
Programació cultural març — juny 2018

Vilanova i la Geltrú

AUDITORI EDUARD TOLDRÀ — TEATRE PRINCIPAL — LA SALA

escena      018



En aquest programa trobareu, per ordre cronològic, tots els espectacles 
d’aquesta temporada.

El color vermell correspon al Teatre Principal, el terrós a La Sala i el verd 
a l’Auditori Eduard Toldrà.



Teatre Principal

Auditori 
Eduard Toldrà

La Sala
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Ens tornem a endinsar en una nova tem-
porada d’Arts Escèniques i Visuals i ho fem 
amb una programació que abasta a tots els 
equipaments municipals en aquestes dis-
ciplines: l’Auditori Eduard Toldrà, el Teatre 
Principal, el Centre d’Art Contemporani La 
Sala. Una programació que respon a criteris 
de qualitat, de diversitat, de potenciació de 
noves creacions, de propostes innovadores 
i arriscades, dirigides a tots els públics i a 
totes les franges d’edat. 

Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú acompanyem 
aquesta programació amb projectes com 
l’Apropa Cultura, l’Escena 25 o l’Anem al Te-
atre que tenen com a objectiu la inclusió 
social; o programes que es dissenyen i es 
produeixen des dels equipaments a través 
de la línia pedagògica de les arts escèniques 
i visuals.

La cultura és una eina essencial per a gene-
rar noves experiències enriquidores, tant des 
d’una òptica de socialització, com del creixe-
ment personal i profund. Aquest fet també 
coincideix amb l’educació i la formació per-
manent, com a instruments que propicien 
la construcció de la consciència cultural i 
eines bàsiques i fonamentals per a la vida 
de les persones.  Hem de tenir present que 
tota acció cultural, tota acció pedagògica 
s’imbrica directament en el procés d’apre-
nentatge per assolir estadis permanents de 
reflexió i de crítica.  

Aquesta és la voluntat que hi ha al darrera 

dels projectes que treballem amb molts 
agents culturals de la ciutat, com ara el Dia 
Mundial del Teatre, amb Tracart, Fundipau i 
el Consell Comarcal; o la programació en el 
marc del Dia Internacional de la Dansa, fent 
un treball conjunt amb les escoles i entitats 
de la ciutat dedicades a la dansa. I també 
tenen un pes important els programes pe-
dagògics per sensibilitzar els joves de se-
cundària de la ciutat envers la música i la 
dansa, un treball que realitzem conjunta-
ment amb l’Escola Conservatori de Música 
Mestre Montserrat i, en d’altres propostes 
amb l’Escola Municipal d’Art i Disseny. És en 
aquest context on vull destacar alguns dels 
projectes que es produeixen des dels tres 
equipaments: Volta el món i torna al born, 
Tots Dansen i la programació en el marc del 
Dia Internacional de la Música, el Dia Mundi-
al del Circ, el Dia Mundial del Teatre, el Dia In-
ternacional de la Dansa i la Nit dels museus. 

Aquests són programes i accions a llarg ter-
mini, que volen, des de la cultura, assolir una 
societat inclusiva; són eines de transforma-
ció social i de democratització i instruments 
imprescindibles per a generar canvis socials 
i potenciar una ciutadania crítica, compresa 
i participativa. 

Bona temporada!!

Març  
– Juny 2018

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



DIA LLOC ESPECTACLE COMPANYIA GèNERE PÀG.

DV 2 LS Imágenes para decirlo. Ersi Marina Samará Exposició 14

DG 4 CC Menuda Comèdia! Cia. Jordi del Rio Familiar 72 i 73

DG 4 AET La simfonia Tità CET. Direcció: Xavier Pagès-Corella Música 15

DM 6 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74 

DV 9 LS Una tropa de sensacions errants. Jo Milne Exposició 16 i 17

DS 10 TP El metge de Lampedusa Amb Xicu Masó Teatre 18 i 19

DM 13 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74 

DC 14 TP Consultar al web Documental del Mes Cinema 74 

DJ 15 TP La pell freda Cicle Gaudí Cinema 74

DV 16 LS Experiència i condició. Carlos Ruiz Exposició 20

DS 17 AET Medusa Fest Varis Música 21 i 22

DG 18 AET Músiques del món Grupo Vocal Kollage Música tots 
públics

23

DM 20 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74

DJ 22 AET Parlem de música: L'emperador de 
Beethoven amb Saleem Abboud Ashkar

Amb David Puertas Música 64 i 65

DV 23 AET Després de tot Manu Guix Música 24

DM 27 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74

DIA LLOC ESPECTACLE COMPANYIA GèNERE PÀG.

DM 3 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74

DJ 5 TP La redada Amical de Mauthausen Cinema 74 

DV 6 TP Dia Mundial del Teatre Tracart. Aula d'Activitats Teatrals Teatre 26 i 27

DG 8 CC El follet i el sabater Sim Salabim Familiar 72 i 73

DG 8 AET L'octet de Mendelssohn CET Música 28 i 29

DM 10 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74

DC 11 TP Consultar al web Documental del Mes Cinema 74 

DJ 12 i 
DV 13

TP Tots Dansen Projecte pedagògic de dansa Dansa 30 i 31

DS 14 TP Bodas de sangre Amb Nora Nava i Clara Segura Teatre 32

DG 15 TP Mur (Cia)3 Circ tots públics 33

DM 17 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74 

DC 18 TP La Barcelona deportada Amical de Mauthausen Cinema 74 

DJ 19 AET Parlem de música: El vocabulari de la música Amb Miquel Bernadó Música 64 i 65

DJ 19 TP Consultar al web Cicle Gaudí Cinema 74 

DV 20 TP Filla del seu pare Companyia Solitària Teatre 34 i 35

DS 21 AET Llunàtics Celeste Alías & Marco Mezquida Música 36 

DG 22 AET Aires de Andalucía JONCOL4 Música 37

DM 24 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74

DC 25 TP Lore Amical de Mauthausen Cinema 74

DV 27 TP 6ª Mostra de curts vilanovins Cineclub Sala 1 Cinema 74

DS 28 TP La Clau Ballet Jove Etern Dansa Narració i dansa 
tots públics

38

DG 29 EP Dia Internacional de la Dansa Escoles i entitats de dansa de la ciutat Dansa 39

Març Agenda d'activitats

Abril



DIA LLOC ESPECTACLE COMPANYIA GèNERE PÀG.

DC 2 TP Consultar al web Cineclub Sala1 Cinema 74 

DV 4 LS XII Mostra d'art d'objectes reciclats Exposició 41

DV 4 i
DV 11

AET Volta el món i torna al born Cantem! Projecte pedagògic musical Música 42 i 43

DS 5 AET Tornen els herois Obeses Música 44 i 45

DG6 CC Jai, el mariner Zipit Company Familiar 72 i 73

DG 6 TP Cuculand Souvenir Roberto Olivan Dansa i circ 46 i 47

DM 8 TP Consultar al web Cineclub Sala1 Cinema 74 

DC 9 TP Consultar al web Documental del Mes Cinema 74 

DV 11 LS Fira Conte va! Va de contes! Exposició 48

DS 12 TP Fira Conte va! Va de contes! L'Endrapasomnis Teatre al detall Teatre familiar 49

DM 15 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74 

DJ 17 AET Parlem de música: La Quarta de Mahler Amb David Puertas Música 64 i 65

DJ 17 TP Consultar al web Cicle Gaudí Cinema 74 

DG 20 TP Cyrano Amb Lluís Homar Teatre 50

DM 22 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74 

DV 25 AET Invisibles Yolanda Sey, Marc Teclas, Xavier López, 
Joan Solana, Enric Puigdesens, David 
Italiano, Joan Carles Marí

Música 51

DS 26 AET  LUX Cor de cambra Isquione i Bitxac Música 52

DM 29 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74 

DIA LLOC ESPECTACLE COMPANYIA GèNERE PÀG.

DV 1 i
DS 2

EP Nanoteatre Varis Teatre 54 i 55

DG 3 CC Tracart Tracart. Aula d'Activitats Teatrals Teatre 72 i 73

DM 5 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74 i 75

DJ 7 AET Parlem de música: El concert per a piano de 
Robert Gerhard

Amb Edmon Colomer Música 64 i 65

DV 8 LS Gran Hall. Instal·lació a càrrec de Vacca Exposició 56 i 57

DS 9 TP Les percussions grans i petites: tecles i 
castanyoles

Belén Cabanes i Marina Rodríguez Castanyola i 
música

58 i 59

DG 10 AET El concert de piano de Gerhard CET. Direcció Edmond Colomer Música 60

DM 12 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74

DC 13 TP Consultar al web Documental del Mes Cinema 74 

DG 17 AET Suite nº1 - Els batecs del cargol Companyia Abiabaï Música per nadons 61

DM 19 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74

DJ 21 EP Dia Internacional de la Música Escoles de música de la ciutat Música 62

DJ 21 TP Consultar al web Cicle Gaudí Cinema 74 

DM 26 TP Consultar al web Cineclub Sala 1 Cinema 74 

Agenda d'activitatsMaig

Juny

TP  —  Teatre Principal
AET  —  Auditori Eduard Toldrà
LS  — La Sala
EP  — Espai públic



A partir del DIA 18 DE FEBRER A LES 11H, S’OBRI-
RÀ LA VENDA PER INTERNET I A TAQUILLES del 
Teatre Principal simultàniament per tal d’evitar 
cues i agilitzar la venda.

VENDA D’ENTRADES

Per Internet
Entrades del Teatre Principal:  
www.elprincipal.cat
Entrades de l’Auditori Eduard Toldrà:  
www.auditoritoldra.cat

Les ENTRADES que imprimiu a casa us permetran en-
trar a la sala directament sense passar per taquilla. En 
el cas que us hàgiu aplicat algun descompte haureu de 
passar per taquilla per validar-lo. 
Si teniu qualsevol problema amb la impressió de les 
entrades o del comprovant de compra podeu passar 
per la taquilla del Teatre Principal, enviar-nos un correu 
electrònic a info@elprincipal.cat/info@auditoritoldra.
cat o trucar-nos de dilluns a divendres al 93 814 00 
00 (ext 3176), dissabte de 17 a 20h al 93 814 19 52 
i els dies de concert des d’1h abans a 93 814 00 00 
(ext.3174)

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’entra-
da 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 programació de la Xarxa
»   Venda d’entrades a les taquilles del Círcol   
Catòlic una hora abans de la funció i la   
vigília de 18 a 19.30h

A partir del DIA 17 DE FEBRER A LES 11H, 
S’OBRIRÀ LA VENDA PER INTERNET I A TAQUI-
LLES del Teatre Principal simultàniament per tal 
d’evitar cues i agilitzar la venda.

La millor manera de gaudir de la programació és amb 
els abonaments:
» Obteniu un important descompte sobre el preu  
 de les localitats
» Sereu els primers a estar informats de la  
 programació i de totes les novetats
» Nombre limitat d’abonaments
» El preu a què s’aplica el descompte d’abonament  
 sempre és el preu d’entrada a taquilla

A Taquilles
TEATRE PRINCIPAL
Dia 18 de febrer d’11 a 14 h  i de 17 a 20 h (també venda 
d’abonaments)
Els dissabtes de 17 a 20 h 
Des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

AUDITORI EDUARD TOLDRÀ
Des d’una hora abans de l’inici del concert

ABONAMENTS

TAQUILLA del Teatre Principal
Dissabte 17 de febrer, d’11 a 14 h i de 17 a 
20 h.
Diumenge 17 de febrer, d’11 a 14 i de 17 a 
20 h 
Dissabtes de 17 a 20h, sempre que en quedin 
de disponibles. 

PER INTERNET
A partir de dissabte 17 de febrer a les 11h.

VENDA 
D’ABONAMENTS

Tastet de Teatre 55€
Teatre » Teatre. Inclou els espectacles El metge de Lam-
pedusa, Filla del seu pare i un espectacle a triar entre: 
Bodas de sangre o Cyrano.

Tastet de Música 30€
Auditori » Inclou 3 concerts a escollir entre: Després de 
tot, de Manu Guix, Llunàtics, de Celeste Alias & Marco 
Mezquida, Aires de Andalucía, de Joncol4, Tornen els 
herois, d’Obeses i Invisibles.

Tastet de Dansa 30€
Teatre » Inclou els espectacles Cuculand Souvenir, de 
Roberto Olivan; Les percussions grans i petites: Tecles 
i castanyoles, de Belén Cabanes i un espectacle a triar 
entre: La Clau, Ballet Jove EternDansa i Tots Dansen.



Abonament 5! 30%
Teatre i Auditori » Inclou 5 (proporció 3 i 2) espectacles 
i/o concerts a escollir entre tota la programació d’arts 
escèniques, dansa i música, excepte Medusa Fest, Mú-
siques del Món, Dia Mundial del Teatre, Tots Dansen, La 
Clau, Volta el món i torna al born, L'Endrapasomnis, Lux, 
Nanoteatre i Els batecs del cargol.  

Abonament +7! 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, ex-
cepte Medusa Fest, Músiques del Món, Dia Mundial del 
Teatre, Tots Dansen, La Clau, Volta el món i torna al born, 
L'Endrapasomnis, Lux, Nanoteatre i Els batecs del cargol.  

20€Abonament
Familiar
Teatre i Auditori » Inclou els espectacles Músiques del 
Món, Mur i La Clau.

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

Descompte 25%

» Carnet de client de JR Supermercats

Descompte 15%

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

Descompte 40%

» Possibilitat d’adquirir 1 entrada a 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

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

» Possibilitat d’adquirir la teva entrada a 5€ (en   
 tots aquells concerts que no estan exclosos de  
 descompte)
»  Possibilitat d'adquirir una entrada gratuïta als 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

Alumnes de l’ECMM, Escola 
Freqüències i de Musicarea

Abonament
Camerata 
Eduard Toldrà

35€

Auditori » Inclou els 3 concerts de la Camerata  
Eduard Toldrà.

» En la venda anticipada per Internet us podreu  
 aplicar personalment els descomptes previstos  
 per a cada espectacle.
» Els descomptes SÓN PER A ÚS PERSONAL   
 I INTRANSFERIBLE dels titulars dels carnets  
 corresponents.
» Els descomptes són vàlids per a 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 

IMPORTANT: Si apliqueu algun dels descomptes pos-
sibles a una o més entrades en la vostra compra per  
Internet, rebreu un correu amb un comprovant de com-
pra 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 s'us 
entregaran les entrades corresponents. 

DESCOMPTES

» Carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona (que inclou el carnet de les bibli-
oteques municipals de Vilanova i la Geltrú). 
» Membres de l’Associació d'Amics de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer.
» Grups a partir de 10 persones. Cal trucar no més tard 
de 7 dies abans de l’espectacle o concert, de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h, o enviar un correu electrònic a 
info@elprincipal.cat o a info@auditoritoldra.cat.
» Alumnes de català per a adults i participants en el 
programa Voluntariat per la llengua del consorci per la 
Normalització Lingüística.

Descompte 10%



PROMOCIONS

Pàrquing de la Pl. de les Casernes: els dies de repre-
sentació 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.

VNG Aparcaments

El Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà us ofereixen 
la possibilitat de regalar TIQUETS REGAL TP-AU per a 
bescanviar per entrades de la PROGRAMACIÓ ESTA-
BLE DE TEATRE, MÚSICA DANSA de la temporada ac-
tual 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 Peti-
te Mort – c/ Sant Gervasi, 82)

» Tiquet Regal TP-AU: 

Tiquet regal i tiquet experiència: *El bescanvi de l’entra-
da i del 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 a la venda.

Regala Escena
SERVEIS TEATRE  
I AUDITORI

El Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà formen part 
del programa socioeducatiu Apropa Cultura adreçat a 
usuaris de centres socials en situació de desigualtat, 
discriminació i risc d’exclusió social.

Podeu consultar preus especials i disponibilitat d’es-
pectacles a: 

www.apropacultura.cat
info@elprincipal.cat

info@auditoritoldra.cat
93 814 00 00 ext 3176

Apropa Cultura

Si tens entre 18 i 25 anys pots reservar les teves entra-
des a un preu molt especial, a través de la plataforma: 
www.escena25.cat 

Escena 25

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

Retorn d’entrades

El Teatre Principal disposa d’alçadors per als més me-
nuts. Cal demanar-los al personal de sala.

Alçadors
» No es permetrà l’entrada un cop començat   
     l’espectacle
»   Està reservat el dret d’admissió

US RECORDEM

» No és permès fer cap enregistrament ni  
 fotografies dels espectacles
» Es prega al públic que s’asseguri que els   
 rellotges i telèfons mòbils no emetin senyals  
 acústics durant la representació
» No és permès de fumar, beure o menjar a l’interior  
 de la sala
» Ens reservem el dret a modificar aquesta progra- 
 mació. Si per causes imprevistes fos necessari  
 fer-ho, anunciaríem qualsevol canvi a través dels  
 mitjans de comunicació 
» Entrades limitades segons l’aforament del Teatre  
 Principal (361) i de l’Auditori Eduard Toldrà (409  
 a la sala gran i 150 a la petita) i venda d’entrades  
 disponibles fins exhaurir-se
»  La visibilitat dels seients depèn de la seva ubica- 
 ció. Podeu consultar-la al personal de taquilles.  
 La zona del Galliner del Teatre Principal i algunes  
 localitats de llotges laterals tenen una visibilitat  
 parcial

» Aquests descomptes només són vàlids per a les  
 entrades de l’Auditori
» Aquestes entrades es podran adquirir a les  
 taquilles de l'Auditori 1h abans abans de l'inici  
 del concert, sempre que hi hagi disponibilitat  
 d'aforament a la sala

• Tiquet Regal 20€
• Tiquet Regal 25€

• Tiquet Regal 10€
• Tiquet Regal 15€

Mostrant l'entrada dels espectacles familiars (Músi-
ques del Món, Mur, L'Endrapasomnis i La clau) es pot 
gaudir d'una hora de joc al parc infantil per 1€.

Món Imaginari



SERVEIS LA SALA

Totes les activitats de La Sala són gratuïtes.

Entrada gratuïta

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

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

Botiga

Servei gratuït de guarda-roba.

Guarda-roba

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

Visites

Visites dinamitzades i tallers per a escoles de Primària 
i Instituts de Secundària i Batxillerat.

Servei Educatiu

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

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

Canviadors per a nadons

Les persones amb mobilitat reduïda teniu un espai re-
servat en l’aforament. Cal confirmar l’assistència amb 
antelació al personal de taquilles.

Mobilitat reduïda

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 equi-
paments.

Pèrdua d’objectes

WI-FI





Març
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Ersi Marina Samará va néixer a Atenes, i des del 1979 resideix a Espanya. Actualment viu i 
treballa a Beseit. 

La seva obra pictòrica i de tècnica mixta es plasma principalment sobre el paper. Utilitza 
l’aquarel·la, les tintes acríliques, el gesso, les tintes cal·ligràfiques i el collage en composici-
ons abstractes i conceptuals, en les quals afegeix traços cal·ligràfics (cal·ligrafia gestual). 

Recentment ha incorporat en la seva producció artística la creació de llibres d’artista (llibres 
fets a mà) i en l’actualitat està explorant el treball amb instal·lacions de paper. 

Les diferents disciplines artístiques que ha estudiat, des de la pintura, la fotografia fins a la 
cal·ligrafia i la literatura, formen un diàleg continu que dona lloc a noves idees, obre nous 
interrogants, i genera una constant cerca de respostes plàstiques.

Ersi Marina Samará Spiliotopulo és la guanyadora del Premi Donart 2018.

Imágenes para decirlo
INAUGURACIÓ DIVENDRES 2 DE MARÇ — LA SALA (SALA DE LES COLUMNES)

ERSI MARINA SAMARÁ SPILIOTOPULO

DEL 2 MARÇ AL 29 D’ABRIL DE 2018

 COMISSÀRIA:  Francesca Calaf     ORGANITZA:  Associació de Dones la Frontissa     WEBS:   lasalavng.cat    
                                    lafrontissa.wordpress.com 
              /donart

  PREU:  Gratuït

DONART PREMIA LA TRAJECTÒRIA FEMENINA EN EL MÓN DE LES ARTS PLÀSTIQUES

Fragment de l'obra Hogares de papel

Activitat  
complementària 

pags 70 i 71
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La simfonia Tità de Gustav Mahler és en teoria la primera del seu cicle simfònic, encara que 
realment no ho va ser. Hi ha evidències històriques del fet que amb anterioritat va compon-
dre quatre simfonies, els manuscrits de les quals van desaparèixer després de la Segona 
Guerra Mundial. Això explicaria per què aquesta simfonia té una consistència i un mestratge 
impropis del que es podria esperar de l'òpera prima d'un jove compositor.

La Tità es va estrenar a Budapest el 20 de novembre de 1889 després que la majoria de 
directors de l'època la rebutgessin per considerar-la "massa moderna i transgressora”. Avui 
dia és una obra de referència.

- Gustav Mahler: Simfonia nº1 Tità (versió de Simon Klaus)

Camerata Eduard Toldrà
DIUMENGE 4 DE MARÇ — 19.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

 FORMACIÓ:   Camerata Eduard Toldrà     DIRECCIÓ:  Xavier Pagès-Corella     DISCIPLINA ARTíSTICA:   Música clàssica 
 DURADA:   90’     PREU ANTICIPADA:  15€     PREUS TAQUILLA DIA  DE LA REPRESENTACIÓ:  17€ 
 WEB:   camerataeduardtoldra.cat

LA SIMFONIA TITÀ

XAVIER PAGèS-CORELLA DIRIGEIX MAHLER

Amb el suport de: Col·laboren:
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L’exposició és una resposta als diferents plantejaments desenvolupats en els camps de 
la física teòrica i de la microbiologia per visualitzar a simple vista estructures invisibles. 
Respon a propostes cosmològiques com la teoria de les cordes i la gravitació quàntica de 
llaços. Especulacions basades en fórmules matemàtiques, models hipotètics i especula-
tius que encara no tenen proves empíriques. A la vegada també, processos de tall, collage 
i recomposició emprats per representar les captures de cèl·lules i teixits registrats en la 
microbiologia. L’artista traça vincles entre els mons del microcosmos i el macrocosmos i 
proposa un viatge, Una tropa de sensacions errants, per entreveure més enllà del món ex-
perimentat, entre els imaginaris de la ciència i els paisatges en la poesia de Lucreci. 

La sèrie de pintures i instal·lacions no pretenen il·lustrar sinó respondre a aquests paisatges 
científics, creant un diàleg entre la ciència i l'art i entre l'objectivitat i la subjectivitat, que parli 
de les diferents maneres de veure el que no es pot veure. L’exposició respon a la irresistible 
atracció de fer i fer veure, noves interpretacions del món en l’intent de fer visible o intuir allò 
que no es veu.

DEL 9 DE MARÇ AL 27 DE MAIG DE 2018

Activitat  
complementària 

pàgs. 70 i 71

 COORDINADOR:  Lluís Torrens     PREU:  Gratuït     WEBS:  lasalavng.cat / jomilne.com

Una tropa de sensacions 
errants

INAUGURACIÓ DIVENDRES 9 DE MARÇ — LA SALA (SALA DE LES VOLTES)

JO MILNE

COM ES VISUALITZA ALLÒ QUE NO ES VEU? UN DIÀLEG ENTRE ART I CIèNCIA 
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Errant pel micro (2017)
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Pietro Bartolo fa trenta anys que és el metge de Lampedusa. A la seva autobiografia, Llàgri-
mes de sal, relata una vida dedicada a l’atenció dels exiliats que, des de les costes africanes, 
naveguen fins a l’illa. Bartolo els acull i els cuida i també els escolta. Xicu Masó s’ha fet 
seva la veu i la memòria del doctor per fer-nos entendre la urgència de la catàstrofe amb un 
espectacle basat en fets tristament reals.

De Lampedusa en diuen la Porta d'Europa i a aquesta porta fa molts anys que hi truca la 
gent de l'«altra banda», persones que creuen que travessant el llindar estaran salvats. Euro-
pa, de moment, no els salva però els veïns de Lampedusa, fidels a la Llei del mar, sí que ho 
fan. Un cop a l'illa, el doctor Bartolo és el primer que els acull, que els visita i que els cura, si 
pot. Però sobretot, els escolta.

Escola de l'espectador: 
xerrada postfunció 

pàg. 67

 INTèRPRET:  Xiscu Masó     DIRECCIÓ:  Miquel Gorriz     ADAPTACIÓ I DRAMATÚRGIA:  Anna Maria Ricart    
 DISCIPLINA ARTíSTICA:  Teatre     DURADA:  75'    WEB:  puntproduccions.com 
 PREUS ANTICIPADA:  20€ Platea i llotges centrals / 18€ Llotges laterals / 12€ Galliner
 PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  22€ Platea i llotges centrals / 20€ Llotges laterals / 14€ Galliner 
   
   

El metge de Lampedusa
DISSABTE 10 DE MARÇ — 21.00H — TEATRE PRINCIPAL

AMB XICU MASÓ

Coproducció de Teatre Lliure, Temporada Alta i Punt Produccions Teatrals, S.L. 

LA LLEI DEL MAR OBLIGA A SALVAR QUALSEVOL PERSONA QUE S’ESTIGUI 
OFEGANT, QUALSEVOL PERSONA I EN QUALSEVOL CIRCUSMSTÀNCIA
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L'ésser humà viu immers en un món donat on ha d'aprendre les regles pròpies d'aquest joc. 
És a partir d'aquestes normes on el lúdic pren el paper protagonista per deformar, reinter-
pretar o confrontar aquestes situacions, i acaba sent un motor de reflexió cap a l'acció i el 
pensament. Entenem l'experiència com el conjunt de coneixements adquirits a partir de 
l'acció, després d'haver sentit, viscut o patit. I la condició com les característiques definitò-
ries de l'ésser dins d'un conjunt social.

La mostra parteix de mitjans tan diversos com l'escultura, la instal·lació, la fotografia o l'ac-
ció per apropar-se als diferents modes de llegir o interpretar el món. Els treballs mostrats 
parteixen de temàtiques tan diverses com la mort, l'espai, el cos o la fe; per intentar aproxi-
mar-se a la consciència tancada dins dels límits del pensament, sempre des d'un punt de 
vista còmic i reflexiu. La tragèdia es basa en la tensió entre l'impuls apol·lini i el dionisíac, 
l'intent de racionalització intrínsec de l'ésser queda evidenciat des de la mundanitat, que 
molts cops trobem enfrontats.

DEL 16 MARÇ AL 22 ABRIL DE 2018 

 PREU:  Gratuït     WEBS:  lasalavng.cat / carlosruiz.eu

Experiència i condició
INAUGURACIÓ DIVENDRES 16 DE MARÇ — LA SALA (SALA OBERTA)

CARLOS RUIZ

NARRA D’UNA MANERA IRÒNICA I ABSURDA DIVERSES CARACTERíSTIQUES DE LA SOCIETAT 
CONTEMPORÀNIA I DE LES CIRCUMSTÀNCIES MUNDANES

Fragment de la fotografia Vanitas vanitatum omnia vanitas (2017)
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La Medusa Fest és el festival anual organitzat per La Medusa Rocks, el braç musical de 
l’entitat vilanovina La Medusa, on es dona cabuda a noves propostes musicals de la ciutat i 
d’àmbit nacional. Enguany serà la setena edició i hi actuarà Brainloster & Biscuit, Cor Blanc, 
Intana, Kiwis, La Brigada, Pacosan, Trau, Trial, Últim cavall, VLIVM, Yak 42 i una sorpresa 
per confirmar.

Una jornada completa amb actuacions correlatives que segueixen la línia marcada pels 
habituals concerts mensuals de La Medusa Rocks.

Des de l'Auditori donem suport a l'edició d'enguany amb l'objectiu de fomentar la creació i 
difusió de les propostes musicals del festival.

DISSABTE 17 DE MARÇ — 12.00H A 2.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

La Medusa Fest
LA MEDUSA

 ORGANITZA:   La Medusa Rocks     PREU:  15€     WEB:   lamedusarocks.wordpress.com

LET'S ROCK!

Pacosan
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La veu, amb les seves immenses possibilitats sonores, serà la protagonista d'aquest es-
pectacle. Una oportunitat única per viatjar pels cinc continents i descobrir algunes de les 
seves músiques tradicionals o populars. Deixeu-vos seduir pels violins, trompetes, guitarres, 
flautes, trombons, maraques, balalaiques, didjeridús... que aquests cinc esplèndids cantants 
ens interpretaran exclusivament a cappella.

Grupo Vocal Kollage 
DIUMENGE 18 DE MARÇ — 18.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

 FORMACIÓ:   Javier Canales, Ihosvanni Conyedo, Daniel Morales, Àlex Delgado, Jordi Vallespí     DIRECCIÓ MUSICAL:   
Xavier Pagès-Corella    DIRECCIÓ COREOGRÀFICA:  Jana Grulichová     DISCIPLINA ARTíSTICA:   Concert familiar (reco-
manat a partir de 6 anys)    DURADA:  90’    PREU ANTICIPADA:  6€     PREUS TAQUILLA DIA  DE LA REPRESENTACIÓ:  8 €

LES MÚSIQUES DEL MÓN

VIATGE A TRAVÉS DE LA VEU
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Manu Guix torna amb més força que mai després de més de 4 anys de silenci discogràfic 
amb Després de tot, un recull de 13 cançons vitals i optimistes que es mouen entre el pop i 
el soul d’autor. Amb aquest nou disc, Manu Guix es consolida com un dels grans intèrprets 
i compositors del nostre país. Un repertori de matisos i sonoritats que es tradueixen en una 
de les produccions musicals més ambicioses que s’han fet aquest any en el panorama 
català. Elegància en estat pur, energia i altes dosis del millor talent musical que hi ha a Ca-
talunya, sense dubte és el que defineix Manu Guix.

Manu Guix
DIVENDRES 23 DE MARÇ — 21.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

DESPRÉS DE TOT

 FORMACIÓ:  Manu Guix, veu i piano / Jordi Franco, baix / Jordi Roquer, guitarra / Toni Pagès, bateria / Jaume 
Peña, trompeta / Oriol Cusó, saxo i veus     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Música moderna     DURADA:   90'    
 PREU ANTICIPADA:  10€     PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  12€     WEB:  manuguix.com

Activitat  
complementària

pàgs. 68 i 69

PRESENTACIÓ DEL SEU NOU DISC



Abril
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En el marc del Dia Mundial del Teatre volem posar de relleu la riquesa en creació teatral que 
viu la ciutat més enllà de la programació estable professional del Principal, tant en l’àmbit 
pedagògic com l’associatiu. 

CASA és la creació escènica resultant d’un curs de teatre social dut a terme amb setze joves 
de 16 i 17 anys de la comarca del Garraf. Al llarg de deu anys, l’Aula d’Activitats Teatrals 
Tracart i el Consell Comarcal del Garraf han treballat plegats unint teatre i cultura de pau 
amb l’objectiu de sensibilitzar els joves actors i els joves espectadors. Fruit d’aquesta col-
laboració n’han sorgit diferents propostes pedagògiques i formatives i deu accions teatrals 
en les quals han participat centenars de joves i de les quals han gaudit més de dos mil es-
pectadors, majoritàriament joves. I en aquesta edició el Teatre Principal se suma al projecte 
per tal de promoure i difondre aquest treball de teatre fet per joves.

CASA, llar, l’espai en qual som, al qual realment sentim que pertanyem. Què empeny milions 
de persones a fugir de casa seva i jugar-se la vida per buscar una nova llar? CASA explora 
el drama dels refugiats des de diferents punts de vista; les creences infantils enfrontades 
amb la realitat, les nostres migracions, la doble moral de la fortalesa Europa, els diferents 
posicionaments enfront dels refugiats entre els membres d’una família, el testimoni d’una 
jove refugiada, la natura i el canvi climàtic com a nou desencadenant de migracions, el 
tràfic lucratiu d’armes i la deshumanització de les persones refugiades... La manera de fer-
ho és usant el material generat pels propis participants de l’acció i treballant amb diferents 
llenguatges escènics que pretenen donar la paraula als joves i qüestionar el paper que tots 
juguem en aquesta tragèdia. 

El Dia Mundial del Teatre s'emmarca en el programa de suport a la creació, SINGULART

Dia Mundial del Teatre
DIVENDRES 6 D'ABRIL — 20.00H — TEATRE PRINCIPAL

TRACART. AULA D'ACTIVITATS TEATRALS, CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF I DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 DIRECCIÓ:  Montse Obrador i Salvador Cuéllar     ACTORS:  Aina Àbalo, Biel López, Isabel Cantador, Júlia Carmona, 
Jordi Font, Leo Lodermeier, Maiol Micó, Marina Antolí, Marta Martínez, Marta Verge, Núria Catena, Paula Amell, 
Pere Llorens, Rita Dávila, Xavi Molins, Yann Pascual     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Teatre     PREU:  Entrada lliure 
 WEB:  tracart.net 

ACTE PER A COMMEMORAR EL DIA MUNDIAL DEL TEATRE
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I en el context d'aquesta acció teatral i de la celebració del Dia Mundial del Teatre, també 
us oferim:

LECTURA DEL MANIFEST DMT 2018

A càrrec de la Companyia Aliena, sorgida de l’Aula d’Activitats Teatrals Tracart.

EXPOSICIÓ "REFUGIATS, PER QUè?" DE FUNDIPAU

L'exposició "Refugiats, per què?" vol contribuir a promoure canvis que facin possible posar fi 
a les causes que cada dia obliguen milers persones a fugir de casa seva. 

Lloc: vestíbul del Principal.

XERRADA POSTFUNCIÓ

Després de la representació, us proposem una trobada amb els joves actors, la Montse 
Obrador i el Salvador Cuellar (directors i conductors del projecte), el Jordi Armadans (direc-
tor de Fundipau) i la Shahd Zaroor (jove siriana refugiada a Barcelona).
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DIUMENGE 8 D’ABRIL — 19.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

 FORMACIÓ:  Ariadna Padró, Gabriel Coll, Maria Roca i Biel Graells, violins / Laia Besalduch i Quim Badia, violes / 
Anna Costa i Amat Santacana, violoncels     GèNERE:.  Música clàssica     DURADA:   90’     PREU ANTICIPADA:.  15€ 
 PREU TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:.  17€     WEB:  camerataeduardtoldra.cat

És increïble que un noi de 16 anys fos capaç de compondre una obra d’aquesta qualitat i 
importància, de les millors de la seva etapa de joventut. En comparació amb altres obres 
similars d'altres compositors, Mendelssohn no va compondre aquest octet com un diàleg 
entre dos quartets, sinó que el va estructurar amb vuit instruments independents, de mane-
ra que el joc musical arriba a nivells absolutament sublims. No s’ho perdin!

- Felix Mendelssohn: Octet de cordes en Mi bemoll Major, op. 20

L'OCTET DE MENDELSSOHN

UNA DE LES MÉS EXCEPCIONALS COMPOSICIONS DE LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA DE CAMBRA

Amb el suport de: Col·laboren:

Camerata Eduard Toldrà



TEMPORADA MARÇ — JUNY 2018 29



TEMPORADA MARÇ — JUNY 2018 30

DIJOUS 12 I DIVENDRES 13 D’ABRIL — 20.00H — TEATRE PRINCIPAL

El Tots Dansen és un projecte que va néixer al Mercat de les Flors de Barcelona i al qual de 
seguida ens vàrem afegir els principals teatres de Catalunya. El projecte s’adreça a centres 
d'ensenyament secundari per apropar el llenguatge corporal i introduir la dansa contempo-
rània als joves. 

El projecte s’articula mitjançant la  formació del professorat d’educació secundària, en-
guany, a càrrec de la coreògrafa Inés Boza i la ballarina i formadora Angie Mas. 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. 

El projecte esdevé una eina educativa per al professorat, una experiència vivencial positiva 
col·lectiva per a professorat i alumnat.

Professors d'educació física i d’arts escèniques, conjuntament amb uns 160 alumnes de 
1er de Batxillerat de l’IES Manuel de Cabanyes 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. 

Tots Dansen
PROJECTE PEDAGÒGIC AMB EL MERCAT DE LES FLORS

APROPEM LA DANSA ALS JOVES DE SECUNDÀRIA

 COREOGRAFIA I DIRECCIÓ ARTíSTICA:  Inés Boza     BALLARINA-FORMADORA:  Angie Mas     PRODUCCIÓ:  Teatre Principal 
de Vilanova i la Geltrú     ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ:  Mercat de les Flors, consorci Transversal-Xarxa d'activitats 
culturals, Kursaal de Manresa, Ajuntament de Figueres, Teatre Auditori de Granollers, Teatre-Auditori de Sant 
Cugat, Teatre Monumental de Mataró, Teatre Principal d'Olot, Teatre de Tortosa i Teatre Principal de Vilanova i la 
Geltrú     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Dansa contemporània     DURADA:  60'    WEB:  mercatflors.cat/es/activitat/tot-dansa-
amb-lobc     PREUS ANTICIPADA:  2€     PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  4€ 
   
* Espectacle exclòs de descomptes
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Bodas de sangre parla sobre els grans temes: la vida, la mort i l’amor, a partir de costums, 
tradicions i simbolisme. Es tracta d’aquelles forces majors i impulsos vitals que empenyen 
els personatges a la tragèdia.

Es plantegen el text de Lorca com un gran poema ple de ritme i de musicalitat, amb com-
posicions musicals originals de Joan Garriga. Un seguit d’escenes, d’entrades i sortides 
on actors, actrius, personatges  i músiques s’entrellacen per donar vida a la núvia, al nuvi, 
a Leonardo, a la mare… Tot amb aire andalús i tintat pel paisatge sec i blanc i per la sang 
que brolla.

UN LORCA QUE POSA L’ACCENT LA POèTICA I LA MUSICALITAT

 INTèRPRETS:  Ivan Benet, Anna Castells, Nora Navas, Pau Roca, Clara Segura i Montse Vellvehí     MÚSICS:  Joan 
Garriga, Marià Roch i Marc Serra     DIRECCIÓ I ESPAI:  Oriol Broggi     CREACIÓ MUSICAL:  Joan Garriga   
 PRODUCCIÓ:  La Perla 29 amb la col·laboració del Festival Grec de BCN     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Teatre     DURADA:  
120'   WEB:  laperla29.cat     PREUS ANTICIPADA:  24€ Platea i llotges centrals / 22€ Llotges laterals / 16€ Galliner
 PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  26€ Platea i llotges centrals / 24€ Llotges laterals / 18€ Galliner 

Bodas de sangre
DISSABTE 14 D'ABRIL — 21.00H — TEATRE PRINCIPAL

AMB NORA NAVAS I CLARA SEGURA

(de Federico García Lorca) 

* Espectacle en castellà

Bito Cels
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Un espectacle visual, poètic i integrador que empra l’arquitectura efímera per reflexionar 
sobre les limitacions, físiques i mentals, i la capacitat humana de sobreposar-s'hi. Una per-
formance circense, amb ritmes del sud en directe i molt d’humor, dirigida per Nacho Flores. 
Amb la participació especial de la companyia integrativa Circ Bombeta.

Quelcom es trenca i s’enfondra un mur fet a base de cubs. D’entre les seves restes, apa-
reixen dotze persones que proven infinitud de formes per reconstruir un nou món. Malgrat 
la inestabilitat dels cubs i els fracassos a què s’enfronten, els personatges s’esforcen per 
assolir el seu objectiu, treballant de forma col·lectiva i amb un lema que els impulsa a seguir 
endavant: “Si caminem sols, anem més de pressa; si caminem junts, arribem més lluny”. 
Podran lidiar amb les seves diferències per assolir l’anhelada harmonia? 

EN MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL CIRC, UNA OBRA QUE ESFONDRA BARRERES

 DIRECCIÓ:  Nacho Flores     PRODUCTOR EXECUTIU:  Joaquim Aragó     ASSESSOR COREOGRÀFIC:  Roberto Olivan Oriol              
 ARTISTES:  Circ Vermut (Jordi Mas, David Candelich) / Circ Bombeta (Oriol Morgades, Quique Maltas, Sergi Coç
mesa, Manolo Osoyo) i Alberto Munilla     MÚSICA ORIGINAL:  Ramón Giménez ("El Brujo")    
 DISCIPLINA ARTíSTICA:  Visual, circ i música en directe     DURADA:  75'     WEB:  mur.cat     PREUS ÚNIC ANTICIPADA:  8€        
 PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  10€ 

Mur
DIUMENGE 15 D'ABRIL — 18.00H — TEATRE PRINCIPAL

(CIA)3

* Espectacle per a tots els públics. Inclòs en l'abonament familiar. Exclòs de descomptes 

Xavier Valls
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Hedda Gabler és una dona brillant que intenta encaixar en un clixé ben mediocre. Aquest es-
forç és devastador per a ella i per a tothom que l’envolta. Si bé l’essència del conflicte i gran 
part de la trama ens remeten a l’original d’Ibsen, Filla del seu pare és una reescriptura total 
del clàssic. Un exercici absolutament desacomplexat que ha fet l’Aleix Aguilà. Que no us 
distreguin els anacronismes. La seva mirada particular i actual permet apropar-nos d’una 
manera descarnada a un dels motors que defineixen la nostra contemporaneïtat: aquesta 
obsessió malaltissa per aparentar i realitzar-nos en els espais virtuals. Evidentment, aquest 
esforç és en va, la frustració i el buit existencial no desapareixen per molt que cliquem aquí 
i allà. Això es tradueix en solitud i en una perillosa voluntat autodestructiva en el cas de la 
Hedda. Voluntat que topa amb una mínima escletxa d’esperança: la llibertat individual (que 
no l’individualisme) com a únic antídot contra la grisor. 

I de tot això, l’Aleix n’ha fet un vodevil. Un vodevil que avança cap a l’abisme. Un vestit a mida 
per a la Júlia, en Pau i en Pol, la Companyia Solitària, per la qual sento una devoció especial. 
Per la seva singularitat, pel que arrisquen en cada muntatge i, sobretot, per la intel·ligència i 
el sentit de l’humor que destil·len els seus treballs.

Pau Miró

 AUTORIA:  Versió d’Aleix Aguilà a partir de l’obra Hedda Gabler, de Henrik Ibsen     DIRECCIÓ:  Pau Miró   
 INTèRPRETS:  Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Teatre     DURADA:  75'    
 PREUS ANTICIPADA:  20€ Platea i llotges centrals / 18€ Llotges laterals / 12€ Galliner 
 PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  22€ Platea i llotges centrals / 20€ Llotges laterals / 14€ Galliner

Filla del seu pare
DIVENDRES 20 D'ABRIL — 21.00H — TEATRE PRINCIPAL

COMPANYIA SOLITÀRIA

PREMI BCN PLAYWRIGHTS 2017 A LA MILLOR VERSIÓ/ADAPTACIÓ D'UN TEXT CLÀSSIC

UNA MIRADA INNOVADORA I BEN ESTRUCTURADA, D’AQUESTA REESCRIPTURA DEL 
CLÀSSIC D’IBSEN, AMB L'ACTRIU VILANOVINA JÚLIA BARCELÓ

Coproducció de Temporada Alta i Companyia Solitària. 

Escola de l'espectador: 
xerrada postfunció 

pàg. 67
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Filla del seu pare
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Des que es van conèixer, el juny de 2005, la cantant Celeste Alías i el pianista Marco Mez-
quida exploren a duo i sense prejudicis una personal i atrevida visió del jazz que es deixa in-
fluenciar per la música clàssica i la música popular. Amb el seu segon disc titulat Llunàtics, 
el duet ens delecta amb un recull d’arranjaments i temes propis inspirats en les fases de la 
lluna, passant per les diverses emocions i estats que aquesta ens provoca. Només un duet 
com el d’Alías-Mezquida podria versionar amb tanta sensibilitat cançons com “Moonlight 
serenade”, de Glenn Miller, “Moon river”, de Mancini, o “Hijo de la luna”, de Mecano. 

Celeste Alías & Marco Mezquida
DISSABTE 21 D'ABRIL — 21.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

LLUNÀTICS

 FORMACIÓ:  Celeste Alías, veu i Marco Mezquida, piano     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Jazz     DURADA:   90'    
 PREU ANTICIPADA:  10€     PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  12€     WEBS:  celestealias.com
                     marcomezquida.com

UN DUET JAZZíSITIC EN ESTAT DE GRÀCIA
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"En termes d'execució musical, els Joncol4 són del màxim calibre. No competeixen en el 
món del flamenc, tampoc en el món de la música clàssica més ortodoxa. En essència, és 
difícil classificar-los. Però un grup de cambra, després de tot, és un grup de cambra, i aquest 
posseeix tot el que ha de tenir una formació del màxim nivell” diu la revista Classical Guitar 
Magazine. Centrats en la música espanyola, en el conjunt catalanosuís Joncol4 s’uneixen 
la rica tradició flamenca i guitarrística amb la música clàssica espanyola. Partint del treball 
realitzat per Manuel de Falla i Isaac Albéniz a principis del segle XX, aquest quartet proposa 
una relectura d’obres com El amor brujo, que amplia el repertori amb composicions pròpies 
d’una enorme qualitat.

Joncol 4
DIUMENGE 22 D'ABRIL — 19.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

AIRES DE ANDALUCíA

 FORMACIÓ:  Anna Colom, cant / Carles Guisado, guitarra / Britta Schmitt, guitarra / Kurt Fuhrmann, percussió    
 DISCIPLINA ARTíSTICA:  Clàssica i flamenc     DURADA:   90' (amb mitja part)    PREU ANTICIPADA:  15€
 PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  17€     WEB:  duo-joncol.com  

 LA MÚSICA CLÀSSICA I EL FLAMENC SUMEN MONS
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La princesa Mina estava malalta, i ningú no sabia què li passava. L'havien visitat tots els 
metges, mags i remeieres del regne. Fins i tot bruixes i bruixots! El rei desesperat, havia anat 
a buscar el savi més savi de tots, que en veure-la, va dir una única frase: "La princesa té el 
cor tancat dins d'una gàbia d'or..." Aconseguirà el serraller alliberar la princesa del seu mal?

Espectacle de narració i dansa del conte La clau escrit i narrat per Susana Peix i interpretat 
en dansa per la companyia Jove EternDansa de l'Estudi de Dansa Rosa Mari González i 
Carme Gatell. 

L’obra s’emmarca en el programa de suport a la creació, SINGULART

La clau
DISSABTE 28 D'ABRIL — 18.00H I 20.00H — TEATRE PRINCIPAL

BALLET JOVE ETERNDANSA

* Espectacle per a tots els públics. Inclòs en l'abonament familiar. Exclòs de descomptes

 COREÒGRAFA:  Raquel Ballester     AUTORA DEL CONTE:  Susana Peix     BALLARINS:  Ballet Jove EternDansa    
 DIRECCIÓ:  Carme Gatell, Rosa Mari Gonzàlez i Raquel Ballester     REPETIDORES:  Natàlia Artiach, Alba Vila i Rosa 
Mari Gonzàlez     FOTOGRAFIA:  Flash Flash     COL·LABOREN:  Annas El Ayadi, Juan Malvar, Carles carbonell, Teresa 
Canovas, Sílvia Domenech, Angel Cazorla, Aaron Rides, Genis Miquel, Estudi de dansa Rosa Mª Gonzalez i Carme 
Gatell, Teatre Principal     PRODUCCIÓ, EXECUCIÓ I COORDINACIÓ:  Carme Gatell, Rosa Mari Gonzàlez, Raquel Ballester, 
Natàlia Artiach i Alba Vila     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Narració i dansa tots els públics    DURADA:   50'     PREU ÚNIC:  8€    
 WEB:  estudidedansa.es

UN CONTE EXPLICAT A TRAVÉS DE LA DANSA CLÀSSICA
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Un any més des del Teatre Principal, la ciutat de Vilanova i la Geltrú, impulsa un seguit d’ac-
tivitats 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.

El DID s’emmarca en el programa de suport a la creació, SINGULART

DID'18
DIUMENGE 29 D'ABRIL — TOT EL DIA — CARRERS I PLACES DE VNG

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

 FORMACIÓ:  Escoles i associacions de la ciutat dedicades a la dansa    DISCIPLINA ARTíSTICA:  Dansa per a tots els
públics     PREUS:  Gratuït    WEB:  elprincipal.cat

EXHIBICIÓ DE LES ESCOLES I ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT DEDICADES A LA DANSA



Maig
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S’exposen els treballs realitzats pels alumnes dels centres d'educació infantil, primària i 
secundària, adherits al programa de l'Agenda 21 Escolar. L’objectiu del programa és consci-
enciar les noves generacions del respecte pel medi ambient.

L’objecte usat combinat amb el concepte intel·lectual i la sensibilitat ambiental pot donar 
lloc a l’aflorament de sentiments i emocions amagats tant en l’artista com en el 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’objectes funcionals, lúdics o experimentals.

DEL 4 DE MAIG AL 20 DE MAIG DE 2018

 ORGANITZA:  Servei de Medi Ambient - A21 Escolar    PREU:  Gratuït     WEB:  lasalavng.cat  

XII Mostra d'art d'objectes 
reciclats

INAUGURACIÓ DIVENDRES 4 DE MAIG — LA SALA (SALA OBERTA)

EXPOSICIÓ DEDICADA A LA CREATIVITAT DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I 
SECUNDÀRIA DELS CENTRES D’ENSENYAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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Una de les línies d’actuació de l’Auditori Eduard Toldrà, més enllà de la programació de con-
certs, és l’impuls de la línia pedagògica entorn del 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 un projecte pedagògic que vol fomentar tot un seguit de valors 
així com els coneixements musicals entre l’alumnat de secundària.

En aquesta primera edició farem un recorregut pel món a través de cançons amb els alum-
nes de 1r d’ESO de l’INS Dolors Mallafré i els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Joaquim Mir, sota 
la direcció d’Isabel Pla. 

 El concert s’emmarca en el programa de suport a la creació, SINGULART.

Cantem! 
Projecte pedagògic musical

DIVENDRES 4 I 11 DE MAIG — 20.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

VOLTA EL MÓN I TORNA AL BORN

 FORMACIÓ:  Alumnes 1r ESO INS  DOLORS MALLAFRÉ i Alumnes 1r ESO IES JOAQUIM  MIR
 DIRECCIÓ ARTíSTICA:  Isabel Pla    PRODUCCIÓ ARTíSTICA:  Auditori Eduard Toldrà    DISCIPLINA ARTíSTICA:  Cant Coral
 DURADA:   60'    PREU ÚNIC:  4€ 

 LA MÚSICA I EL CANT COM A EINA DE PARTICIPACIÓ, TREBALL EN EQUIP I COHESIÓ SOCIAL



TEMPORADA MARÇ — JUNY 2018 43



TEMPORADA MARÇ — JUNY 2018 44

Des que l’any 2010 van fer el seu primer concert a Manlleu, Obeses no han parat d’actuar 
arreu de la geografia catalana. La seva progressió meteòrica els ha portat en quatre anys 
a enregistrar tres discos molt lloats per la crítica especialitzada i també molt celebrats pel 
públic. Aquest 2018 presenten un cinquè disc que, amb tota la naturalitat, han titulat Tornen 
els herois. I no és per menys! Obeses s’ha convertit en poc temps en un grup de culte, que 
fuig de la frivolitat més comercial. Realment són uns autèntics herois musicals.

Obeses
DISSABTE 5 DE MAIG — 21.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

TORNEN ELS HEROIS

 FORMACIÓ:  Arnau Tordera, veu i guitarra / Maiol Montané, bateria / Arnau Burdó “Burdi", teclat / Jaume Coll, baix
 DISCIPLINA ARTíSTICA:  Moderna     DURADA:  90'     PREU ANTICIPADA:  10€    
 PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  12€     WEB:  obeses.cat 

PRESENTACIÓ DEL SEU NOU DISC
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Qui ens salvarà de nosaltres mateixos?

Aquesta és la pregunta que Roberto Olivan intentarà resoldre amb Cuculand Souvenir, una 
Investigació-reflexió sobre els moments caòtics i de confusió actuals que sembla que ens 
han portat cap a una frenètica monotonia on ara només depenem de l’esperança. 

Cuculand Souvenir és la nova producció de la reconeguda companyia Roberto Olivan Per-
forming Arts, on Olivan explora l’impacte de la tecnologia en el camp de l’expressió per-
sonal creativa, acompanyat de ballarins i artistes de circ, de la música electroacústica de 
l’escultor de sons Laurent Delforge i de la il·luminació escenogràfica de l’artista digital Ro-
main Tardy. Una gran producció que jugarà amb la gravetat, els cossos, les llums i els sons 
hipersensibles.

Roberto Olivan és un dels creadors de dansa més internacional del país. És Premi Nacional 
de Cultura 2014, Premi Ciutat de Barcelona 2013, Premi FAD Sebastià Gasch de les Arts 
Parateatrals 2012 i Premi a la Creació Contemporània SACD 2001 (Bèlgica). És fundador i 
director artístic del Festival Deltebre Dansa, de prestigi internacional.

 CONCEPTE, DIRECCIÓ I COREOGRAFIA:  Roberto Olivan     CREACIÓ MUSICAL:  Laurent Delforge    
 CREACIÓ LUMíNICA:  Romain Tardy     INTERPRETACIÓ:  Akira Yoshida, Chey Jurado, Manuel Tiger, Tina Afiyan Breio
va, Luis García López, Dunya Narli, Delia Ceruti i Roberto Olivan     DRAMATÚRGIA:  Joaquim Noguero     DISCIPLINA 

 ARTíSTICA:  Dansa contemporània i circ     DURADA:  60'     PREUS ANTICIPADA:  16€ Platea i llotges centrals / 14€ Llot
ges laterals / 12€ Galliner     PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  18€ Platea i llotges centrals / 16€ Llotges 
laterals / 14€ Galliner     WEB:  robertoolivan.com
   

Cuculand Souvenir
DIUMENGE 6 DE MAIG — 19.00H — TEATRE PRINCIPAL

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS

UNA PROVOCACIÓ PER INTERROGAR LA NOSTRA CONDICIÓ HUMANA

Workshop i Escola de 
l'espectador (xerrada 

postfunció) pàgs. 
66 i 67
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Activitat 
complementària

pàgs. 70 i 71

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·lustradors que van 
exposar l’any anterior, i es crea així una riquíssima xarxa de creadors. Enguany, tant l’expo-
sició com la fira tenen com a fil conductor els contes i la música.

L’exposició s’emmarca dins la sisena edició de la fira Conte va! Va de contes dedicada a 
la literatura Infanti i juvenil que tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú el dissabte 12 de maig. La 
programació inclou diferents activitats de foment de la lectura que tindran lloc durant tot el 
dia en diversos espais de la ciutat. 

L'exposició s’emmarca en el programa de suport a la creació, SINGULART.

DE L’11 DE MAIG AL 24 DE JUNY DE 2018

 ORGANITZA:. Associació pel Foment de la Literatura Infantil Judit Sendra     PREU:. Gratuït     WEB:. lasalavng.cat 
         conteva.cat

Conte va! Va de contes
INAUGURACIÓ DIVENDRES 11 DE MAIG — LA SALA (SALA DE LES COLUMNES)

“...QUATRE RIALLES, PETITES COSES MÀGIQUES, UNA ABRAÇADA BEN CALENTA, 
UNA GUERRA DE PESSIGOLLES I UNA GUSPIRA D’IL·LUSIÓ”



TEMPORADA MARÇ — JUNY 2018 49

Al País de la Bona Son la princesa Dormissona no pot dormir perquè té malsons. Els seus 
pares, els reis, rumien, ho consulten amb el coixí, demanen consells a metges, herbolàries 
i xarlatans però no troben cap remei que guareixi el mal de la petita princesa. Potser l’En-
drapasomnis serà la solució. Una història onírica i màgica que ens parla de la por, del valor 
terapèutic dels contes i de com busquem solucions ben lluny quan la resposta pot ser dins 
de nosaltres mateixos. Partint del conte de Michael Ende (autor de La història interminable 
i Momo), a L’Endrapasomnis (1978), Teatre al Detall li ha donat la volta per fer un espectacle 
poètic i tendre, ple d’humor i de bona música per parlar de les relacions pares-fills, de les 
pors que tots tenim (grans i petits), de la necessitat de sentir-nos acompanyats… 

 AUTORIA:  Jordi Palet     DIRECCIÓ I COREOGRAFIA:  Joan M. Segura     INTèRPRETS:  Xavi Idáñez i Txell Botey   
 MÚSICA:  La Tresca i la Verdesca, Jordi López, Toni López i Claudi Llobet    PRODUCCIÓ:  Teatre al detall   DURADA:  55' 
 DISCIPLINA ARTíSTICA:  Teatre familiar    PREU ÚNIC ANTICIPADA:  5€     WEB:  teatrealdetall.com / conteva.cat    
   
   

L'Endrapasomnis

DISSABTE 12 DE MAIG — 17.00H I 19.00H — TEATRE PRINCIPAL

TEATRE AL DETALL

LA MÀGICA HISTÒRIA DE LA BONA SON. UNA OBRA POèTICA PLENA D’HUMOR I 
BONA MÚSICA, PER GAUDIR-NE EN FAMíLIA!

* Fora d'abonament. Exclòs de descomptes

La recaptació d’aquest espectacle es destinarà a l’Associació pel Foment de la Literatura
Infantil Judit Sendra.

PREMIS:

— Guanyador del Premi de la crítica 2014 al MILLOR ESPECTACLE FAMILIAR.
— Finalista al Premi Enderrock al MILLOR DISC DE MÚSICA INFANTIL I FAMILIAR

FIRA CONTE VA! VA DE CONTES!
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Després de l’èxit de Terra baixa, Lluís Homar i Pau Miró tornen a unir els seus talents per 
presentar Cyrano, una adaptació del clàssic Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. 

El text original és una obra teatral escrita per Edmond Rostand i estrenada el 27 de desem-
bre de 1897. Una comèdia heroica en cinc actes i en vers, que en la seva època va ser l’obra 
més popular del teatre francès, basada en la vida del dramaturg i poeta francès Cyrano de 
Bergerac. 

Aquesta adaptació de Pau Miró, disposa a més, d'una banda sonora d’excepció: les can-
çons de Sílvia Pérez Cruz. Ens hi espera emoció i molt de romanticisme.

LLUíS HOMAR PROTAGONITZA AQUEST CLÀSSIC POPULAR CONVERTIT EN UN 
CLÀSSIC CONTEMPORANI.

 TEXT ORIGINAL:  Edmond Rostand     ADAPTACIÓ I DIRECCIÓ:  Pau Miró     IDEA ORICINAL:  Lluís Homar 
 INTERPRETACIÓ:  Lluís Homar, Joan Anguera, Aina Sánchez, Albert Prat i Àlex Batllori     PRODUCCIÓ:  Temporada Alta 
2017 i Lluís Homar     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Teatre     DURADA:  110'     PREUS ANTICIPADA:  24€ Platea i llotges centrals 
/ 22€ Llotges laterals / 16€ Galliner     PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  26€ Platea i llotges centrals / 24€ 
Llotges laterals / 18€ Galliner    WEB:  bito.pro/ca

DIUMENGE 20 DE MAIG — 19.00H — TEATRE PRINCIPAL

Cyrano

AMB LLUíS HOMAR

(d’Edmond Rostand) 
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Invisibles és un projecte inspirat en l'obra de teatre de Juan Diego Botto Un trozo invisible de 
este mundo. Narra en forma de fotografies musicals el procés migratori  sud-nord, intentant 
copsar l'essència emocional i vital de cadascun dels moments importants que el migrant 
subsaharià ha d'afrontar en tot aquest viatge. Un concert on es mesclen el jazz, la música 
llatina i el flamenc, estils musicals d’una forta influència africana. Recordant Joana Raspall 
en el seu poema “Podries”:

"Per tot això pensa que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve fugint de la guerra,
fugint del dolor i de la pobresa.
Si tu fossis nat a la seva terra
la tristesa d’ell podria ser teva”. 

Invisibles
DIVENDRES 25 DE MAIG — 21.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

 FORMACIÓ:  Yolanda Sey, veu principal / Marc Teclas, guitarra elèctrica, guitarra espanyola i veu / Xavier López, 
saxo alt, saxo soprà, flauta travessera i cors / Joan Solana, teclats / Enric Puigdesens, baix elèctric i cors /
David Italiano, percussions / Joan Carles Marí, bateria     DISCIPLINA ARTíSTICA:. Moderna     DURADA:. 90'
 PREU ANTICIPADA:. 10€     PREU TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:. 12€     WEB:  invisiblesproject.com

Activitat  
complementària

pàgs. 68 i 69

UN VIATGE EMOCIONAL. UNA EXPERIèNCIA MUSICAL TRANSFORMADORA

Cyrano
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Els cors Isquione i Bitxac us ofereixen en aquesta ocasió un programa format amb obres 
d’autors contemporanis que s’inspiren en la llum, la nit i els somnis. Amb les seves har-
monies evocadores descobrirem compositors com els americans Eric Whitacre i Morten 
Lauridsen o el norueg Ola Gjeilo.

El projecte s'emmarca en el programa de suport a la creació, SINGULART.

Cor de Cambra Isquione i Bitxac
DISSABTE 26 DE MAIG — 21.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

LUX

 FORMACIÓ:  Cor de Cambra Isquione de Vilanova i la Geltrú / Coral Bitxac de Sant Pere de Ribes / Lluïsa Moran, 
piano / Isabel Pla, directora     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Cant coral     DURADA:   90'     PREU ÚNIC:  10€   

* Fora d'abonament. Exclòs de descomptes



Juny
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Nanoteatre respon al concepte de teatre de petit format en un ampli sentit de la paraula. 
Des del 2013 el Teatre Principal produeix aquesta experiència, amb l’implicació de diferents 
sectors de l’escena vilanovina, amb l’objectiu de crear 4 càpsules de teatre, d’una durada 
de 15 min cadascuna, que es representaran en diferents espais de la ciutat, tot creant un 
recorregut.

Es posa en pràctica cadascuna de les fases de la producció escènica, des de la fase de la 
dramatúrgia, l’entrenament actoral, els assajos i fins a la fase final de la representació. Ac-
tors professionals, estudiants d’arts escèniques i amateurs treballen conjuntament durant 
mig any per oferir-nos petites peces dramàtiques. 

Aquesta producció s’emmarca en el programa de suport a la creació, SINGULART

 IDEA I PRODUCCIÓ:  Teatre Principal     AUTORS:  Susanna García-Prieto i Josep M. Teixell     DIRECCIÓ:  Àlex D. Capo, 
i Josep M. Teixell    REPARTIMENT:  En curs, col·lectiu amateur i professional de la ciutat     DURADA:  90'    
 PREUS ANTICIPADA:  10€     PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  12€      
   

Nanoteatre.Teatre de mínims 
en llocs inesperats

DIVENDRES 1 DE JUNY — 20.30H, 21.00H I 21.30H 

CÀPSULES DE TEATRE, TEATRE DE MíNIMS PER REDESCOBRIR TOT EL POTENCIAL 
TEATRAL FETA A CASA NOSTRA.

DISSABTE 2 DE JUNY — 20.00H, 20.30H I 21.00H  

* Entrades no numerades / Aforament limitat / Espectacle fora d’abonament i exclòs de descomptes

PUNT DE TROBADA: PARADA DE L'AUTOBÚS (ESTACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ)
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Gran Hall exposat al hall – d’aquí ve el nom – d’entrada del Museu de Granollers el 26 de 
setembre de 1997 dins l’exposició "Dies Irae", i en una única audició, el dia de la inauguració. 
La peça incorporava fragments de l’òpera Tristan und Isolde de Richard Wagner a discreció 
que en les posteriors versions van ser eliminats. Gran Hall funcionava ja amb 3 equips de 
reproducció cíclica i aleatòria de so enregistrat.

Gran Hall és una obra formada fins ara per deu versions diferents realitzades entre el 1997 
i el 2013. Totes elles són apropiacions musicals que es construeixen com un collage – 
Vacca en modifica parts, hi interposa elements i n’elimina fragments – tot formant noves 
composicions i noves partitures, sense que en realitat i paradoxalment, hi hagi res de nou. 
Un gran banc de sons amb el nexe comú de pertànyer a l’entorn de la nota musical fa, un pur 
formalisme, ja que podria haver estat qualsevol altra nota musical. Vacca opta per donar un 
altre gir a la qüestió sobre l’originalitat de l’obra d’art: AUTOVERSIONAR-SE.

INSTAL·LACIÓ A CÀRREC DE VACCA 

Gran Hall
INAUGURACIÓ DIVENDRES 8 DE JUNY LA SALA (SALA DE LES VOLTES)

 PREU:  Gratuït    WEB:  lasalavng.cat / vacca.cc

DEL 8 DE JUNY A L’1 DE JULIOL DE 2018

VACCA (GRANOLLERS, 1954) ÉS UN ARTISTA CONCEPTUAL QUE EXPLORA LA 
INCIDèNCIA DEL SO COM A MITJÀ ARTISTIC. 

Tot parteix d’una versió de John Zorn de la música que Ennio Morricone va fer per a la pel·lícu-
la “Por un puñado de dinamita” de Sergio Leone. Zorn va fer una cosa absolutament singular, i 
jo en vaig estirar els sons per deixar-los en un registre d’alentida gravetat. Van sortir trenta-du-
es pistes de so que s’havien de reproduir de forma aleatòria en tres equips de so indepen-
dents que, al final de la seva reproducció, havien de tornar al principi. Un Da capo sense final 
previsible. L’equip 1, dit INCIDENT, en reproduïa tretze; l’equip 2, dit RESIDENT I, en reproduïa 
nou; l’equip 3, dit RESIDENT II, en reproduïa deu. Cap no tenia la mateixa durada i, per tant, 
la coincidència de sons de les repeticions es donaven en un temps tan llarg que se’n podia 
obviar la circumstància. Més endavant GRAN HALL va servir per construir GRAND HALL, peça 
per a smart phones, que alhora es poden vincular  a tres reproductors independents de so.

                                Vacca
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Gran Hall. Metrònom. 2006



TEMPORADA MARÇ — JUNY 2018 58

Juntes van crear l’espectacle Ocells d’Ivori l’any 2011. Ara en proposen una versió més di-
dàctica, presentada el 2015 al Museu de la Música de Barcelona, per apropar el piano i la 
castanyola al públic. Per aquest motiu ha ideat un concert que combinarà el so de diverses 
tipologies de castanyoles amb el so del piano. 

Amb les percussions petites però de gran sonoritat de les castanyoles i el so agombolant 
del piano han creat un programa en el qual són benvinguts diversos estils. A través de cas-
tanyoles de diferents mides i materials els reinterpretaran, seguint lliurement una tradició 
que es remunta a l’escola bolera del segle XVIII i fins a l’aportació de José de Udaeta, amb 
qui han treballat les dues intèrprets.

Interpretaran música del segle divuit al vint amb autors com ara Johann Sebastian Bach, 
Mateo Albéniz, Pare Antoni Soler, Muzio Clementi, F. Joseph Haydn, W. Amadeus Mozart, 
Enric Granados, Joaquim Malats o Manuel de Falla.

D’altra banda, recuperen un tango de Joan Flotats (1904-1989), compositor i pianista del 
Bages que va treballar als teatres i acadèmies de ball del Paral·lel de Barcelona i amb el qual 
s’evocarà el món del ball de l’època. 

L’obra s’emmarca en el programa de suport a la creació, SINGULART

 IDEA:  Belén Cabanes i Marina Rodríguez Brià     INTèRPRETS:  Belén Cabanes i Marina Rodríguez Brià 
 DISCIPLINA ARTíSTICA:  Piano i castanyola      DURADA:  75'     PREUS ANTICIPADA:  14€    
 PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  16€

* Entrades no numerades / Aforament limitat   
   

Les percussions grans i petites:
tecles i castanyoles

DISSABTE 9 DE JUNY — 21.00H — JARDINS DEL MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL

BELÉN CABANES I MARINA RODRíGUEZ BRIÀ

RECITAL DE BALL, PIANO I CASTANYOLES
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Català de naixement, de pares francosuïsos i ciutadania britànica, Robert Gerhard va estu-
diar tant amb Pedrell, un dels pares del nacionalisme musical espanyol i català, com amb 
Schoenberg, l'inventor i ànima del serialisme. Durant la seva maduresa va incorporar diver-
sos dels corrents artístics que van sorgir a Europa després de la Segona Guerra Mundial. La 
carrera de Robert Gerhard és una veritable odissea d'exploració i autodescobriment.

- Robert Gerhard: concert per a piano i cordes

Camerata Eduard Toldrà
DIUMENGE 10 DE JUNY — 19.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

CONCERT DE PIANO DE GERHARD

 FORMACIÓ:  Camerata Eduard Toldrà / Edmon Colomer, director / Laura Farré, pianista     DISCIPLINA ARTíSTICA: 

Música clàssica     DURADA:   90'     PREU ANTICIPADA:  15€     PREUS TAQUILLA DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  17€   
  WEB:  camerataeduardtoldra.cat / marcomezquida.com

Amb el suport de: Col·laboren:



TEMPORADA MARÇ — JUNY 2018 61

El batec és la primera música que escoltem molt abans de néixer. És probablement l’element 
sonor que millor sintetitza l’origen de la vida. El cargol és una icona de fragilitat i innocència, 
però també de constància i autonomia. 

En la cruïlla d’aquestes idees està el punt de partida d’aquest concert. Mentre allà fora vivim 
de pressa, fugint, entre pantalles tàctils i semàfors, el cargol no arriba mai tard enlloc. Viu 
instal·lat en el present. Aquí i ara, com la música que escoltem. Del seu imaginari sorgeix 
una suite de contrapesos; entre l’ordre i el caos, entre l’equilibri i l’inestable i entre la raó i allò 
visceral... En el joc d’aquests contrastos s’amaga un cant a la vida i als seus misteris i una 
reflexió musical sobre el pas del temps. 

DIUMENGE 17 DE JUNY — 11.00 I 12.30H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

Companyia Abiabaï
SUITE Nº1 — ELS BATECS DEL CARGOL

CONCERT PER A NADONS

* Entrades no numerades / Aforament limitat / Espectacle fora d’abonament i exclòs de descomptes

* En aquest espectacle els nadons també necessiten entrada

 CONSULTOR ARTíSTIC:  Paulo Lameiro     DIRECCIÓ ARTíSTICA MUSICAL:  Carles Pedragosa     ASSESSORAMENT DRA-

MATÚRGIC:  Jordi Oriol     INTERPRETS:  Laura Codina, flauta travessera / Carles Peddragosa, acordió / Queralt Prats, 
viola / Jordi Santanach, clarinet baix / Alba Pujol, veu i tambor     COREOGRAFIA I MOVIMENT:  Antonio Izquierdo i 
Neus Masó     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Concert per nadons     DURADA:  45'     PREU ANTICIPADA:  5€      PREUS TAQUILLA 

DIA DE LA REPRESENTACIÓ:  7€      WEB:  concertsperanadons.cat
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“Les cançons no salvaran pas el planeta, però tampoc els llibres ni els discursos”. Aquest 
al·legat a la cultura, a la importància de l’art dins les nostres vides, és del cantautor i acti-
vista polític nord-americà Pete Seeger, del qual aquest any commemorem el centenari del 
seu naixement. Molts dels seus enregistraments han esdevingut himnes dels moviments 
pacifistes i ecologistes, però també interpretacions de referència. La música és per comu-
nicar-la i per compartir-la. Gaudiu del regal de la música en aquest dia tan especial, amb els 
carrers de la vila plens dels nostres músics.

El DIM'18 s’emmarca en el programa de suport a la creació, SINGULART.

DIM'18
DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

 FORMACIÓ:  Formacions de les escoles de música de la ciutat     DISCIPLINA ARTíSTICA:  Música     PREUS:  Gratuït 

FEM MÚSICA!

DIJOUS 21 DE JUNY — TOT EL DIA — CARRERS I PLACES DE VNG
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Altres activiats
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Parlem de música

L'emperador de Beethoven 
amb Saleem Abboud Ashkar 

22 DE MARÇ — 21.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

David Puertas ens parlarà del concert que es podrà escoltar el divendres 23 de març de 2018 a les 
20:30h a l’Auditori de Barcelona a càrrec de l’OBC, sota la direcció de Kazushi Ono. Saleem Ashkar 
seurà al piano per interpretar el concert conegut com L’Emperador, de Beethoven.

Completen el repertori Printemps de Debussy i la Simfonia núm. 1 de Schumann, coneguda com La 
Primavera

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

Per a més informació:

secretaria@camerataeduardtoldra.cat

AMB DAVID PUERTAS

El vocabulari bàsic de 
la música

19 D'ABRIL — 21.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

Requiem, en re menor, de W. A. Mozart; Violin concerto, en do major, by J. Brahms; Symphony núm. 
5, en si bemoll, von G. Mahler

Quin significat té re menor, do major, si bemoll?

Cal conèixer alguns conceptes bàsics del llenguatge musical per a un millor gaudi de l'escolta?

Parlem-ne!

AMB MIQUEL BERNADÓ
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La quarta de Mahler 

17 DE MAIG — 21.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

David Puertas ens parlarà del concert que es podrà escoltar el dissabte 19 de maig de 2018 a les 
19 h, a l’Auditori de Barcelona, a càrrec de l’OBC + Ensemble Intercontemporain sota la direcció de 
Kazushi Ono.

És la primera simfonia de Mahler que es va interpretar a Barcelona (dirigia Pau Casals, el 1924) i 
la primera de la història que inclou una única veu solista al costat de l’orquestra. En aquest cas, la 
soprano Michaela Kaune.

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

Per a més informació:

secretaria@camerataeduardtoldra.cat

AMB DAVID PUERTAS

El concert per a piano de 
Robert Gerhard

7 DE JUNY — 21.00H — AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

Edmon Colomer ens parlarà del concert per a piano de Gerhard que interpretarà la Camerata Eduard 
Toldrà i que ell mateix dirigirà el diumenge 10 de juny a l’Auditori Eduard Toldrà. 

Donar a conèixer els nostres compositors a través de la interpretació en directe és una de les obliga-
cions que tenim. Poder-los conèixer a partir de les explicacions del propi director que aborda l’obra 
és un luxe.

AMB EDMON COLOMER
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Workshop de dansa amb Roberto Olivan
DISSABTE 5 DE MAIG — 12.00H — DURADA 90'

Activitats Teatre,
Dansa i Circ
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Dirigit a estudiants de les escoles de dansa i circ (+12 anys), impartit pel ballarí i coreògraf Roberto 
Olivan, director del Festival Deletbre Dansa. 
Els alumnes podran conèixer el procés de creació de la seva última creació Cuculand Souvenir i 
obtindran les eines necessàries per poder gaudir com a espectadors, a través del workshop.

Per assistir al workshop, cal posar-se en contracte al telf: 93 814 00 00 ext. 3176 o info@elprinci-
pal.cat, de dl a dv de 9 a 14h. Places limitades.

RECURSOS PEDAGÒGICS

Sobre Cuculand Souvenir

Exposició "Refugiats, Per què?"
de Fundipau
L’exposició Refugiats, per què? vol ampliar la mirada més enllà de la reacció solidària davant la 
crisi de refugiats dels darrers anys i contribuir a promoure canvis globals i estructurals que facin 
possible posar fi a les causes que cada dia obliguen milers persones a fugir de casa seva. Perquè 
ningú no vol ser refugiat.

Al vestíbul del Teatre Principal dissabtes de 17 a 20h
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La maleta del Dan Dan Dansa. Mercat de
les Flors
Dirigit a alumnes i professorat d'infantil i primària. A través d’un acord amb el Mercat de les Flors, 
des del Teatre Principal oferim a les escoles d'infantil i primària de la ciutat la possibilitat de disposar 
d’aquesta maleta. Es tracta d’un recurs pedagògic que proposa unes activitats definides i recollides 
en un dossier i acompanyat de materials diversos que ajuden a potenciar la creativitat i la imagina-
ció a l’aula, per edats i per cicles educatius.

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

Per disposar de la maleta, cal posar-se en contracte al telf: 93 814 00 00 ext. 3176 o  
info@elprincipal.cat, de dl a dv de 9 a 14h.

TROBADA POSTFUNCIÓ AMB...

Divendres 10 de març

El metge de Lampedusa. 

Després de la representació, us proposem una trobada amb l’actor Xicu Masó, que ens permetrà 
conèixer el procés creatiu de l’obra.

L'ESCOLA DE L'ESPECTADOR

Divendres 6 d'abril

Dia Mundial del Teatre.

Després de la representació, us proposem una trobada amb els joves actors, la Montse Obrador i 
el Salvador Cuellar (directors de Tracart i conductors del projecte), el Jordi Armadans (director de 
Fundipau) i la Shahd Zaroor (jove siriana refugiada a Barcelona). 

Divendres 20 d’abril

Filla del seu pare. Companyia Solitària

Després de la representació, us proposem una trobada amb la companyia formada per la vilanovina 
Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals.

Diumenge 6 de maig

Cuculand Souvenir, de Roberto Olivan Performing Arts

Després de la representació, us proposem una trobada amb els ballarins i el director i coreògraf 
Roberto Olivan per conèixer més de prop el seu projecte.



TEMPORADA MARÇ — JUNY 2018 68

Vols conèxier en Manu Guix?
DIVENDRES 23 DE MARÇ — 19.30H — TROBADA

Activitats Auditori
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Meet & greed o trobada amb l’artista prèvia al seu concert a l'Auditori Eduard Toldrà on el podreu 
conèixer i xerrar al voltant del seu darrer treball discogràfic, la seva carrera artística en el món dels 
musicals o les seves aparicions mediàtiques a la ràdio i televisió. Places limitades (reserva la teva 
plaça a info@auditoritoldra.cat). Gratuït

El amor brujo i altres històries de la 
guitarra espanyola

DIUMENGE 22 D'ABRIL — 12.00H — MASTERCLASS

Xerrada i taller pràctic dels guitarristes Carles Guisado i la Britta Schmitt, integrants de conjunt Jon-
col4 i especialistes en la interpretació del repertori espanyol, al voltant de Falla, Granados o Albèniz i 
la seva connexió amb el repertori i les tècniques guitarrístiques més populars. Sobretot: guitarristes! 
porteu la guitarra que farem molta música! 

Places limitades (inscriu-te a info@auditoritoldra.cat). Preu alumne actiu (cal portar la guitarra) 5€ i 
preu alumne oient 3€. A partir de 12 anys amb formació musicals. 

Invisibles
DISSABTE 5 DE MAIG — 19.30H — XERRADA

Invisibles és un projecte musical que narra en forma de fotografies musicals el procés migratori 
sud-nord, intentant copsar l'essència emocional i vital de cadascun dels moments importants que 
el migrant sub-saharià ha d'afrontar en tot aquest viatge. Aquest projecte, creat i dirigit pel músic 
Xavier López, ha estat inspirat en bona part per l'experiència vital que en Kalilu Jammeh ens relata 
en el seu commovedor llibre El viaje de Kalilu. Aquest ciutadà gambià, a través de la seva fundació 
solidària, treballa en àrees d'agricultura i educació per a orfes del seu país.

Aquesta xerrada s’engloba dins les activitats associades a la Festa de la diversitat 2018 de la Re-
gidoria de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Places limitades (reserva la 
teva plaça a info@auditoritoldra.cat). Gratuït
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El amor brujo i altres històries de la 
guitarra espanyola

Invisibles

Els petons de la Clara i en Franz
DIUMENGE 13 DE MAIG — 12.00H — MÚSICA EN FAMíLIA

Activitat de 30 minuts de música amb la voluntat d’apropar-la als nens i gaudir-la en família, presen-
tada i ideada per en David Puertas. Un miniconcert on cantarem i escoltarem la música del Schu-
mann i Brahms interpretada per la soprano Mireia Tarragó i la pianista Marina Pelfort. 

Aforament limitat (venda d’entrades a www.auditoritoldra.cat i a taquilles) Preu: 3€

ALTRES ACTIVITATS

Clara Schumann: la musa

DIUMENGE 13 DE MAIG — 20.00H

Clara Schumann, pianista i compositora, va ser la musa de dos dels grans de la història de la música: 
Robert Schumann i Johannes Brahms. L'amor que Robert sentia per Clara va donar al músic un im-
puls creatiu gairebé únic en la història de la música. Ell mateix deia que les obres per a piano sol no 
eren suficients per expressar el que sentia. Les obres del jove Brahms van encantar el gran Robert 
Schumann, fet que el va convertir en el seu pare musical. En les trobades d’ambdós compositors 
Brahms va conèixer Clara, de qui s’enamorà i va mantenir el contacte fins al final de la seva vida. 
Mireia i Marina duo, guanyadores del primer premi Noves Creacions Musicals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, ens transporten al s.XIX en un concert on s’intercalen lieder amb el recitat de la 
correspondència entre els tres personatges.

DIUMENGE 27 DE MAIG — 20.00H

Percussió & Electrònica és un concert variat pel que fa a instrumentació i estils musicals i que conté 
grans obres del repertori específic per a aquest duet així com obres de nova creació. 

És una proposta diferent i que rarament podem veure programada en sales de concert catalanes, 
però d’una enorme qualitat interpretativa i artística. Des de fa temps en Pau Montané treballa per 
poder apropar aquest repertori al públic general, així com per tenir l’oportunitat per explicar les seves 
característiques. Segur que aquesta serà una gran vetllada musical on també aprendrem molt. Pau 
Montané va ser el guanyador d’un premi accèssit en la primera edició del premi Noves Creacions 
Musicals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

CONTRAPUNT — MÚSICA DE PROXIMITAT

AUDITORI EDUARD TOLDRÀ. ENTRADES SENSE NUMERAR. PREU ÚNIC:10€ I 5€ 
PER ALS MENORS DE 25 ANYS  (CAL ACREDITAR-HO AMB EL DNI)
MÉS INFO A WWW.AUDITORITOLDRA.CAT 

 Mireia i Marina duo

Percusió & Electrònica
 Pau Montané
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Activitats La Sala

Una tropa de sensacions errants
DIUMENGE 8 D'ABRIL — 12:00H

JOE MILNE

Visita comentada a càrrec de l’artista.

Projecte WOMART
DISSABTE 14 D'ABRIL 

ASSOCIACIÓ REBOBINART. ORGANITZA XARXA TRANSVERSAL

Nit dels museus a Vilanova i la Geltrú
DISSABTE 19 DE MAIG

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Imágenes para decirlo
DIUMENGE 11 DE MARÇ — 12:00H

ERSI MARINA SAMARÁ 

Visita comentada a càrrec de l’artista.
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Conte Va! Va de contes
DIUMENGE 27 DE MAIG — 12.00H

ELS CONTES I LA MÚSICA

Activitat familiar (nens i nenes de 6 a 12 anys). Places limitades. Cal reserva prèvia.

VISITES COMENTADES PER A GRUPS A LES EXPOSICIONS, AMB RESERVA PRèVIA.

VISITES ESCOLARS A LES EXPOSICIONS PER A TOTS ELS CICLES EDUCATIUS, AMB 

RESERVA PRèVIA.

PER A MÉS INFORMACIÓ I DATES CONSULTAR LA PROGRAMACIÓ ESPECíFICA A LA

WEB WWW.LASALAVNG.CAT
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Programació La Xarxa
Menuda Comèdia! DIUMENGE 4 DE MARÇ — 17.30H 

CíRCOL CATÒLIC

Cia. JORDI DEL RIO

Aquesta és la història d’una ciutat i d’un teatre, un 
teatre que els seus habitants l’anomenaven el tea-
tre LA COMèDIA! La Comèdia no és un teatre com 
els altres, és molt especial, perquè, a dins hi viuen 
ben amagadets, uns éssers màgics, els follets 
tramoies, que són els encarregats que el teatre La 
Comèdia sigui un espai màgic on tot és possible. 

Escrit i dirigit per:  Jordi del Rio  Interpretat per:  Elisa Jorba i Jordi del Rio  Disseny de llums i tècnic de  la Cia:   
èric Corbella  Escenografia:  Jordi Jorba i Cal Martillo  Disseny de so i enregistrament:  Toni Castaño Nyanyo    
Ajudant de direcció:  Elisa Jorba  Disseny i realització de vestuari:  Teresa Sil  Coreografia:  Joan Maria Segura   
Cançó Menuda Comèdia!:  Xavier Serrano   Màscares:  Esteve Porta Gènere:  Teatre-Comèdia Durada:  60'  
Preu:  6€  Edat recomanada:  a partir de 4 anys   Web:  jordidelrio.sisdeu.com

El Follet i el sabater
SIM SALABIN

DIUMENGE 8 D'ABRIL — 17.30H
CíRCOL CATÒLIC

Actors:  Lluís Petra i Pilar Nieto  Pianista:  Bru Ferri  Direcció:  Lluís Petra i Pilar Nieto  Adaptació:  Lluís Petra 
Música:  Lluís Petra  Escenografia:  Lluís Petra i Àlex Bagan  Titelles:  Lluís Petra  Vestuari:  Pilar Nieto  Disseny 
il·luminació:  Lluís Petra   Gènere:  Teatre-Comèdia   Durada:  60'   Preu:  6€  Edat reomanada:  a partir de 4 anys
Web:  simsalabim.cat

El follet, anomenat Leprechaun, ha de viatjar al 
món dels humans i ajudar als artesans. Allà tro-
barà a un vell sabater que no hi guipa gaire i que ja 
no rep encàrrecs de la gent del poble. La seva sort 
canviarà de sobte quan comença a trobar sabates 
meravelloses acabades cada matí. 
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Formació:  Alumnes i professors de l’aula d’activitats teatrals TRACART  Gènere:  Teatre  durada:  50'  Preu:  6€  
Edat reomanada: a partir de 3 anys  Web:  tracart.net  

El Teatre Principal i l'Auditori Eduard Toldrà donen 
suport a la programació familiar de la Xarxa Vila-
nova i la Geltrú.

Jai, el mariner DIUMENGE 6 DE MAIG — 17.30H
CíRCOL CATÒLIC

ZIPIT COMPANY

Tres comediants que van de port en port explicant 
aventures de mar arriben per narrar la història de 
Jai el mariner i el seu viatge cap a l’amor de la bo-
nica Marie Claire, la noia del far que eleva els seus 
sentits amb el seu bell cant. Jai emprendrà un 
camí llarg i emocionant: balenes gegants, taurons 
famèlics, micos salvatges... 

Direcció i dramaturgia:  Dora Cantero  Ajudant de direcció:  Carlos Gallardo  Titellaires:  Glòria Arrufat, Ivo 
Garcia & Paulette San Martín  Disseny i construcció de titelles:  Glòria Arrufat & Paulette San Martín  Escenogra
fia:  Ivo Garcia & Joan Gorro   Música:  Mina Trapp & Joan Gorro  Disseny de vestuari:  Paulette San Martín  Llum 
i so:  Ivo Garcia & Joan Gorro  Gènere:  Teatre (sense text)   Durada:  50'  Preu:  6€  Edat recomanada:  a partir de 
3 anys   Web:  zipitcompany.com

Espectacle de TRACART DIUMENGE 3 DE JUNY — 17.30H
CíRCOL CATÒLIC

TRACART. AULA D'ACTIVITATS TEATRALS

Com cada any els alumnes de Tracart preparen 
un espectacle per tancar la temporada de teatre 
familiar. Però, és sorprenent que de vegades allò 
que busquem és més a prop del què ens pensem.
de manteniment, buidar La Comèdia abans de ser 
enderrocat. Però ells, quan entren a l’escenari, des-
cobreixen la màgia del teatre i creen un inesperat 
món imaginari ple de joc, fantasia i molt d’humor. 
L’acabaran enderrocant el teatre La Comèdia?
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Programació Cinema
Cicle Gaudí. Programació de cinema català
Horari de les projeccions: els tercers dijous de cada mes a les 20.30h

Preus: 4,5 euros. 

Descomptes: 3 euros amb el Carnet Jove, socis Sala 1, aturats, jubilats i + 
65 anys, alumnes de català per adults participants en el programa volunta-
riat per la llengua. 2x1 als membres del Club La Vanguardia.

Documental del Mes
Horari de les projeccions: els segons dimecres de cada mes  a les 20.30h

Preus: 3 euros 

Cineclub. Sala 1
Horari de les projeccions: Tots els dimarts a les 20.30h

Preus: 12 euros al mes per als socis i 6 euros la sessió per als no socis. 

Descomptes: 4’5€ presentant l’entrada de l’última sessió del cicle Gaudí.

Cinema al Circol Catòlic
Horari de les projeccions: consultar cartellera al Círcol Catòlic

Preus: 6€ socis i 7€ no socis del Círcol Catòlic

Horari taquilles: al Círcol Catòlic una hora abans de la projecció.

Consultar programació a www.cinemavilanovacircolcatolic.com  

Amical de Mauthausen
Horari de les projeccions: 5, 18 i 25 d’abril a les 19.00h

Preus: Gratuït

Consultar programació i venda d'entrades a www.elprincipal.cat i www.cineclubsala1.org



EQUIPAMENTS L'EQUIP
AUDITORI EDUARD  
TOLDRÀ
Olesa de Bonesvalls, 8
08800  
Vilanova i la Geltrú
info@auditoritoldra.cat
www.auditoritoldra.cat
facebook.com/auditoritoldra

TEATRE PRINCIPAL
Rambla Principal, 4
08800  
Vilanova i la Geltrú
info@elprincipal.cat 
www.elprincipal.cat
facebook.com/teatre-
principalvilanova

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

CENTRE D’ART  
CONTEMPORANI  
LA SALA
Joaquim Mir, 12
08800  
Vilanova i la Geltrú
T. 93 816 90 01 
lasala@vilanova.cat
www.lasalavng.cat
facebook.com/centre-
dartcontemporanilasala

Horaris i tels. d’atenció 
Teatre i Auditori:
De dilluns a divendres  
de 9 a 14h al  
T. 93 814 00 00 
(ext.3176)
Dissabte de 17 a 20h  
al T. 93 814 19 52
Dies de concert a  
l’Auditori des d’1h abans  
T. 93 814 00 00 (ext. 
3174)

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

Serveis tècnics i administratius:  
Regidoria de cultura

Comunicació equipaments: 
Pati Serrano i Montserrat Parrilla

Programació Auditori Eduard Toldrà:
Eloi Fuguet

Cap tècnic Teatre i Auditori: 
Xavier Muñoz

Coordinació equipaments culturals i  
gestió i programació Teatre Principal: 
Anna Lleó
Gestió i programació La Sala:   
Sandra Ibars
Gestió Auditori Eduard Toldrà:   
Pati Serrano

Tècnica Auxiliar:
Mercè Soler
Manteniment:
Jose Andrés Casas

COM ARRIBAR-HI

Autopista Pau Casals C-32 (túnels del Garraf),  
Carretera de les Costes C-31, autopista AP-7 direcció 
Tarragona/Barcelona, autopista AP-2 fins a al Vendrell.

Per carretera

Línia C2  
Barcelona Sants » Vilanova i la Geltrú  
» Sant Vicenç de Calders

Línia Ca 1  
Tortosa » Tarragona » Vilanova i la Geltrú  
» Barcelona

Línia Ca 3 
Ribaroja d’Ebre » Reus »Tarragona  
» Vilanova i la Geltrú » Barcelona

En tren

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

Pàrquings propers



elprincipal.cat lasalavng.catauditoritoldra.cat

Membre de:

En col·laboració amb:

Amb el suport de:
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