció: 
Salvador Brotons.

Música clàssica 34-35

 DJ 11 AET “Trip to Asia. La recerca de l’harmonia.” Parlem de Música 72

 DV 12 LS 55 urnes per la llibertat Exposició 36-37

 DS 13 TP Conferència Espectacular David Espinosa Conferència-teatre 38

Agenda d’activitats
Febrer

Març

Abril
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DIA LLOC ESPECTACLE COMPANYIA GÈNERE PÀG.

 DV 3 AET Cantem! Centres de secundària de 
Vilanova i la Geltrú

Música coral 40-41

 DS 4 TP Raphaëlle La Conquesta del Pol Sud Teatre 45

 DG 5 AET Les quatre estacions de Vivaldi Camerata Eduard Toldrà i 
Gabriel Coll, violí solista

Música clàssica 46

 DC 8 AET “El concert per a violí de Brahms amb Veronika
Eberle”

Parlem de Música 73

 DV 10 LS XIII mostra d’art d’objectes reciclats Exposició 47

 DS 10 LS Conte va ! Va de contes Exposició 48

 DS 11 TP Conte va ! Va de contes. Quimera La Guilla Teatre Titelles i clown 67

 DG 12 MP Cicle Contrapunt: Vidal Soler Vidal Soler Música 49

 DV 17 LS No em va fer Joan Brossa Exposició 50

 DG 19 AET Reggae per xics. Ballant damunt la lluna The Penguins Música tots públics 68

 DG 19 MP Cicle Contrapunt : Líam Martínez Líam Martínez Música 51

 DC 22 -DJ 23 
DV 24

TP Tots Dansen Centres de secundària de 
Vilanova i la Geltrú

Dansa tots públics 52-53

 DG 26 TP Set of sets GN/MC. Guy Nader i Maria 
Campos

Dansa 54-55

DIA LLOC ESPECTACLE COMPANYIA GÈNERE PÀG.

 DG 02 TP La Xarxa: Matilda Aula d’activitats Teatrals 
Tracart

Teatre familiar 69

 DG 02 AET Entre França i Amèrica Camerata Eduard Toldrà i 
Esther Pinyol, arpista solista.
Direcció: Tomàs Grau

Música clàssica 57

 DV 7 - DS 8 Nanoteatre Càpsules de teatre Teatre 58-59

 DV 21 EP Dia Internacional de la Música Escoles de música de la ciutat Música 60

Maig

Juny

 DS 13 AET Alba Carmona Alba Carmona Música 39

 DG 14 TP Envà Amer i Àfrica circ cia Circ tots públics 66

 DV 26 AET Cantem! Centres de secundària de 
Vilanova i la Geltrú

Música coral 40-41

 DS 27 EP Dia Internacional de la Dansa Escoles i associacions de 
la ciutat

Dansa tots públics 42

 DG 28 TP Believers Jove Cia de Dansa Little 
Broadway

Dansa tots públics 43
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Venda d’entrades i abonaments

Abonaments

Per a més informació

Internet
www.elprincipal.cat  (Entrades Teatre Principal)
www.auditoritoldra.cat (Entrades Auditori Eduard 
Toldrà)
En el cas que hagis aplicat algun descompte hauràs 
de passar per taquilla abans per validar-lo. Fins a una 
hora abans de l’espectacle.

3 Teatre / 25%
Teatre. Inclou tots els espectacles excepte Projecte 
Miserables, Conferència Espectacular, Believers, Tots 
Dansen, Nanoteatre i els espectacles familiars.  

5 Teatre i Auditori / 30%
Inclou 5 (proporció 3 i 2) espectacles i/o concerts a 
escollir entre tota la programació d’arts escèniques, 
dansa i música. Excepte Projecte Miserables, Con-
ferència Espectacular, Cantem!, Believers, concerts 
del cicle Contrapunt, Tots Dansen, Nanoteatre i els 
espectacles i concerts familiars

Camerata Eduard Toldrà / 30%
Auditori.  Inclou els 3 concerts de la Camerata 
Eduard Toldrà.

3 Auditori / 25%
Auditori. Inclou tots els concerts excepte els concerts 
familiars, Cantem! i concerts del cicle Contrapunt. 

Taquilles
Dissabtes de 17 a 20h i dies de funció des d’1h abans al Teatre.
Els dies de concert des d’1h abans a l’Auditori.

Per correu electrònic
info@elprincipal.cat | info@auditoritoldra.cat 

Per telèfon
De dilluns a divendres de 9 a 14h al 93 814 00 00 (ext. 3176).
Dissabte de 17 a 20h i dies de funció des d’1h abans al Teatre 93 814 19 52 .
Els dies de concert a l’Auditori, des d’1h abans a 93 814 00 00 (ext. 3174) .

+7 Teatre i Auditori / 40% 
Teatre i Auditori. Inclou 7 espectacles o més (propor-
ció 50%) espectacles i/o concerts a escollir entre tota 
la programació d’arts escèniques, dansa i música, 
excepte Projecte Miserables, Conferència Espectacu-
lar, Cantem!, Believers, concerts del cicle Contrapunt, 
Tots Dansen, Nanoteatre i els espectacles i concerts 
familiars.

Familiars / 36 €
Teatre i Auditori.  Inclou els espectacles Adéu Peter 
Pan, Impact!, L’aventura d’avorrir-se, Gretel i Hansel, 
Reggae per xics - Ballant damunt la lluna i Matilda.

Taquilles
Dissabtes de 17 a 20 h (Teatre Principal)
Des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle o 
concert, el mateix dia de l’espectacle a l’equipament 
corresponent (Teatre Principal i Auditori Eduard 
Toldrà).

Internet: a partir de les 11h
Taquilles del Teatre: d’11 a 14 i de 17 a 20h

26 de gener: inici venda d’abonaments
27 de gener: inici venda d’entrades
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Descomptes

Aclariments

Descompte del 10%
• Carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona 
• Membres de l’Associació d’Amics de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer.
• Alumnes de català per a adults i participants en el 
programa Voluntariat per la llengua del consorci per 
la Normalització Lingüística.
• 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@auditori-
toldra.cat.

Descompte del 15%
• Carnet de client de JR Supermercats.

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 
• Persones majors de 65 anys. Caldrà presentar el DNI 
per acreditar-ho.

Alumnes de l’ECMM, de l’Escola 
Freqüències i de Musicarea:
• Possibilitat d’adquirir la teva entrada a 5€ (en tots 
aquells concerts que no estan exclosos de des-
compte). 
• Possibilitat d’adquirir una entrada gratuïta als con-
certs 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 només es podran adquirir a 
les taquilles de l’Auditori el mateix dia del concert, 
sempre que hi hagi disponibilitat d’aforament a la 
sala. 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, abonaments i altres promocions no són acumulables. Els descomptes no s’apliquen en els 
abonaments.
• Les entrades de preu únic no tenen descompte excepte les entrades de grup. 
• Els infants han d’adquirir l’entrada, de preu únic, a partir de P3. Els menors de P3 tenen l’entrada lliure i 
ocuparan el mateix seient que l’acompanyant.

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 us 
entregaran les entrades corresponents.

Carnet AADPC
(Socis de l’Associació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Catalunya):
• Possibilitat d’adquirir 1 entrada a 6€ i una per a un 
acompanyant amb un 50% de descompte del preu 
que mai podrà ser inferior a 8€.
• 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.
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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-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.

Món Imaginari                                                                    
Mostrant l’entrada dels espectacles familiars es pot gaudir d’una hora de joc al parc infantil per 1€.

Escena 25                                                                    
Els equipaments escènics formem part d’aquesta campanya social impulsada pel Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya que vol afavorir l’accés a espectacles de teatre, circ, dansa i música a per-
sones d’entre 18 i 25 anys.

Regala Escena                                                                                                                                      
El Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà t’ofereixen la possibilitat de regalar TIQUETS REGAL per a bes-
canviar per entrades de la PROGRAMACIÓ ESCENA de la TEMPORADA EN CURS I DE LA SEGÜENT.
T’oferim aquestes opcions:

Tiquet Experiència – 30€ 
(inclou 1 entrada al Teatre o l’Auditori + 1 sopar a la vermuteria 
neotaberna “La Petite Mort” – c/ Sant Gervasi, 82)

Tiquet Regal TP-AU 
Tiquet Regal 10€
Tiquet Regal 15€
Tiquet Regal 20€
Tiquet Regal 25€

El bescanvi de l’entrada o de l’entrada + sopar es podrà fer 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. Tenir el tiquet del sopar no suposa tenir la reserva, també s’haurà de fer la reserva 
prèviament.

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 programació. 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 ubicació. Podeu consultar-la al personal de taquilles. La zona del 
Galliner del Teatre Principal i algunes localitats de llotges laterals tenen una visibilitat parcial.
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Serveis Teatre i Auditori 

Serveis La Sala 

Apropa Cultura                                                                  
El Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà formen part del programa socioeducatiu Apropa Cultura que 
treballa per què les persones en situació vulnerable puguin assistir als espectacles/activitats a un preu so-
cial. Cedim una part de les nostres localitats a un preu molt reduït per facilitar l’accés universal a la cultura. 
Podeu consultar preus especials i disponibilitat d’espectacles a: www.apropacultura.cat, info@elprincipal.
cat, info@auditoritoldra.cat / 93 814 00 00, ext 3176.

Compra les entrades! Sense cues i sense pagar comissions                                                                
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.

Retorn d’entrades                                                              
Un cop adquirides les localitats s’ofereix la possibilitat de poder retornar-les a taquilla. L’import pagat es 
tornarà únicament en cas que les localitats es venguin.

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

Canviadors per a nadons                                                          
El Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà disposa de canviadors per a nadons.

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

Pèrdua d’objectes                                                        
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.

ENTRADA GRATUÏTA                                                               
Totes les activitats de La Sala són gratuïtes

WI-FI                                                              
La Sala ofereix WI-FI al vestíbul i a les sales d’exposicions temporals

Guarda-roba                                                           
Servei gratuït de guarda-roba.

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

Servei educatiu                                                      
Visites dinamitzades i tallers per a escoles de Primària, i Institus de Secundària i Batxillerat.

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



12  |  TEMPORADA FEBRER  - JUNY 2019



TEMPORADA FEBRER - JUNY 2019  |  13

Febrer
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La importància de ser Frank,
d’Oscar Wilde

Teatre Principal

9 de febrer
dissabte 21.00 h
Gènere
Teatre

Durada
1h 45’

Preu anticipada
24 € Platea 
i llotges centrals 
22 € Llotges laterals
16 € Galliner

Preu dia taquilla
26 € Platea 
i llotges centrals 
24 € Llotges laterals
18 € Galliner

Autor
Oscar Wilde

Direcció
David Selvas

Versió i traducció
David Selvas
Cristina Genebat

Intèrprets:
Laura Conejero
Mia Esteve
Paula Jornet
Jaume Madaula
Paula Malia
Norbert Martínez
David Verdaguer

Producció:
Teatre Nacional de
Catalunya i La Brutal

Web:
labrutal.comLa gloriosa trajectòria d’Oscar Wilde va quedar arruïnada sobtada-

ment amb la condemna a presó que l’acusava d’indecència per la 
seva vida privada, just després d’haver estrenat aquesta comèdia.

L’escriptor, que no es refaria d’un cop tan dur, ja havia denunciat 
sovint la hipocresia d’una societat cada cop més conservadora i 
controladora sobre la intimitat dels seus ciutadans. Una hipocresia 
que, de manera premonitòria, esdevindria la protagonista d’aques-
ta deliciosa obra mestra sobre els embolics amorosos de dos joves 
britànics i les seves secretes dobles vides, la qual anticipa algunes 
de les principals avantguardes del segle xx.

Un dels retrats més àcids i divertits que mai s’han fet sobre
la hipocresia social.
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Anna Roig & Àlex Cassanyes
Big Band Project

Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band Project presenten 
LA TENDRESSE. Hommage aux belles chansons, un con-
cert que uneix les cançons franceses que més li agraden a 
l’Anna Roig i les composicions exquisides i curoses de l’Àlex 
Cassanyes.

L’Anna ha anat guardant en un calaix cançons de Jacques 
Brel, Claude Nougaro, Serge Gains-bourg, Barbara i altres 
autors que, al descobrir-les i enamorar-se’n esperava po 
der-les cantar algun dia.

L’Àlex, compositor i arranjador, ha treballat amb uns arran-
jaments amb l’equilibri just entre potència i dolçor i plens 
de matisos, com la tendresa. Perfectes per gaudir encara 
més d’aquestes cançons, amb una nova sonoritat que els 
ret un grat homenatge, tant per l’exquisidesa en l’escriptu-
ra de l’acompanyament musical com per la delicadesa dels 
músics en la seva interpretació.

Casualment, totes les cançons tenen en comú aquesta tan 
necessària tendresa de la qual sovint sembla que estigui 
mancada el món.

Web:
annaroigilombredetonchien.com
alexcassanyes.com

La Tendresse. 
Hommage aux belles chansons
Catorze músics, un director/arranjador i 
una intèrpret sobre l’escenari.
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Auditori Eduard Toldrà

10 de febrer
diumenge 19.00 h
Gènere
Cançó francesa i
big band

Durada
1h 15’

Preu anticipada
15 €

Preu dia taquilla
17 €

Direcció musical
Àlex Cassanyes

Intèrprets
Anna Roig
(Veu)
Roger Martínez
(Saxo alt i soprà)
Xavi López
(Saxo alt, flauta i clarinet)
Sergi Raya
(Saxo tenor i harmònica)
David Miret
(Saxo baríton i clarinet)
Gabri Prieto
(Trompeta i flugelhorn)
Joan Miquel Giro
(Trompeta i flugelhorn)
Alberto Redondo
(Trompeta i flugelhorn)
Joan Cuscó
(Trombó)
Joan Granados
(Trombó)
Pere Montserrat
(Trombó)
Guillem Callejón
(Guitarra i pedal steel 
guitar)
Carles Sanz
(Piano i teclats)
Xavi Carbó
(Contrabaix i baix elèctric)
Ricard Parera
(Bateria)
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Façanes, peixeres i un conte... lakaré 
La Sala

INAUGURACIÓ
15 de febrer

divendres

del 15 de febrer 
al 3 de març

Exposició itinerant que pretén donar a conèixer la nostra ciutat, cultura fes-
tiva i tradicional de pobles i ciutats. Tot sota visió de Iakaré que en fa una 
interpretació personal, recreant escenes que retraten la realitat i la inter-
preten de nou amb imaginació, fantasia i sobretot una bona dosi d’humor. 

Imaginació, fantasia i una bona dosi d’humor.

SALA OBERTA  

Preu
Gratuït

Organitza
Lakaré 

Web
lasalavng.cat

iakareninots.com
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Auténtica
Teatre Principal

15 de febrer
divendres 21.00 h

AUTÈNTICA és un viatge emocional en clau de comèdia on podrem desco-
brir si som el que realment volem ser. Una reflexió que no deixarà a ningú 
indiferent. Mari Carmen ha pres una important decisió, però diverses tru-
cades la faran reflexionar i enfrontar-se a si mateixa. “Quan he deixat de 
ser jo?” Aquesta pregunta la portarà a realitzar un intens viatge emocional 
enfrontant-se al seu present i al seu passat, per poder decidir el seu futur.

Programa de suport a la creació SINGULART.

La vilanovina Nur Aiza s’endinsa en aquest viatge emocional 
per preguntar-se: quan vas deixar de ser tu?

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

Gènere
Teatre

Durada
1h 10’

Preu anticipada
18 € Platea 
i llotgescentrals 
16 € Llotges laterals
14 € Galliner

Preu dia taquilla
20 € Platea 
i llotgescentrals 
18 € Llotges laterals
16 € Galliner

Companyia, idea original,
autoria
Nur Aiza

Dramatúrgia
Nur Aiza
Ian Bermúdez
Jaume Gil

Direcció
Jaume Gil
Nur Aiza

Interpretació
Nur Aiza

Web:
nuraiza.com

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 76
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Març
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Escola Llebetx. 
50 anys d’un vent que ha fet història

La Sala

L’escola Llebetx entrà en funcionament fa 50 anys al carrer Sant Gervasi 
de la mà de la Francesca Cabrisses. 50 anys, tres edificis, una cooperativa 
de pares i mares, més de 1.000 alumnes i un centenar de mestres que han 
educat i creat una família. 

El pas pel Llebetx no deixa indiferent a ningú. Els nostre alumnat té la sort 
de conviure des de fa molts anys amb nenes i nens amb necessitats educa-
tives especials greus i permanents i això, ens enriqueix i ajuda a ser millors 
persones, amb capacitat de posar-se al lloc de l’altre i respectar els diferents 
ritmes. 

Ser escola inclusiva té un valor afegit. L’exposició fa un repàs per aquests 50 
anys d’història i vivències, d’una escola amb identitat pròpia que ha treba-

llat i treballa per formar individus lliures i amb esperit crític.   

50 anys d’històries i vivències d’una escola amb
identitat pròpia. 

INAUGURACIÓ
7 de març
dijous
del 7 al 24
de març
SALA OBERTA  

Preu
Gratuït

Organitza
Escola Llebetx 

Web
lasalavng.cat
agora.xtec.cat/escolal-
lebetx
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Territori
Francesca Calaf

La Sala

La seva obra plàstica va mes enllà de la dilatada obra pictòrica centrada en 
temes concrets: festes populars, les vinyes, el mar, entre  altres. La fotografia 
està present amb recerques temàtiques sobre les dones. Té editats quatre 
poemaris temàtics.

Anar al bosc, i escoltar el silenci.
Després d’anys expressant-se amb colors i formes, seguin temàtiques con-
cretes, parteix  d’un punt on colors, formes i textures, formen un TERRITO-
RI, tan íntim com proper.

Trobat el fil conductor de la història, qüestionant l’interior i l’entorn i expli-
car-lo  plàsticament.

Reivindicar amb les restes de les troballes del bosc, la relació de dependèn-
cia amb el sistema que ens envolta, reflexionar envers la fragilitat del en-
torn proper, base de la nostra subsistència.

Anar al bosc i trobar el silenci.

INAUGURACIÓ
9 de març

dissabte

del 9 al 31 de març
SALA DE LES VOLTES

Preu
Gratuït

Organitza
Associació de Dones

La Frontissa

Web
lasalavng.cat

lafrontissa.wordpress.com

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 75
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Wom’s Collective
Auditori Eduard Toldrà

9 de març
dissabte 21.00 h

WOM’S Collective és una proposta liderada per la baterista i composito-
ra Laia Fortià i la cantant, pianista i compositora Clara Luna, que després 
d’haver treballat juntes durant més de 4 anys amb el grup WOM, arran-
jant cançons d’altres artistes, ara decideixen donar veu també a les seves 
pròpies composicions unint-se a Anaïs Vila, Gessamí Boada i Magalí Datzira. 

Juntes aconsegueixen un so personal i característic que ens transporta dins 
l’univers musical d’aquestes dones creadores on l’element unificador de les 
cançons és la suma de les veus i el teixit sonor que es crea en entrellaçar-les 
amb els diferents instruments.

Amb la seva cançó Womsongs el quintet femení, canten qui són presen-
tant-se com “Imparables, increïbles, infinites i incondicionals”, a la vegada 
que en el videoclip es mostren amb total naturalitat, ballant, fent carotes ...

Una proposta femenina sòlida i amb personalitat, dones 
músics i compositores, amb amplia experiència i formació 
musical. 

Gènere
Música pop-rock

Durada
1h 15’

Preu anticipada
12 €

Preu dia taquilla
14 €

Companyia
Wom’s Collective

Intèrprets
Clara Luna 
(Veu i teclat )
Laia Fortià
(Bateria i veu)
Anaïs Vila
(Guitarra i veu)
Gessamí Boada
(Teclat i veu) 
Magalí Datzira
(Baix i veu)

Web
womscollective.com
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El chico de la última fila, 
de Juan Mayorga 

Teatre Principal

16 de març
dissabte 
18.00 h i 21:00 h
Espectacle en castellà

Gènere
Teatre

Durada
1h 30’

Preu anticipada
24 € Platea 
i llotges centrals 
22 € Llotges laterals
16 € Galliner

Preu dia taquilla
26 € Platea 
i llotges centrals 
24 € Llotges laterals
18 € Galliner

Autoria
Juan Mayorga

Direcció
Andrés Lima

Ajudant de direcció
Anna Serrano

Intèrprets
Sergi López
Míriam Iscla
David Bagés,
Anna Ycobalzeta
Guillem Barbosa
Arnau Comas

Producció
Sala Beckett

Web:
salabeckett.com

A El Chico de la última fila, els exercicis de redacció d’un jove alumne 
de literatura esdevenen una mena de xarxa de realitat-ficció de la 
qual ni el seu propi professor no en podrà escapar; ni ell ni la seva 
dona que, poc a poc, queda atrapada per la força de la fascinació, 
l’aparent perillositat i l’expectativa d’aquells textos. Un poder que 
ultrapassa l’aula per ficar-se a casa del professor, en la seva intimi-
tat, al seu cap i al seu cor i també al dels lectors i espectadors. 

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 76

Juan Mayorga és un dels autors contemporanis més impor-
tants a nivell estatal, text guardonat amb un premi Max i un 
repartiment de luxe amb tres vilanovins: 
Sergi López, Anna Serrano i Arnau Comas.
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Veus - Cor Infantil 
Amics de la Unió

Els colors del mar

Auditori Eduard Toldrà

17 de març
diumenge 19.00 h

“La Mediterrània, aquest mar que ens enamora, és un 
món de molts colors. Un dia hi vam llançar la nostra xarxa 
i, entre peixos i algues marines, vam trobar músiques i 
cançons meravelloses que eren com onades que ens acari-
ciaven l’ànima. Captivats per la seva bellesa, vam somniar 
Els colors del mar.”

Eduard Iniesta i Piti Español van crear “Els Colors del Mar”, un con-
cert fet de melodies tradicionals dels pobles que envolten el Med-
iterrani i d’obres originals del compositor i lletrista, amb la idea de 
mostrar la paleta de colors que sovint il·luminen el nostre mar i, de 
vegades, l’enfosqueixen.

Veus – Cor Infantil Amics de la Unió, acompanyats de la cantant 
Gemma Humet i d’un grup de músics encapçalats per Eduard Ini-
esta, donen veu a una rumba, una dansa italiana, una cançó d’amor 
grega, una cançó satírica sobre la contaminació del mar o un cant 
a la vida de les persones refugiades. Tot plegat envoltat de llums i 
projeccions audiovisuals que permeten crear un ambient de calma 
o d’agitació depenent de la cançó.

Gènere
Música coral i
 música mediterrània 
(tots els públics)

Durada
1h 30’

Preu anticipada
10 €

Preu dia taquilla
12 €

Companyia
Cor Infantil Amics de la 
Unió

Text
Piti  Español

Arranjaments i 
composició
Eduard  Iniesta

Intèrprets
Gemma  Humet 
Veu)
Eduard  Iniesta
(Guitarres)
Antonio  Sánchez
(Percussions ètniques)
Robert  Armengol
(Percussions clàssiques)
Eduard  Arribas
(Contrabaix)
Laia  Capdevila
(Viola)
VEUS Cor Infantil Amics 
de la Unió
(cor)

Web
veus.corinfantil.cat/
produccions/els-colors-
del-mar-produccions  
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Maneres de pintar una arengada
Ferrer Margalet

La Sala

Per una persona del carrer, com acostumem a etiquetar la gent sense in-
quietuds artístiques, polítiques, associatives o ganes de tenir el més mínim 
protagonisme en la tribu en què els toca conviure, parlar d’art contempora-
ni és com parlar del sexe dels àngels, els sembla una animalada, ximpleria 
o collonada.

En aquesta exposició ensenyo les cartes: sets, vuits , i cartes que no lliguen. 
Revelo el truc de màgia d’això que en diuen la inspiració, muses, energies 
del més enllà, lligams còsmics i tot aquest reguitzell de burrades que sovint 
envolten els artistes.

No vull que les obres semblin una potinga miraculosa que han de salvar a 
la humanitat de tots els mals presents i futurs, encara que tenen un text o 
consigna com si es tractés  d’un prospecte de pastilles per al mal de cap.

Ni tinc el mínim interès en influenciar a algú. Expressar el meu pensament, 
amb això sol, ja en tinc prou. No tinc cap pretensió d’enllestir aquest palan-
gre massa embolicat que avui ens toca trampejar com bonament podem 
en aquesta societat actual meravellosament complicada. Si les obres em 
queden bé i fan goig junt amb els mobles d’Ikea, em dono per satisfet.

Expressar el meu pensament, amb això sol ja en tinc prou.

INAUGURACIÓ
22 de març

divendres

del 22 de març
al 28 d’abril

SALA DE LES COLUMNES

Preu
Gratuït

Web
lasalavng.cat

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 75
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La Sala
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Web:
tracart.net
vilanova.cat/ecmusica

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 76
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Projecte Miserables, 
amb Banda de Música Mestre Montserrat i 
Aula d’activitats teatrals Tracart

Teatre Principal

30 de març
dissabte 21.00 h

31 de març
diumenge 19.00 h

Una versió d’un clàssic de plena vigència...“La història és un 
eco del passat que ressona en el futur.” Victor Hugo.

Gènere
Teatre musical

Durada
1h 30’ amb entreacte

Edat recomanada
a partir de 7 anys

Preu anticipada
12 € Preu únic

Preu dia taquilla
14 € Preu únic

Espectacle fora 
d’abonaments i exclòs de 
descomptes

Direcció escènica
Montse Obrador 
Salvador Cuéllar

Direcció musical
Emili Serrano

Arranjaments musicals
Salva López

Direcció tècnica i
il·luminació
Oriol Ibáñez

Tècnic de veu
Carles Masdeu

Tècnic de cos
Lluís Pascual

Vestuari i estilisme
Ester Chércoles

Contingut audiovisual: 
Dani Rodríguez amb la 
col·laboració de l’EMAID

Repartiment
Alumnes de TRACART 
i músics de la Banda 
Mestre Montserrat

Producció
Aula d’activitats teatrals 
TRACART i Banda Mestre 
Montserrat, amb la 
col·laboració del Teatre 
Principal

Fa quatre anys Tracart i la Banda Mestre Montserrat van unir esforços 
per formar una gran família de músics i joves actors i dur a terme una 
adaptació de Sweeney Todd. Més enllà del resultat final, l’objectiu que 
perseguien era cercar plegats i fusionar llenguatges per fer arribar una 
història al públic. Aquest cop ens ofereixen un concert teatralitzat que 
juga i experimenta amb una actualització d’Els Miserables. Persegue-
ixen el mateix objectiu i tenen el repte de tornar a unir esforços i il·lu-
sions en un espectacle en el que s’esborren fronteres entre intèrprets 
per fer-vos vibrar amb un clàssic de plena vigència... i és que tal com 
deia Victor Hugo; “La història és un eco del passat que ressona en el 
futur.”

Basada en la novel·la de Victor Hugo, les composicions de Schönberg, 
el llibret de Boublil i les lletres de Kretzmer, la història narra les vivèn-
cies d’un grup de joves atrapats en un conflicte de caire social i humà. 

L’estrena s’emmarca en la línia de PROGRAMACIÓ ACADÈMICA DE 
SUPORT A LA CREACIÓ de projectes de joves en escena.
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Cor Isquione
25 anys fent música

La Sala

El Cor Isquione neix l’any 1993 fruit de la voluntat de col·laboració amb 
l’Orquestra de Cambra del Garraf. Ben aviat, el Cor comença a bastir les 
seves pròpies produccions basades en les  grans obres del repertori coral, 
dins d’un ampli ventall que va des de la música antiga fins els compositors 
contemporanis. 

En aquests 25 anys han passat per la formació més d’un centenar de can-
taires, sempre sota la direcció d’Isabel Pla, que ha aconseguit unir l’afició 
personal de tanta gent diversa amb la qualitat artística del Cor, esdevenint 
un clar exemple de creació musical i de participació col·lectiva a la nostra 
ciutat i comarca.

Juntament amb la Coral Bitxac de Sant Pere de Ribes, el Cor ha realitzat con-
certs tant a capella com acompanyat de directors i intèrprets de reconegu-
da trajectòria, fent actuacions al llarg de la geografia dels Països Catalans i 
en diverses capitals europees.

En aquesta exposició ens endinsarem en l’univers musical del Cor Isquione, 
viatjant a través dels seus 25 anys d’història.

Un viatje per conèixer l’univers musical del Cor Isquione. 

INAUGURACIÓ
5 d’abril
divendres

del 5 al 28 d’abril
SALA OBERTA

Preu
Gratuït

Organitza
Cor Isquione i Bitxac

Web
lasalavng.cat

© Berta Vicente
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Cada vegada menys, però encara costa trobar composicions d’aquelles que 
encaixaríem en el prestatge de la música clàssica, pensades per a percus-
sionistes solistes. En aquest cas, Salvador Brotons ens proposa una obra per 
a 2 percussionistes solistes i orquestra de corda. El resultat és espectacular 
perquè els solistes s’enfronten a 2 sets de percussió de dimensions impor-
tants que dialoguen entre ells i l’orquestra tot creant diversos ambients 
molt descriptius. 
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Camerata Eduard Toldrà 
Direcció: Salvador Brotons
“Percepcions Percudides”

Auditori Eduard Toldrà

Pau Montané , percussionista solista

Ivan Herranz , percussionista solista

7 d’abril
diumenge 19.00 h

Gènere
Música clàssica

Durada
1h 30’

Preu anticipada
15 €

Preu dia taquilla
17 €

Companyia
Camerata Eduard Toldrà 
Percusionistes solistes
Pau Montané 
Ivan Herranz
Direcció
Salvador Brotons

Web
camerataeduardtoldra.cat 

 Amb el suport de:

Col·laboren:

Escoltarem un diàleg entre percussió i orquestra 
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55 Urnes per la llibertat  
La Sala

Aquesta exposició mostra el treball de cinquanta-cinc artistes que amb la 
seva creació fan visible un crit i un compromís en defensa de la llibertat i la 
democràcia.

El dia 1 d’octubre a Catalunya tot un poble es va unir per exercir pacífica-
ment el seu dret a votar. Malgrat la seva actitud, l’acció es va voler interrom-
pre per la força dels cops.

Cada artista ha disposat d’una urna del referèndum de l’1-O per fer la seva 
creació i donar expressió a la seva veu. Aquest projecte ha estat possible 
gràcies a la col·laboració desinteressada d’autors, artistes, dissenyadors, fo-
tògrafs, traductors, empreses i tots els professionals que han posat el seus 
coneixements i treball per aconseguir tirar endavant el projecte.

Artistes:

Franc Aleu - Nora Ancarola - Miquel Arnaudiès - Biel Barnils Carrera - Jacquie 
Barral - Núria Batlle - Pere Bellès - Fabien Boitard - Danièle Busquet - Tom 
Carr - Francesca Caruana - Pascal Comelade - Roger Cosme Esteve - Joël Des-
bouiges - Quim Domene - Philippe Domergue - Pep Duran Esteva - Ignasi 
Esteve i Bosch - Joan Fontcuberta - Marc Fourquet - Gabriel - Jesús Galdón 
- Jordi Isern - Salvador Juanpere - Emmanuelle Jude - Patrick Jude - BKB, 
(Brigitte Kühlewind-Brennestuhl) - Delphine Labedan - Lola Lasurt - Antoni 
Llena - Anna Llimós - Francesca Llopis - Assumpció Mateu - maro (Odile 
Marot) - Enric Mauri - Carme Miquel - Pere Noguera - Gilles Olry - Frederic 
Perers - Enric Pladevall - Xevi Prat - Jaume Ribas - Antònia Ripoll - André 
Robèr - Dolors Rusiñol Masramon - Esteve Sabench - Gerard Sala - Carme 
Sanglas - Claret Serrahima - Servand Solanilla - David Torrents & Jacqueline 
Molnár - Francesc Torres - Montse Vendrell - Christian Vila - Marga Ximenez

INAUGURACIÓ
12 d’abril
divendres

del 12 d’abril
al 12 de maig
SALA DE LES VOLTES

Preu
Gratuït

Organització i 
producció
Comitè de solidaritat ca 
talana - Catalunya Nord
Coordinació
Hervé Pi
Comissariat
Esteve Sabench
Fina Duran

Web
lasalavng.cat
urnes.cat

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 75
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Conferència Espectacular
Teatre Principal

13 d’abril
dissabte 19.00 h

Un repàs i un homenatge als artistes que han marcat la trajectòria de David 
Espinosa, que combina la paraula amb la manipulació d’objectes, l’acció 
coreogràfica i el teatre d’ombres. Un recorregut audiovisual per la història 
de teatre no convencional a Catalunya i a la resta d’Europa a través de les 
vivències de l’artista escènic David Espinosa, que creu que ha arribat el mo-
ment de fer recompte de la seva trajectòria.

El Teatre Principal, com a membre de la Xarxa Transversal ha participat en 
aquesta producció que vol apropar-nos a les arts escèniques multidisci-
plinàries.

David Espinosa

Una particular classe magistral sobre les arts 
escèniques multidisciplinàries.

Gènere
conferència-teatre

Durada
50’

Preu únic
5 €

Espectacle fora 
d’abonaments i exclòs

 de descomptes

Direcció i interpretació
David Espinosa 

Col·laboració
Africa Navarro 

Música
Santos Martínez

Producció
Transversal,una xarxa 
dels teatres de Figue-

res, Girona, Granollers, 
Manresa, Mataró, Olot, 

Reus, Sant Cugat del 
Vallès, Tortosa i Vilanova i 

la Geltrú.

Web:
davidespinosa.org
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Alba Carmona
Auditori Eduard Toldrà

13 d’abril
dissabte 21.00 h

Estudiosa de la música d’arrel, Alba Carmona s’ha mogut durant anys entre 
els sons de les diferents músiques populars i la música moderna.

Ha trepitjat una infinitat d’escenaris al costat d’artistes amb qui ha après i 
compartit molt: Perico Sambeat, Carlos Saura, Chano Dominguez, Las Mi-
gas, Mauricio Sotelo .... 

Les experiències al llarg de 18 anys en la música, el pas del temps i les emo-
cions de la seva recent maternitat li han provocat la necessitat d’expres-
sar-se, per primera vegada, amb veu pròpia.

Després de participar en molts projectes, 
enceta el seu projecte personal.

Gènere
Música fusió-flamenc

Durada
1h 30’

Preu anticipada
15 €

Preu dia taquilla
17 €

Companyia
Alba Carmona

Intèrprets
Alba  Carmona 
(cantant)
Jesús  Guerrero
(guitarra)
Juan   Barbín
(percussió)
Martín  Melendez
(chelo)
Angel  Pérez 
(teclats)

Web
albacarmona.es

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 74
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Envà
Amer i Àfrica circ cia

Entre 250kg de palla i 125kg de massa humana, dues per-
sones divaguen a través del moviment, els equilibris, l’hu-
mor i la composició de l’espai sobre el concepte de l’estu-
pidesa humana. 

Amer Kabbani i Àfrica Llorens formen aquesta companyia 
de circ contemporani centrada en la investigació sobre la 
tècnica de mans a mans que els dur a cercar un llenguatge 
propi. Envà explora les noves possibilitats en la cerca de la 
fragilitat del moviment i les formes.

UMORE AZOKA Premi al Millor Espectacle. Leioa, 2018

Projecte beneficiari del dispositiu Fons de creació del projecte 
de cooperació transfronterer De Mar a Mar en el marc del pro-
grama POCTEFA.

Amb el suport de la Central del Circ, Hameka Fabrique des 
Arts de la rue, La Grainerie fabrique des arts du cirque et de 
l’itinérance.

Tot és equilibri, desequilibri,...reequilibri.



TEMPORADA FEBRER - JUNY 2019  |  41

Teatre Principal

14 d’abril
diumenge 18.00 h
Gènere
Circ 

Durada
50’

Edat recomanada
Espectacle per a tots
els públics

Preu anticipada
10 € Platea 
i llotgescentrals 
8 € Llotges laterals
6 € Galliner

Preu dia taquilla
12 € Platea 
i llotgescentrals 
10 € Llotges laterals
8 € Galliner

Companyia
Amer i Àfrica circ cia

Idea original
Amer y Àfrica

Intèrprets
Amer y Àfrica

Acompanyament escènic
Jorge Albuerne

Mirada externa
Jorge Albuerne 
Karl Stets

Música
Karl Stets

Web
amerafricacirc.com
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Una de les línies d’actuació de l’Auditori Eduard Toldrà, més enllà de la programació de concerts, 
és l’impuls de la línia pedagògica entorn el foment de la música. És en aquest sentit que l’Auditori 
ha cercat la complicitat de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat per dur 
a terme el Cantem!, un projecte pedagògic que vol fomentar tot un seguit de valors així com els 
coneixements musicals entre l’alumnat de secundària.

Amb el projecte Cantem! volem fomentar la música entre els alumnes no només com a element 
cultural sinó com una eina de participació, treball en equip i de cohesió social. I aconseguir que 
els alumnes tinguin una experiència personal a través de la música en viu, a més a més de rebre 
una formació musical complementària al currículum escolar habitual. 

En aquesta segona edició participaran els alumnes de 1r d’ESO de l’INS Baix a mar, de l’Escola 
CIM, del Col·legi Providències i de l’IES Manuel de Cabanyes, sota la direcció d’Isabel Pla i amb 
l’acompanyament musical de professors de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat.
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Cantem! Roda el món i torna al born
Auditori Eduard Toldrà

Projecte pedagògic musical

La música i el cant com a eina de participació, treball en 
equip i cohesió social. 

26 d’abril
divendres  20.00 h
Ies Baix a mar

3 de maig
divendres  20.00 h
Escola El Cim 

Col·legi Divina Providència

10 de maig
divendres  20.00 h
IES Manuel de Cabanyes

Gènere
Cant coral

Durada
50’

Preu únic
3 €
Espectacle fora 
d’abonaments i exclòs 
de descomptes.

Direcció artística
Isabel Pla

Veus
Alumnes de 1r d’ESO de 
l’Institut Baix a mar
Escola El Cim
Col·legi Divina Providència 
IES Manuel de Cabanyes

Músics
Professors de l’ECMM

Producció
Auditori Eduard Toldrà
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Dia Internacional de la Dansa 
DID’19

Rambla Principal
Pl. de les Neus

27 d’abril
dissabte, tot el dia

ITINERARIS DE DANSA. 

Exhibició de les escoles i associacions de la ciutat dedicades a la dansa.

Un any més des del Teatre Principal, la ciutat de Vilanova i la Geltrú, impul-
sa un seguit d’activitats i exhibicions al voltant del Dia Internacional de la 
Dansa amb l’objectiu de dinamitzar i fomentar la dansa a la nostra ciutat. És 
imprescindible en una jornada com aquesta, la implicació i participació de 
les escoles i associacions de dansa de la nostra ciutat. 

Programa de suport a la creació SINGULART

Exhibició de les escoles i associacions de la ciutat
dedicades a la dansa.

Gènere
Dansa 

per a tots els públics

Preu 
Gratuït

Escoles i associacions de 
la ciutat dedicades a la 

dansa

Web
elprincipal.cat
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Believers
Teatre Principal

28 d’abril
diumenge 18.00 h

L’arribada de Isabelle (ex ballarina francesa) a la recerca de noves i exòtiques 
experiències en un decadent hostal de L’Habana (Cuba), revoluciona la res-
ignada vida de la Naidelyn i la d’un grup de joves que es reuneixen en el 
seu bar per ballar. 

L’estrena s’emmarca en la línia de PROGRAMACIÓ ACADÈMICA DE SUPORT 
A LA CREACIÓ de projectes de joves en escena.

Amb la col·laboració de Musicarea (director Jordi Artigas) i Carlos 
Naranjo i Cor de Gospel Rock (direcció Sílvia Martos). 

Participació especial: Cecilia Segovia, Raquel Rodríguez, 
Lenin Guerrero, Carlos Bonilla.

Col.laboren: Dance it, Sònia Sanz, Mercè Camuñas, Ulises Paredes, 
Ana Castellano de Sola i Elisabeth Tàrrega.

I tu, què faries per aconseguir el teu somni?

Espectacle per a tots
els públics

Gènere
Dansa-musical

Durada
1h

Preu anticipada
10 € preu únic

Preu dia taquilla
12 € preu únic

Espectacle fora 
d’abonaments i exclòs de 
descomptes

Companyia
Jove Companyia de 
dansa Little Broadway

Direcció
Cecilia Segovia

Asistencia de direcció
Raquel Rodríguez

Coreografía
Cecilia Segovia
Raquel Rodríguez
Laura Zamora
Nadia Pesarrodona
Sonia Cuadrado

Ballarins
Aina Pedraza
Maria Fernández
Elena Arteche
Paula Vilà
Eric Rodríguez
Marc Serrano
Vinyet Plana
María Jesús 
Luana Paredes
Marta Cardona
Rosa Mora
Martina Navarro
Ada Vilar
Mar Elshaday 
Serena Pagano 
Marcie Overton
Irene Martínez 
Aroa Sanz
Mar Ollé
Diana Rico
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Maig
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Raphaëlle
Teatre Principal

4 de maig
dissabte 21.00 h

Raphaëlle projecta una mirada sobre un món globalitzat en plena transfor-
mació i ens parla sobre lluites i conquestes socials, sobre les minories, sobre 
l’educació que rebem i els rols que assumim. Què vol dir ser dona? Què vol 
dir ser home? L’espectacle parteix d’una experiència individual de canvi de 
gènere, un recorregut vital de lluita per la identitat, per l’autoafirmació i pel 
trencament dels motlles.

La companyia La Conquesta del Pol Sud combina el llenguatge teatral i la 
investigació periodística incorporant testimonis reals en primera persona. 
Després de Nadia (Grec 2014) i de Claudia (Grec 2016), arriba Raphaëlle 
(Grec 2018), on la companyia tanca la trilogia sobre Dona, història i identi-
tat i  continua endinsant-se en la dramatúrgia contemporània per plantejar 
qüestions actuals, buscant l’equilibri entre l’emoció i el debat. 

A través de l’experiència d’una dona trans ens preguntarem 
si la divisió en sexes és una construcció cultural. 

Espectacle en castellà

Gènere
Teatre documental

Durada
1h 20’

Preu anticipada
20 € Platea 
i llotges centrals 
18 € Llotges laterals
14 € Galliner

Preu dia taquilla
22 € Platea 
i llotges centrals 
20 € Llotges laterals
16 € Galliner

Companyia
La Conquesta del Pol Sud

Creació i interpretació
Raphaëlle Pérez
Carles Fernández Giua 
Eugenio Szwarcer 

Direcció
Carles Fernández Giua 

Espai i vídeo
Eugenio Szwarcer 

Producció
Grec Festival de 
Barcelona 2018
La Conquesta del Pol Sud
Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC)
Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona (CCCB)

Web:
laconquesta.com

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 76
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Camerata Eduard Toldrà
Direcció: Gabriel Coll

“Les quatre estacions de Vivaldi”

Auditori Eduard Toldrà

Gabriel Coll

5 de maig
diumenge 19.00 h

Quatre concerts per a violí inspirats en quatre sonets escrits pel mateix Viv-
aldi, o quatre sonets inspirats en els quatre concerts per a violí. Tant li fa. En 
tot cas, una de les obres més populars de la música clàssica. Un repte per a 
solistes i una delícia pels oients. Quan un solista com el Gabriel Coll t’ofereix 
la possibilitat de programar aquests quatre concerts per a violí, no es pot 
deixar passar l’oportunitat.

Poder escoltar, de tant en tant,  Les Quatre estacions de Vivaldi en directe, 
és un privilegi i un luxe que no es poden defugir.

Gaudir d’una de les obres més popular de
la música clàssica en directe

Gènere
Música clàssica

Durada
1h 30’

Preu anticipada
15 €

Preu dia taquilla
17 €

Fitxa artística
Camerata Eduard Toldrà 

Gabriel Coll
(violí solista)

Web
camerataeduardtoldra.cat

 Amb el suport de:

Col·laboren:
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XIII Mostra d’art d’objectes reciclats
La Sala

S’exposen els treballs realitzats pels alumnes dels centres d’educació in-
fantil, primària i secundària de Vilanova i la Geltrú adherits al programa 
de l’Agenda 21 Escolar. L’objectiu del programa és conscienciar a les noves 
generacions el respecte pel medi ambient

L’objecte usat combinat amb el concepte intel·lectual i la sensibilitat ambi-
ental pot donar lloc a l’aflorament de sentiments i emocions amagats tant 
en l’artista com al visitant.  Aquesta feina, el nou ús de l’objecte de rebuig, 
i la nova sensibilitat ambiental ens han de portar cap a un millor nou món. 
Tot i ser una exposició d’art, també  es podran veure altres dissenys d’ob-
jectes funcionals, lúdics o experimentals.

Donem nova vida als objectes!

del 10 de maig
al 26 de maig
SALA OBERTA

Preu
Gratuït

Organització
Servei de Medi Ambient 
A21 Escolar

Web
lasalavng.cat
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Conte va! Va de contes 
La Sala

L’exposició vinculada a la Fira Conte va! Va de Contes s’ha convertit en una 
cita de referència de la il·lustració contemporània al nostre país. 

Com cada any, la selecció dels participants a la mostra ve donada pels il·lus-
tradors que van exposar l’any anterior, creant així una riquíssima xarxa de 
creadors.

Enguany, tant l’exposició com la fira tenen com a fil conductor  Els contes 
i el bosc.

L’exposició s’emmarca dins la setena edició de la Fira Conte va! Va de con-
tes dedicada a la Literatura Infanti i Juvenil que tindrà lloc a Vilanova i la 
Geltrú el dissabte 11 de maig. La programació inclou diferents activitats de 
foment de la lectura que es realitzaran durant tot el dia a diferents espais 
de la ciutat. 

“...Quatre rialles, petites coses màgiques, una abraçada ben 
calenta, una guerra de pessigolles i una guspira d’il·lusió”.

INAUGURACIÓ
10 de maig
divendres

del 10 de maig
al 23 de juny

SALA DE LES COLUMNES

Preu
Gratuït

Organitza
Associació pel Foment de 
la Literatura Infantil Judit 

Sendra

Web
lasalavng.cat

www.conteva.cat

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 75
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Vidal Soler
Romàntic Can  Papiol

12 de maig
diumenge 19.00 h

Aquest jove ja és una vella glòria de l’escena vilanovina, i és que porta mil-
itant com a guitarrista en bandes locals des que té 15 anys. Ara també el 
podem veure acompanyant a cantants com Joana Serrat o Xavier Calvet 
i comliderant els vilanovins Copa Lotus. Quan l’agenda li permet, també 
escriu i enregistra les seves pròpies cançons en solitari i aquesta vegada ens 
les ensenyarà en directe acompanyat només de les seves guitarres.

Una nova proposta amb música de km 0.

Gènere
Blues d’autor

Durada
1h

Preu únic
10 €
(5€ menors de 25 anys)
Espectacle fora 
d’abonaments i exclòs 
de descomptes.

Veus i guitarres
Vidal Soler

Jardins Museu

Cicle Contrapunt
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No em va fer Joan Brossa 
cabosanroque

La Sala

La instal·lació No em va fer Joan Brossa. creada per cabosanroque (Laia 
Torrents i Roger Aixut) és una proposta de la Fundació Joan Brossa per al 
programa d’exposicions itinerants del Departament de Cultura de la Gen-
eralitat de Catalunya.  És un projecte expositiu d’art sonor que té com a 
gènesis l’exploració transversal de la prosa més desconeguda i primerenca 
del poeta Joan Brossa. 

Ha estat produïda per cabosanroque, el festival Temporada Alta, el Teatre 
Nacional de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes i la Fundació 
Lluís Coromina. 

El resultat és una gran instal·lació sonora i plàstica de cabosanroque, on no 
només s’involucren el coneixement de diferents disciplines sinó la connex-
ió entre elles per arribar a un àmbit d’acció més ample. S’adreça a tot tipus 
de públic inclòs aquell qui no coneix o no li interessa l’obra del poeta.

Instal·lació sonora i plàstica a partir de l’estudi 
de la poesia i prosa de Joan Brossa.

INAUGURACIÓ
17 de maig
divendres

del 17 de maig
al 30 de juny

SALA DE LES COLUMNES

Preu
Gratuït

Coordinadors del projecte
cabosanroque

Web
lasalavng.cat

www.cultra.gencat.cat 

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 75
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Liam Martínez 19 de maig
diumenge 19.00 h

Cantautor vilanoví on la veu és la principal eina per transmetre. Vine i 
deixa’t portar per l’experiència. 

Romàntic Can  Papiol
Jardins Museu

Gènere
Cantautor

Durada
1h

Preu únic
10 €
(5€ menors de 25 anys)
Espectacle fora 
d’abonaments i exclòs 
de descomptes.

Veu i guitarra
Liam Martínez

Web
bit.ly/LiamMartinez

Una nova proposta amb música de km 0.

Cicle Contrapunt
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Tots Dansen és un projecte que va néixer al Mercat de les Flors de Barcelona 
i al que de seguida ens hi vàrem afegir els principals teatres de Catalunya. 
El projecte s’adreça a centres d’ensenyament secundari per apropar el llen-
guatge corporal i introduir la dansa contemporània als joves. 

El projecte s’articula mitjançant la  formació al professorat d’educació se-
cundària, enguany, a càrrec de la coreògrafa Constanza Brnic la ballari-
na-formadora Angi Mas. D’altra banda, el procés de creació coreogràfica 
que es comparteix entre alumnes i professors, amb la supervisió artística de 
la coreògrafa i de la formadora, donarà com a resultat final un espectacle de 
dansa contemporània a l’escenari del Principal.

Professors d’educació física i d’arts escèniques, conjuntament amb més de 
220 alumnes de 1er de Batxillerat de l’IES Manuel de Cabanyes, de l’INS Baix 
a Mar i de 1er de Batxillerat artístic de l’IES Dolors Mallafré estan gairebé 
mig any treballant en aquest projecte on el més rellevant no és el resultat 
final de l’espectacle sinó tot el seu procés de creació.
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Tots Dansen
Teatre Principal

22 i 23 de maig
divendres 20:00 h
IES Manuel de Cabanyes 
24 de maig
divendres 20:00 h
INS Baix a mar 

INS Dolors Mallafré 

Projecte pedagògic amb el Mercat de les Flors.

Apropem la dansa i el llenguatge corporal als joves de
secundària.

Gènere
Dansa contemporània 

Durada
1h

Preu únic
3 €

Espectacle fora 
d’abonaments i 
exclòs de descomptes.

Coreografia i direcció 
artística
Constanza Brnic

Ballarina-formadora
Angi Mas

Producció
Teatre Principal de 
Vilanova i la Geltrú

Organització i
coordinació
Mercat de les Flors, con-
sorci Transversal-Xarxa 
d’activitats culturals, Kur-
saal de Manresa, Ajunta-
ment de Figueres, Teatre 
Auditori de Granollers, 
Teatre-Auditori de Sant 
Cugat, Teatre Monumen-
tal de Mataró, Teatre 
Principal d’Olot, Teatre 
Auditori Felip Pedrell de 
Tortosa i Teatre Principal 
de Vilanova i la Geltrú.

Web:
mercatflors.cat/es/activ-
itat/tot-dansa-amb-lobc



56  |  TEMPORADA FEBRER  - JUNY 2019© Alfred Mauve



TEMPORADA FEBRER - JUNY 2019  |  57

Set of sets
Teatre Principal

26 de maig
diumenge 19.00 h

L’última creació de Maria Campos i Guy Nader, Set of sets, és 
un viatge de cooperació conjunta, d’extraordinària precisió i 
de rigor.

Guy Nader i Maria Campos recrea la repetició i el ritme en el mo- 
viment d’uns cossos que incessantment desafien la gravetat, com 
una metàfora de la naturalesa repetitiva de la mateixa existència i 
la idea de la persistència. Set of sets porta la nostra atenció cap a la 
percepció de l’infinit, el temps i la memòria, i crea un laberint sense 
fi de cossos en acció.

El treball de Guy Nader i Maria Campos ha estat presentat a difer-
ents festivals i teatres internacionals i nacionals, com a Holanda, 
Regne Unit, Alemanya, Líban i Corea del Sud.

Set of sets forma part del Pla d’Impuls de la Dansa 2016-18, l’Insti-
tut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Dept.de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el Mercat de les Flors i els equipaments del 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya que 
vam participar en la Producció Nacional de Dansa 2017-2018. Tornem 
a unir esforços per donar suport a la programació i gira d’espectacles 
de dansa catalana de mig/gran format per Catalunya.

Gènere
dansa contemporània

Durada
1h

Preu anticipada
16 € Platea 
i llotgescentrals 
14 € Llotges laterals
10 € Galliner

Preu dia taquilla
18 € Platea 
i llotgescentrals 
16 € Llotges laterals
12 € Galliner

Direcció
Guy Nader

Creació i interpretació
Maria Campos
Guy Nader
Roser Tutusaus
Lisard Tranis
Clementine Telesfort,
Csaba Varga
Tom Weksler

Música
Miguel Marin

Coproducció
Mercat de les Flors

Web:
www.gn-mc.com

de GN/MC Guy Nader i Maria Campos

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 76
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Juny
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Camerata Eduard Toldrà
Direcció: Tomàs Grau
“Entre França i Amèrica”

Auditori Eduard Toldrà

Esther Pinyol , arpista solista

Tomàs Grau

2 de juny
diumenge 19.00 h

En aquesta ocasió la Camerata Eduard Todrà ha convidat a Tomàs Grau, di-
rector titular de l’Orquestra Camera Musicae,  per tal que dirigeixi el darrer 
concert de la temporada. El repertori proposat ens passejarà pels diferents 
ambients  que han marcat la vida i l’obra dels compositors escollits, a través 
de 4 peces meravelloses de la literatura musical del segle XX. 

Amb Copland ens apropem al cant folklòric dels Shakers de Pennsilvània, 
amb Debussy i Honegger a l’Europa de tombants del segle XX,  i amb Piaz-
zola a l’Argentina tanguera.

Amb Debussy tindrem l’oportunitat de gaudir de l’art de la solista vilanovi-
na Esther Pinyol a l’arpa.

Gènere
Música clàssica

Durada
1h 30’

Preu anticipada
15 €

Preu dia taquilla
17 €

Companyia
Camerata Eduard Toldrà 

Arpa solista
Esther Pinyol

Direcció
Tomàs Grau

Web
camerataeduardtoldra.cat

 Amb el suport de:

Col·laboren:
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Nanoteatre. 
Teatre de mínims en llocs inesperats.

Llocs inesperats

7-8 de juny
divendres 7
20:30 h
21:00 h
21:30 h
dissabte 8
20:00 h
20:30 h
21:00 h

Càpsules de teatre per descobrir tot el potencial del teatre 
feta a casa nostra.

Gènere
Teatre

Durada
1h 30’

Preu anticipada
10 € Preu únic

Preu dia taquilla
12 € Preu únic

Entrades no numerades. 
Aforament limitat.

Espectacle fora 
d’abonaments i 
exclòs de descomptes.

Idea i producció
Teatre Principal

Autors
Susanna Garcia-Prieto
 Josep M. Teixell

Direcció
Àlex D. Capo
Susanna Garcia-Prieto 
Josep M. Teixell

Repartiment
Repartiment: en curs, 
col·lectiu amateur i pro-
fessional de la ciutat.

Nanoteatre respon al concepte de teatre de petit format en un am-
pli sentit de la paraula. Des del 2013 el Teatre Principal produeix 
aquesta experiència, amb l’implicació de diferents sectors de l’es-
cena vilanovina, amb l’objectiu de crear 4 càpsules de teatre, d’una 
durada de 15 min cadascuna, que es representaran en diferents es-
pais, tot creant un recorregut. Novament traspassem les fronteres 
físiques del Principal per continuar programant en d’altres espais 
amb l’objectiu d’arribar a nous públics i fer més properes les crea-
cions escèniques. 

En el Nanoteatre es posa en pràctica cadascuna de les fases de la 
producció escènica, des de la dramatúrgia, l’entrenament actoral, 
els assajos i fins la representació. Actors professionals, estudiants 
d’arts escèniques i amateurs treballen conjuntament durant mig 
any per oferir-nos aquestes petites peces dramàtiques. 

L’obra s’emmarca en el programa de SUPORT A LA CREACIÓ, SINGU-
LART,  de projectes de joves  en escena.

PUNT DE TROBADA: 
taquilles de l’Auditori 
Eduard Toldrà
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Dia Internacional de la Música
Places i carrers

21 de juny, 
divendres

tota la tarda

Gènere
Música tots públics

Preu 
Gratuit

Alumnes i professors de 
les escoles de música de 

la ciutat

Web
auditoritoldra.cat

Ja és habitual que el dia 21 de juny, com a Dia Internacional de la Música, 
posem punt i final a la programació estable Escena. I també de forma ha-
bitual, ens agrada fer-ho amb la participació dels alumnes i professors de 
les escoles de música de la nostra ciutat. Diferents formacions de diferents 
escoles omplen de música les places i carrers de la nostra vila.

El veritable respecte per la música... 
Consisteix a donar-li vida. 

Pau casals
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Adéu Peter Pan

Familiar
Teatre Principal

3 de febrer
diumenge 18.00 h

A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, històries 
i aventures que li explica el seu avi, passa totes les tardes jugant a ser Peter 
Pan.

De sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria cap al País de Mai 
Més. Aleshores, les aventures les viurà en primera persona. Els pirates, la 
Campaneta, els indis i tot l’imaginari que va escriure en James Matthew 
Barrie passaran a formar part de la seva realitat.

Una història que ens parla del vincle entre els infants i els seus avis, i de com 
els pares gestionen aquestes noves relacions familiars.

Festuc Teatre

Gènere
Titelles

Durada
50’

Edat recomanada
+ 3 anys

Preu 
6,5 €

Preu abonament 
6 €

Espectacle exclòs de 
descomptes, inclòs en 

abonament familiar.

Companyia
Festuc Teatre

Actors titellaires
Ingrid Teixidó
Pere Pàmpols

Llum i so
Jordi Torras

Titelles i escenografia
Plancton

Joan Pena 
Elisabet Pané

Composició musical
Franki Moreno

Col·laboració especial
Orquestra Fireluche

Adaptació del text
Ingrid Teixidó

Direcció
Pere Pàmpols

Web
festuc.net

Tot l’imaginari del clàssic de J. Matthew Barrie.
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Impact!

Familiar
Teatre Principal

10 de març
diumenge 18.00 h

No facis tot el que diuen ni escoltis tot el que sentis, només sent el poder 
que portes dins i comparteix-ho amb la resta dels humans per entrar en un 
lloc on les coses no són el que semblen i on la realitat està per sobre de tot 
enteniment humà.

Impact! és un lloc ple de misteri on pocs poden accedir. Un món on la 
il·lusió, els sentiments i l’emoció fabricaran els seus propis somnis i seran 
capaços de viatjar per aquest món.

Zappa Màgic

Gènere
Màgia i Il·lusionisme

Durada
1h 10’

Edat recomanada
Tots públics

Preu 
6,5 €

Preu abonament 
6 €

Espectacle exclòs de 
descomptes, inclòs en 
abonament familiar.

Companyia
Zappa Màgic

Actors
Noemí Jimémez
Edgar Ramírez

Creació i dramatúrgia
La Fábrica de Ilusiones 
Roger Zapatero

Veu en off
Dani F. Barrios

Atrezzo i 
aparells màgics
Roger Zapatero

Fotografia
Judit Puig
Pedro Sánchez

Disseny gràfic
Álvaro Pinilla

Web
zappamagic.com

Tensió, expectació i il·lusió.
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L’aventura d’avorrir-se
Teatre Principal

24 de març
diumenge 

12.00 h - 18.00 h

La Rita és una nena que, tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un simple aneguet de goma, 
comença una aventura que la portarà a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents…Un espectacle que bus-
ca reflexionar sobre l’avorriment i el temps de lleure dels nens i nenes. “Si 
incentivem la seva imaginació, creixerà la seva creativitat”.

L’Estaquirot Teatre

Familiar

Gènere
Teatre i titelles 

Durada
50’

Edat recomanada
+ 3 anys

Preu 
6,5 €

Preu abonament 
6 €

Espectacle exclòs de 
descomptes, inclòs en 

abonament familiar.

Companyia
Estaquirot Teatre

Autoria
L’Estaquirot Teatre

Direcció
Guillem Albà

Intèrprets i 
manipulador/es
Núria Benedicto

Olga Jiménez 
Albert Albà

Disseny escenografia
 i titelles

Alfred Casas

Construcció
Cia L’Estaquirot Teatre 

Alfred Casas 
Pedro Jiménez

Web
estaquirot.com

Estrena del seu nou espectacle,
una reflexió sobre l’avorriment dels nens i les nenes.
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Gretel i Hansel
Teatre Principal

7 d’abril
diumenge 18.00 h

Objectes quotidians que recreen l’espai escènic, projeccions que apareixen
màgicament per dibuixar-nos la lluna, el bosc, una casa sorprenent... la 
proximitat i la calidesa de les paraules explicades a cau d’orella, l’encant 
de les músiques i els efectes fets amb instruments i objectes rudimentaris, 
l’agradable, dolça i enigmàtica olor a xocolata que, igual que als nostres 
joves protagonistes, sorprendrà al públic durant la funció… 

Els sentits posats al servei d’una història, els sentits per explicar d’aprop...

Zum-Zum Teatre

Familiar

Gènere
Teatre tots públics

Durada
50’

Edat recomanada
+ 3 anys

Preu 
6,5 €

Preu abonament 
6 €

Espectacle exclòs de 
descomptes, inclòs en 
abonament familiar.

Companyia
Zum-Zum Teatre

Autors
Germans Grimm 

Dramatúrgia
Luca Radaelli
Ramon Molins 

Espai Escènic
Lino Brusa
ZUM-ZUM

Música
Antoni Tolmos

Direcció
Luca Radaelli

Comediants
Begonya Ferrer
Ramon Molins

Web
zumzumteatre.com 

Una sorprenent i atrevida adaptació del clàssic 
del germans Grimm. 
Un conte per veure, escoltar i olorar. 
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Quimera
Teatre Principal

11 de maig
dissabte

17.00 h i 19.00 h

Tots tenim el desig de viure aventures inoblidables, de passar uns dies de 
descans i tranquil·litat en un illa paradisíaca. Els personatges d’aquesta 
història han aconseguit aquesta fita, han viatjat fins a l’illa de Quimera amb 
la intenció de passar-hi uns dies fantàstics i fer realitat el somni d’unes va-
cances idíl·liques, per sortir de la quotidianitat. Entraran en un nou món de 
somnis i il·lusions, on res pot ser i tot és possible, un lloc sense mòbils ni 
connexió a internet, un món on només la imaginació hi té cabuda. 

En el marc de la Fira Conte Va! Va de Contes, el Principal col·labora en la 
programació d’aquest obra.

La Guilla Teatre

Aventures inoblidables, somnis i il·lusions. Benvinguts a 
Quimera!

Familiar

Gènere
Titelles i clown 

Durada
50’

Edat recomanada
+ 3 anys

Preu 
3 €

Fora d’abonament

Exclòs de descomptes

La recaptació d’aquest 
espectacle es destinarà a 

l’Associació pel Foment 
de la Literatura Infantil 

Judit Sendra.

Companyia
La Guilla Teatre

Idea original
La Guilla Teatre

Direcció
Pere Farran

Actors i manipuladors
Meritxell Morera 

Pere Farran

Web
conteva.cat

butaiproduccions.com
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Auditori Eduard Toldrà

Un viatge espacial per descobrir els ritmes jamaicans.

Familiar

Reggae per xics
Ballant damunt la lluna 

19 de maig
diumenge 18.00 h

Amb Ballant damunt la lluna The Penguins - Reggae per Xics estrenen es-
pectacle i enceten una nova aventura, que amb el combustible dels ritmes 
jamaicans, farà viatjar el públic més enllà de les estrelles.

La nova gira suposa l’estrena del 4t disc del grup, on continuen arranjant 
cançons del repertori tradicional infantil i, per primera vegada, també hi 
incorporen composicions pròpies. Partint de l’estació espacial “Kingston“ 
i amb l’ajuda del coet RPX-1 visitaran diversos plantes descobrint cançons, 
ritmes i instruments en un viatge interestel.lar ple de música i diversió.

The Penguins

Gènere
Música jamaicana   

Durada
1h 10’

Edat recomanada
Música tots públics

Preu únic
6’5€

Preu abonament 
6 €

Espectacle exclòs de 
descomptes, inclòs en 
abonament familiar.

Companyia
The Penguins

Intèrprets
Axel   Domingo
(Veu)
Francesc   Puiggròs 
(Veu i Trombó)
Xavier  Haro
(Bateria)
Ramon  Vagué 
(Baix)
Oriol   Serna
(Guitarra)
Pol  Gomez
(Guitarra)
Sergi  Beltran
(Teclats)
Genís   Navarro
(Trompeta)
Eduard   Polls
(Saxo)
Francesc  Polls
(Saxo)

Web
facebook.com/
reggaeperxics 

ACTIVITAT
PARAL·LELA

p. 74
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Matilda
Teatre Principal

2 de juny
diumenge 18.00 h

Matilda és una adaptació teatral de la novel·la de Rohald Dahl en la que 
viurem l’aventura d’una nena molt especial que es rebel·larà contra la terri-
ble, monstruosa i malvada directora de l’escola amb l’ajut dels seus compa-
nys, la seva mestra, la imaginació i el poder dels llibres.

Ara fa 11 anys que TRACART col·labora amb el grup local de la Xarxa d’Es-
pectacle Infantil i Juvenil amb l’esperit de fomentar una programació teatral 
de qualitat per a infants i crear així el públic del futur. I com hi col·laborem? 
Per un costat, amb la presentació dels espectacles programats a càrrec del 
Rataplim, la Rataplam i el Rataplum, uns ratolins que viuen al teatre i que 
s’engalanen cada primer diumenge de mes per explicar-nos què veurem. 
Per l’altre costat, tanquem cada temporada presentant un espectacle al 
mes de juny, interpretat per alumnes de l’escola, i donant part de la recapta-
ció a l’entitat.

Web  www.facebook.com/tracart.auladactivitatsteatrals

Aula d’activitats teatrals TRACART

Familiar

Gènere
Teatre familiar

Durada
50’

Edat recomanada
+ 4 anys

Preu 
6,5 €

Preu abonament 
6 €

Espectacle exclòs de
descomptes, inclòs en

abonament familiar.

Producció
Aula d’activitats teatrals 

TRACART

Direcció escènica
Montse Obrador
Salvador Cuéllar

Direcció tècnica i 
il·luminació

Oriol Ibáñez

Tècnic de veu
Carles Vallés

Tècnic de cos
Thérèse Lorenzo

Vestuari i estilisme
Esther Chércoles

Repartiment
Abril Garcia, Adrià 

Carrasco, Adrià Lizano, 
Aina Bernard, Anna 

Cambra, Ariadna Corral, 
Arnau Fernández, Bruno 
Gázquez, Clàudia Serra, 

Eric Cañizares, Gabriel 
Vergés, Guillem Vicente, 

Jana Rabaneda, Joan 
Casanovas, Joana Pau, 

Júlia Rosell, Laia López, 
Laura Tristante, Lluc Mon-

toliu, Lou Merkes, Lucía 
Olivella, Maia Mondéjar, 

Mar Tort, Margot Serra, 
Marieta Valls, Martina 

Casan, Max Garcia, Max 
Walker, Mercè Parra, Nut 

López, Pau Garrigó.

A partir de la novel·la de Roald Dahl

© Raül Conde
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Més activitats
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Parlem de Música
Auditori Eduard Toldrà

“Vida d’heroi de Strauss”
a càrrec de David Puertas

David Puertas ens parlarà del concert que es podrà escoltar el divendres 15 
de febrer de 2019 a les 20:30h a l’Auditori de Barcelona, a càrrec de l’OBC 
sota la direcció de Rafael Payare

“Aquí es conjuguen l’experiència de l’home i de l’artista”. Així definia Rich-
ard Strauss la seva Vida d’heroi, un poema simfònic autobiogràfic, colossal, 
apoteòsic i endimoniadament difícil. Una de les grans creacions de la músi-
ca simfònica de tots els temps.

Repertori:

STRAUSS: Mort i transfiguració, op.24

EÖTVÖS: Alle vittime senza nome

STRAUSS: Vida d’heroi, op.40

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

Per a més informació: secretaria@camerataeduardtoldra.cat

“Kent Nagano dirigeix La Consagració de la Prima-
vera”
a càrrec de David Puertas

David Puertas ens parlarà del concert que es podrà escoltar el dissabte 9 de 
març a les 18h a l’Auditori de Barcelona, a càrrec de l’OBC.

Repertori:

DEBUSSY: Jeux

SAINT-SAËNS: Concert per a piano i orquestra núm 5 en fa major “Egipci”

STRAVINSKI: La Consagració de la Primavera

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

Per a més informació: secretaria@camerataeduardtoldra.cat

14 de febrer
dijous 21.00 h

7 de març
dijous 21.00 h
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Auditori Eduard Toldrà

Parlem de Música
“Trip to Asia. La recerca de l’harmonia.”
Documental
 
 L’Orquestra Filharmònica de Berlín i Sir Simon Rattle. 

Un documental de Thomas Grube que ens ofereix una excursió musical 
amb imatges fascinants acompanyades de l’entusiasme, la solitud, l’exigèn-
cia i la pressió per arribar a la perfecció en l’execució musical.

Un viatge al cor d’Àsia d’una de les millors orquestres del món.

En acabar obrirem un fòrum conduït per membres de l’Associació Musical 
Eduard Toldrà.

“El concert per a violí de Brahms amb Veronika 
Eberle”
a càrrec de David Puertas

David Puertas ens parlarà del concert que es podrà escoltar el divendres 10 
maig de 2019 a les 20:30h a l’Auditori de Barcelona, a càrrec de l’OBC sota la 
direcció de Daniele Rustione

Brahms va resignar-se al fet que poquíssims violinistes interpretessin el seu 
concert. I no era pas perquè algú l’hagués anomenat “un concert contra el 
violí”, sinó perquè era endimoniadament difícil i, a oïdes del públic de l’èpo-
ca, no era tan efectista com altres obres de virtuosisme.

Repertori:

DVORÁK: Obertura Carnaval Op. 92

BRAHMS: Concert per a violí i orquestra en re major Op. 77

TXAIKOVSKI: Simfonia núm. 4 en Fa menor Op. 36

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

Per a més informació: secretaria@camerataeduardtoldra.cat

11 d’abril
dijous 21.00 h

8 de maig
dimecres 21.00 h
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Auditori Eduard Toldrà

Activitats Auditori

Trobades amb artistes a l’Auditori 
Eduard Toldrà

Activitat familiar

Després de la bona rebuda de les edicions anteriors amb Manu Guix i el 
Quartet Mèlt, aquesta temporada us proposem una nova trobada amb ar-
tistes, perquè parleu de manera informal sobre les seves carreres artístiques, 
els seus projectes o allò que més us interessi conèixer.

L’Alba Carmona, després de molts anys de formació i experiència ha creat 
el seu propi projecte. Us proposem passar una estona amb ella i xerrar de 
tot aquest camí. 

La música jamaicana té molts gèneres diferents. Amb aquesta mini sessió, 
us proposem passar una bona estona ballant i cantant, per descobrir quins 
són tots aquests ritmes i estils.

Aquesta activitat té places limitades i cal reserva prèvia a 
info@auditoritoldra.cat.  Gratuït.

Aquesta activitat té places limitades i cal reserva prèvia a 
info@auditoritoldra.cat. Gratuït.

Mini sessió de música jamaicana

Vols passar una estona amb l’Alba Carmona?                

13 d’abril
dissabte 19:00 h

19 de maig
diumenge 11:30 h
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La Sala

Activitats La Sala

9 de març
dissabte 19 h

17 de març
diumenge 12 h

Territori. Francesca Calaf                                                                  
Inauguració de l’exposició i lectura d’alguns poemes de l’últim poemari 
d’HAIKUS. 

Visita comentada a càrrec de l’artista.  Com a cloenda de la visita petit 
concert amb música del compositor català Josep Planas.  

31 de març
diumenge 12 h

14 d’abril 
diumenge 12 h

2 de juny
diumenge 12 h

18 de maig
dissabte

19 de maig
diumenge 12 h

4 de maig  
dissabte 19 h

16 de juny
dissabte 12 h

Maneres de pintar una arengada. Ferrer Margalet                                    
Visita comentada a càrrec de l’artista. 

55 urnes per la llibertat                                      
Visita comentada a càrrec dels comissaris.

Conte va! Va de contes                                      
Activitat familiar (nens i nenes de 6 a 12 anys).
Places limitades. Cal reserva prèvia.

Nit dels museus a Vilanova i la Geltrú                                    

No em va fer Joan Brossa                                      
Visita comentada a càrrec de cabosanroque.

Presentació del catàleg 55 urnes per la llibertat.

Visita comentada. 
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Teatre Principal

Activitats de teatre, dansa i circ

RECURS PEDAGÒGIC 
per a alumnes de Infantil i Primària

ESCOLA DE L’ESPECTADOR
Trobada post funció amb....

TALLER

XERRADA

DV 15 de febrer

Data pendent

DS 4 de març

DG 31 de març

Després de la representació, us proposem una trobada amb els actors, que 
ens permetrà conèixer més de prop el seu projecte així com el procés de 
creació. Les xerrades de l’Escola de l’espectador seran conduïdes per un 
crític del mitjà digital Recomana.cat.

Auténtica. Nur Aiza                                
Raphaëlle. La Conquesta del Pol Sud                                 

  Projecte Miserables. Tracart i Banda 
Mestre Montserrat                                 

La maleta del dan dan dansa. Mercat de les Flors                               
Dirigit a alumnes i professorat de Infantil i Primària 

En col·laboració amb el Mercat de les Flors, des del Teatre Principal ofe-rim 
a les escoles de primària de la ciutat la possibilitat de disposar d’aquesta 
maleta que ens introdueixen 5 conceptes de dansa. Es tracta d’un recurs 
pedagògic que proposa unes activitats definides i recollides en un dossier i 
acompanyat de materials diversos que ajuden a potenciar la creativitat i la 
imaginació a l’aula, per edats i per cicles educatius.

Per disposar de la maleta, posar-se en contacte a: 
93 814 00 00 ext. 3176 / info@elprincipal.cat, de dl a dv de 9 a 14h.

Taller de dansa amb GN/MC Guy Nader i 
Maria Campos de Set of Sets.

Inscripcions: 93 814 00 00 ext. 3176 (dl a dv, de 9h a 14h) o 
a info@elprincipal.cat.  Places limitades.                        

El chico de la última fila. Sala Beckett.                        

18 de maig
dissabte 11:00 h
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Teatre Principal

Programació de cinema
Cicle Gaudí
Programació de cinema català                              
Dies de projecció, a les 20.30 h:
Dijous 24 gener     El fotógrafo de Mauthausen
Dijous 21 de febrer    Petra
Dijous 21 de març     Entre dos aguas
Dijous 25 abril     Consultar el web www.elprincipal.cat
Dijous 16 maig     Consultar el web www.elprincipal.cat
Dijous 27 juny     Consultar el web www.elprincipal.cat

Preu: 4,5€ 
Descomptes: 3€ amb el Carnet Jove, Socis del cineclub Sala1, aturats, ju-
bilats i +65 anys, alumnes de català per adults participants en el programa 
voluntariat per la llengua. 2 x 1 als membres del Club La Vanguardia

Més info a: ciclegaudi.cat

Documental del Mes                           
Dies de projecció, a les 20.30 h:
Dimecres 16 Gener     Silvana
Dimecres 13 Febrer    Ouga Girls
Dimecres 13 Març      Bobbi Jene
Dimecres 10 Abril       Namarud (Troublemaker)
Dimecres 8 maig      Consultar el web www.elprincipal.cat
Dimecres 12 juny      Consultar el web www.elprincipal.cat

Preu: 3€ 

Més info a: eldocumentaldelmes.com

Cineclub Sala1                         
Dies de projecció, a les 20.30 h:
Dimarts 3, 8, 15, 22 i 29 de gener   
Dimarts 5,12, 19 i 26 de febrer   
Dijous 7 i dimarts 12, 19 i 26 de març   
Dimarts 2, 9,16, 23 i 30 d’abril   
Dimarts 7, 14, 21 i 28 de maig   
Dimarts 4, 11, 18 i 25 de juny   

Preu: Socis Cineclub Sala1: 12€/mes (inclou el Doc del Mes i descomptes 
al Cicle Gaudí)

Més info a: www.cineclubsala1.org  
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Teatre Principal

Programació de cinema

Amical de Mauthausen                       
Dies de projecció, a les 19h:
Dijous 14 de març   Lacombe Lucien
Divendres 22 de març  El hijo de Saul 
Divendres 5 abril   American History X 

Preus: Gratuït

Cinema al Círcol Catòlic                   
Dies, hores de projecció i venda d’entrades: consultar cartellera al Círcol 
Catòlic o a cinemavilanovacircolcatolic.com 

Venda d’entrades cinema del Principal                
La venda d’entrades a taquilla del Teatre Principal serà 30’ abans de cada 
sessió.

Cicle Gaudí i Documental del Mes també es pot comprar anticipadament 
per Internet a www.elprincipal.cat
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Equipaments Equip

Com arribar-hi

Auditori Eduard Toldrà           
Olesa de Bonesvalls, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
info@auditoritoldra.cat
www.auditoritoldra.cat
www.facebook.com/auditoritoldra
Instagram: @auditoritoldra 

De dilluns a divendres 
de 9 a 14h al 93/8140000 (ext.3176)
Dissabte de 17 a 20h al 93/8141952
Dies de concert a l’Auditori 
des d’1 hora abans al 93/8140000 (ext.3174)

Teatre Principal     
Rambla Principal, 4
08800 Vilanova i la Geltrú
info@elprincipal.cat
www.elprincipal.cat
www.facebook.com/teatreprincipalvilanova
Instagram: @elprincipalvilanova

De dilluns a divendres de 9 a 14h
al 93/8140000 (ext.3176)
Dissabte de 17 a 20h al 93/8141952
Dies de l’obra al Teatre des
d’1 hora abans al 93/8140000 (ext.3174)

Per rebre la programació online:
www.auditoritoldra.cat/butlletí-programacio 
o www.elprincipal.cat/butlletí-programacio

Centre d’Art Contemporani La Sala
Joaquim Mir, 12
08800 Vilanova i la Geltrú
93/8169001
lasala@vilanova.cat
www.lasalavng.cat
www.facebook.com/centre-dartcontemporanilasala

De dimarts a dissabte de 18:00 a 20:00h
Dissabte, diumenges i festius d’11:00 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’11:00 a 14:00h 

Coordinació equipaments culturals, gestió i pro-
gramació del Teatre Principal - Anna Lleó
Gestió i programació La Sala - Sandra Ibars
Producció La Sala - Angel Monago
Comunicació, gestió i programació Auditori Edu-
ard Toldrà - Pati Serrano
Cap tècnic del Teatre i l’Auditori - Xavier Muñoz
Tècnica Auxiliar - Mercè Soler
Serveis tècnics i administratius - Regidoria de 
Cultura

Per carretera
Autopista Pau Casals C-32 (túnels del garraf ), 
Carretera de les Costes C-31, Autopista AP-7 
direcció Tarragona-Barcelona, Autopista AP-2 fins 
al Vendrell. 

En tren
Línea C 2, Línia Ca 1, Linea Ca 3

Pàrquings propers
Plaça de les Casernes, Plaça de la Peixateria i la 
Plaça del Mercat.
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En col·laboració amb:

Amb el suport de:

Membre de:

Organitza:

Segueix-nos a:

auditoritoldra.cat

elprincipal.cat

lasalavng.cat


