
TEMPORADA
SET’18 - FEB’19



VENDA D‘ENTRADES

A la taquilla del vestíbul 
del Teatre-Auditori
Pl. de Victòria dels Àngels, 1

Una hora abans de la funció

En horari de taquilla
al 93 589 12 68

Telèfon amb targeta

Av. del Pla del Vinyet, 48 /
Av. de Torreblanca

Fins al dissabte 
20 d’octubre
De dimarts a divendres, 
d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes, d’11 a 14 h

A partir del dimarts 
23 d’octubre
Dimarts i dimecres 
tarda tancat

Taquilles del Teatre-Auditori

Pl. d’Octavià, s/n
Portal Major del Monestir

De dimarts a dissabte,
de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius, 
de 10 a 14 h

Oficina de Turisme
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Venda d’abonaments 
a partir del dimecres 5 de setembre

Venda general
a partir del dimecres 12 de setembre

Els dies 5 i 12 de setembre, 
venda d’entrades al vestíbul 
del Teatre-Auditori de 9 a 21 h 
Aparcament a preu reduït al pàrquing 
ESADECREAPOLIS (pàg. 93)

Rep-les directament al teu dispositiu 
mòbil i mostra-les des de la pantalla 
del telèfon per accedir a la sala.

Cal imprimir les entrades 
comprades per internet 
per accedir a la sala.

Entrades al mòbilImpressió a casa

El preu de l’entrada inclou les despeses 
de gestió. Podeu consultar el plànol 
de la sala amb visió 3D.

www.tasantcugat.cat

La forma més fàcil d’encertar 
quan vulguis fer un regal. 
Adquireix-la a les taquilles 
o per Internet.

Targeta regal

Regala entrades personalitzades 
per internet.

INTERNET

Entitat benefactora:

Programació familiar amb el suport de:

Amb el suport de:

Entitats associades:

Mitjans de comunicació:
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SOMNI D’UNA 
NIT D’ESTIU
Orq. Simfònica Sant Cugat
18 oct. / pàg. 29

CONCERT PER A 
PIANO I ORQUESTRA 
DE XOSTAKÒVITX
Orq. Simfònica Sant Cugat
02 nov. / pàg. 40

TRIO DE BARCELONA
25 anys després
23 nov. / pàg. 55

CONCERT DE 
VALSOS I DANSES
Orq. Simfònica Sant Cugat
27 i 28 des. / pàg. 71

CARMINA BURANA
LA FURA DELS BAUS
11 al 13 gen. / pàg. 72

TXAIKOVSKI 
CONTRA NAPOLEÓ
Orq. Simfònica del Vallès
20 gen. / pàg. 76

TEATRE DE PROXIMITAT
Itinerant
29 set. / pàg. 13 

UN TRET AL CAP 
de Pau Miró
30 set. / pàg. 16 

HUMANS 
de Stephen Karam
11 oct. / pàg. 22 

UN COP L’ANY
de Bernard Slade
19 oct. / pàg. 30 

BOSCH DREAMS
Les 7 Doigts de la main
4 nov. / pàg. 42

PEL DAVANT 
I PEL DARRERE
NOISES OFF de M. Fryan
16 nov. / pàg. 49

ÈDIP
de Sòfocles
30 nov. / pàg. 58

EL FANTASMA
DE CANTERVILLE 
de Joan Yago
16 des. / pàg. 66

BEN-HUR 
de Lewis Wallace
21 des. / pàg. 70

DAVANT LA JUBILACIÓ
de Thomas Bernhard
26 gen. / pàg. 78

TEATRE

GUILLEM ALBÀ
Festa 25 anys
27 set. / pàg. 12

CARLOS NÚÑEZ
Concert participatiu 25
28 set. / pàg. 14

RAMON MIRABET
Presentació del nou disc
05 oct. / pàg. 18

SERGIO DALMA
Tour Vía Dalma III
14 oct. / pàg. 24

FUSIÓ BLAUMUT
& ONCA
20 oct. / pàg. 32 

DÚO DINÁMICO
La La La 50 años
17 nov. / pàg. 52

STACEY KENT
En concert
24 nov. / pàg. 56

KYLE EASTWOOD
In Transit
25 nov. / pàg. 57

LUZ CASAL
Que corra el aire
01 des. / pàg. 60

JARABE DE PALO
20 anys
20 des. / pàg. 68

ISMAEL SERRANO
20 años. Hoy es siempre
19 gen. / pàg. 74

CONCERTS 
PER A NADONS
Hits
18 nov. / pàg. 90

BOMBERS
de Jean-Benoît Patricot
23 nov. / pàg. 90

MON PARE 
ÉS UN OGRE
La Baldufa
25 nov. / pàg. 91 

HISTORIA DE 
UN CALCETÍN
La Canica
20 gen. / pàg. 91

MÚSICA

MAGICURY
Proximus
10 nov. / pàg. 86

ACHERON DELACROIX
Presencias
01 des. / pàg. 87

MAG FÈLIX
Potadecabra
19 gen. / pàg. 87

1 hora de MÀGIA

Teatre de MIRA-SOL

CLÀSSICA DANSA

MÀGIA

HUMOR

PETITS CAMALEONS
Festival de música
per a nens i nenes
06-07 oct. / pàg. 20

DÀMARIS GELABERT
Naturalment
21 oct. / pàg. 34

GUILLEM TELL
El Petit Liceu
27 oct. / pàg. 36

CONCERTS PER 
A NADONS
A cop de tambor!
11 nov. / pàg. 48

VIATGE AL CENTRE
DE LA TERRA
Roseland Musical 
Franc Aleu
02 des. / pàg. 62

TADEO JONES
Una aventura musical
27 gen. / pàg. 80

EN FAMÍLIA

FALSTAFF
de Giuseppe Verdi
09 nov. / pàg. 44

ÒPERA

SCAPINO BALLET
DE ROTTERDAM
Scala
28 oct. / pàg. 38

BALLET NACIONAL 
RUS
El llac dels cignes
18 nov. / pàg. 54

COMPAÑÍA 
NACIONAL 
DE DANZA
El Trencanous
14 i 15 des. / pàg. 64

25 IL·LUSIONS
Mag Lari
09-10 febr. / pàg. 82

BONA GENT
Amb Quim Masferrer
10 nov. / pàg. 46

POESIA

MA. MERCÈ MARÇAL
No res és tot
16 oct. / pàg. 26

NIT DE POESIA
El llenguatge és
una música universal
18 oct. / pàg. 28

DESBESAR ROSES
Maria del Mar Bonet 
Biel Mesquida
20 oct. / pàg. 28

ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES
pàg. 88

SORTIDES EXCLUSIVES
pàg. 92
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A LA CARTA

Preu: 132 €
(22 € / entrada)
Tria 6 espectacles 
(excepte Falstaff)

Preu: 160 €
(20 € / entrada)
Tria 8 espectacles 

Preu: 228 €
(19 € / entrada)
Tria 12 espectacles 

Preu: 288 €
(18 € / entrada)
Tria 16 espectacles

Preu: 384 € (16 € /entrada) Inclou 24 espectacles (excepte Ramon Mirabet, Sergio Dalma, Maria Mercè Marçal, 
Nit de Poesia, Desbesar roses, Blaumut/ONCA, Luz Casal, Jarabe de Palo, Carmina Burana, Ismael Serrano i els espec-
tacles En família)

Mecenes

Preu: 96 €
(24 € / entrada) 
Tria 4 espectacles 
(excepte Falstaff)

De 14 a 25 anys
Preu: 40 € (10 € / entrada)
Tria 4 espectacles
(excepte: Sergio Dalma, Dúo Dinámico, 
Luz Casal i Jarabe de Palo)

Jove

ESPECTACLES 
EN FAMÍLIA

A partir de 4 entrades 
Consulteu el preu a cada 
espectacle familiar.

Ta! En família

Si has comprat un abonament: 
10% de descompte 
en les entrades addicionals

Ta! Abonat

50% de descompte en les entrades 
de la fila 8 d’amfiteatre

Ta! Amf 8

Una hora abans de la funció: 
50% de descompte
(excepte els espectacles En família)

Ta! Última hora

Ta! 65
Majors de 65 anys: 
10% de descompte 

Ta! Grups
15 persones: 
10% de descompte
Visita guiada opcional
abans de les funcions

Els descomptes no s’apliquen als espectacles En família ni a preu únic. 
Es demanarà l’acreditació corresponent al descompte en accedir a la sala.
Els descomptes no són acumulables.

Ta! 18
Si fas 18 anys l’any 2018 i vius a Sant Cugat. 
Tria 5 espectacles a 3 euros cadascun.
Venda d’entrades: del dimarts 25 de setembre 
al divendres 2 de novembre, a les taquilles i a 
l’Oficina de Turisme. És imprescindible presentar el 
DNI. Entrades limitades, nominatives i intransferibles. 

Fins als 20 anys: 
30% de descompte
(excepte: Ramon Mirabet i Sergio Dalma)

Carlos Núñez, Dúo Dinámico, Luz Casal 
i Jarabe de Palo: 20% de descompte

Ta! 20

De 21 a 29 anys: 
20% de descompte 
(excepte: Ramon Mirabet i Sergio Dalma)

Ta! 29

De 14 a 25 anys:
Preu: 40 € (10€ / entrada)
Tria 4 espectacles
(excepte: Sergio Dalma, Dúo Dinámico, 
Luz Casal i Jarabe de Palo)

Jove

Espectacles no inclosos en els abonaments a la carta: 
Ramon Mirabet, Sergio Dalma, Maria Mercè Marçal, Nit de Poesia, Desbesar roses, ni els espectacles En família.

Preu: 100 €
Un tret al cap
Humans
Un cop l’any
Pel davant i pel darrere
Èdip
El fantasma de Canterville
Ben-Hur
Davant la jubilació

Preu: 126 €
Falstaff
L’Elisir d’amore  22.02.19
La Bohème 10.05.19

Preu: 20 € 
Maria Mercè Marçal
Nit de Poesia
Maria del Mar Bonet

Preu: 50 €
Stacey Kent
Kyle Eastwood

Preu: 70 €
Bosch Dreams
Carmina Burana

TEMÀTICSMENORS DE 29 ANYS

Octet de TEATRE

Trio d’ÒPERA

Trio de POESIA

Duet de JAZZ

Duet 
multidisciplinar

Trio de DANSA
Preu: 90 €
Scapino Ballet de Rotterdam
Ballet Nacional Rus
Compañía Nacional de Danza

Quintet de CLÀSSICA
Preu: 90 €
Somni d’una nit d’estiu. OSSC
Concert per a piano i orquestra
de Xostakóvitx. OSSC
Trio de Barcelona - Germans Claret
Concert de valsos i danses. OSSC
Txaikovski contra Napoleó. OSV

ABONAMENTSDESCOMPTES
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dia... h...

dia... h...

dia... h...

ABONAMENTS A LA CARTA

A LA CARTA

4/6/8/12/16

ENTRADES ADDICIONALS
Ta!20 

(30% dte.)
Ta!Abonat 
(10% dte.)

Ta!29 
(20% dte.)

Ta!65 
(10% dte.)

Dv.28/09 

Dg.30/09 

Dj.11/10 

Dj.18/10

Dv.19/10

Ds.20/10 

Dg.28/10 

Dv.02/11 

Dg.04/11 

Dv.09/11 

Ds. 10/11

Dv.16/11 

Ds.17/11 

Dg.18/11 

Dv.23/11 

Ds.24/11 

Dg.25/11

Dv.30/11

Ds.01/12 

14-15/12

Dg.16/12 

Dj.20/12 

Dv.21/12 

27-28/12

11-13/01 

Ds. 19/01

Dg.20/01 

Ds.26/01 

9-10/02

Carlos Núñez

Un tret al cap

Humans

Somni d’una nit d’estiu. OSSC

Un cop l’any

Fusió Blaumut&ONCA

Scapino Ballet de Rotterdam

Concert de Xostakóvitx. OSSC

Bosch Dreams 

Falstaff

Bona gent 

Pel davant i pel darrere

Dúo Dinámico

El llac dels cignes

Trio de Barcelona

Stacey Kent

Kyle Eastwood

Èdip

Luz Casal

El Trencanous

El fantasma de Canterville

Jarabe de Palo

Ben-Hur

Concert de valsos i danses. OSSC

Carmina Burana

Ismael Serrano

Txaikovski contra Napoleó. OSV

Davant la jubilació

25 Il·lusions. Mag lari

DATA ESPECTACLE

Tria l’abonament que més s’ajusti a les teves preferències, 
i marca les entrades que vols de cada espectacle en aquesta butlleta.

ESCENARI

AMFITEATRE

Podeu consultar el plànol de la sala amb visió 3D per Internet

TEATRE-AUDITORI





GUILLEM ALBÀ & LA MARABUNTA
FESTA 25 ANYS

TEATRE DE PROXIMITAT 
ITINERANT

DRET A GATERA
Text i direcció Pere Riera
Intèrpret Emma Vilarasau

setembre
dijous, 19.30 h

setembre
dissabte, 17 i 19 h27 29M

ú
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GIOCONDA
Text i direcció
Gerald-Patrick Fannon
Intèrprets
Roger Casadellà, Vera Giró, 
Montse Soto i Marta Uxan dels 
Tallers de Teatre Sílvia Servan. 
Col·laboren: Adrià Espinàs i Nina Rosés

VISQUIN ELS NUVIS!
Text i direcció
Laura Veciana
Intèrprets
Les Xandrines: Mayte Calvo, 
Virginia Cervera, Silvia 
Claramunt, Olga Munté 
i María Vancells

EL DARRER FILL
Autor
Siscu Ruiz
Direcció
Nesa Vidaurrázaga
Intèrprets
Siscu Ruiz, Anna López 
i Mario Fernández

Durada:
1 hora i 30 min

Durada: 
25 min. per funció

AFORAMENT LIMITAT
120 persones

Els individus entrem i sortim contínuament dels nos-
tres caus, de les nostres circumstàncies, i en cadascun 
d’aquests trànsits topem amb altres éssers que van i 
vénen com nosaltres, sovint sense brúixola ni direcció. 
I en la trobada més o menys fortuïta es produeixen en-
contres i desencontres de tota mena que la realitat ano-
mena vida, i al teatre esdevenen històries per explicar.

Estrena de quatre obres de proximitat, escrites amb motiu del 25è aniversari del Teatre-
Auditori, que es representaran en diferents espais de l’equipament: l’escenari, el sota-
escenari, el taller d’escenografia i la sala de màquines. Deixa’t seduir i gaudeix d’aques-
ta experiència teatral intensa i única.

Sota-escenari Taller d’escenografia Sala de màquines

Sala escenari

Convidats
Carlos Núñez
Brodas Bros 
Mag Lari

Després del gran èxit de Guillem Albà i La Marabunta el gener 
de 2017 a casa nostra, els hem tornat a convidar per celebrar el 
nostre 25è aniversari i, en aquesta ocasió, vénen amb uns acom-
panyants de luxe i algunes sorpreses.
 
Veniu a gaudir d’aquest xou de clown, enèrgic i energètic, ca-
tapultat per la millor música en directe. Cançons pròpies. Gags 
absurds. Cabaret. És el caos del pallasso. Improvisació: sortir i 
jugar. Divertir-se passi el que passi... I qui sap què passarà avui. I 
demà. I demà passat. Això és la selva. Anem a riure!

Desconnecteu els mòbils i els cervells. Veniu a celebrar els 
25 anys amb en Guillem i la seva tropa. En directe i a la vena.
Hi esteu convidats!

ACTES DE CELEBRACIÓ 25 ANYS. GRATUÏTS I OBERTS A TOTHOM.

Fo
to

s:
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a

ENTRADES AMB INVITACIÓ. Abonats a partir del 5 de setembre; la resta, a partir del 12 de setembre, 
pels canals habituals de venda.

ESTRENA



CARLOS NÚÑEZ
CONCERT PARTICIPATIU 25

setembre
divendres, 21 h28M

ú
si

ca

Carlos Núñez
gaites, flautes i ocarines

Pancho Álvarez
guitarra atlàntica i fídula medieval
Jon Pilatzke 
Fiddle, fídula i step dance
Xurxo Núñez
tambors, bodhrán i campanes

Amb la participació de
Brodas Bros
Brincadeira
Entitats de cultura popular 
i tradicional de Sant Cugat

Durada:
1 hora i 30 min

Carlos Núñez està considerat internacionalment com un músic 
extraordinari, dels més seriosos i brillants del món, però també 
és un Artista amb majúscula: el seu carisma, la seva energia i el 
seu esperit pioner l’han fet molt popular, traspassant amb escreix 
els límits habituals dels seus instruments: les gaites i les flautes.

Són molts els premis i nominacions que l’avalen: un Grammy pel 
disc enregistrat amb els seus mestres The Chieftains; dues nomi-
nacions als Grammy Llatins; Premi Ondas al millor directe i Premi 
de la Crítica Alemanya, Preis der Deutschen Schallplattenkritik. 
Als seus discs han participat Luz Casal, The Waterboys, Jackson 
Browne, Ry Cooder i Roger Hodgson de Supertramp i ha com-
partit escenari amb primeríssimes figures com ara Bob Dylan, 
Sinéad O’Connor i The Who.

Un concert amb convidats molt especials per celebrar el 25è 
aniversari del Teatre-Auditori. Una vetllada musical que us farà 
vibrar. 

    El mag de la gaita i de les flautes ens mostra el seu 
univers musical que connecta la tradició celta de Galícia 
amb la d’Irlanda, Escòcia o Bretanya.”
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www.carlos-nunez.com

PREU
Zones 1-2 36 €
Zones 3-4 32 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!65
-10%

DESCOMPTES
Ta!20
-20%

Ta!29
-20%

Ta!Amf8
18 €
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UN TRET AL CAP
DE PAU MIRÓ

setembre
diumenge, 19 h30Te

at
re

Autor i director
Pau Miró

Intèrprets 
Emma Vilarasau 
Imma Colomer 
Vicky Luengo

Producció
Sala Beckett/Obrador Internacional 
de Dramatúrgia i el Grec 2017 Festival 
de Barcelona 

Durada:
1 hora i 20 min

Un tret al cap proposa una història a la vegada tendra i amarga 
que mostra les formes diverses que pren la censura tant en l’àm-
bit públic com en el privat. Un thriller periodístic que, tot i això, 
no renuncia a l’humor ni a mostrar els aspectes més íntims dels 
personatges protagonistes. 

Tres dones formen un triangle encapçalat per una periodista mas-
sa incòmoda per al diari en el qual treballava i que l’acaba d’aco-
miadar. L’acompanyen en escena la seva germana, que només 
vol gaudir dels darrers anys de la seva vida en plenitud, i una 
víctima que exigeix que el seu cas surti a la llum pública. Totes 
tres han anat a parar a un carreró sense sortida del qual només 
podran sortir dient aquelles coses que són tan difícils de dir… 
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    Una reflexió tendra i punyent sobre el periodisme 
i l’ètica professional.”
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

OCTET DE 
TEATRE 100 €

+INFO: pàg. 93
LUDOTEATRE



RAMON MIRABET
PRESENTACIÓ DEL NOU DISC

octubre
divendres, 21 h05M

ú
si

ca

Ramon Mirabet, veu i guitarra

Marc Llorià, bateria
Jordi Mestres, contrabaix i baix
Sergio Fernández, guitarra
Oscar Ferret, teclats
Josep Tutusaus, trombó 
i sintetitzador
Mario Ruiz, guitarra i cors
Ana Fernández, violí i cors

Durada:
1 hora i 30 min

Ramon Mirabet comença una nova gira que serà una de les 
més celebrades: un espectacle renovat amb un enfocament més 
enèrgic en el qual podrem sentir tant les cançons del que serà 
el seu tercer disc com els principals èxits de Happy Days i Home 
Is Where the Heart Is. Ramon Mirabet ens farà viatjar per noves 
sonoritats però sense perdre la identitat que fa que sigui un dels 
artistes amb més projecció del nostre país.

Amb singles com Magic, Just So Real, Man Next Door o Midsummer 
Night, Ramon Mirabet presenta un conjunt de temes que, tot i 
compartir trajecte, són sorprentment dissemblants entre ells.

La seva veu trencada, la seva energia i la varietat de matisos di-
buixen un univers forjat per molts quilòmetres de vivències. Per 
això els seus directes són tan màgics. Les seves cançons beuen 
d’una experiència personal que ha convertit la vida de Ramon 
Mirabet en tota una aventura que compartirà amb vosaltres.

18

www.ramonmirabet.com
@ramonmirabet

    La seva veu trencada i la seva energia fan que ningú 
es vulgui perdre els seus directes.”

ABONAMENT JOVE A LA CARTA
40 € (4 espectacles)

PREU
Zones 1-2 25 €
Zones 3-4 20 €

DESCOMPTES
Ta!Amf8
12,50 €
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Teatre-
Auditori

Teatre-
Auditori

Carpa 
Torreblanca

Carpa 
Torreblanca

Aula
Magna

Aula
Magna

Carpa
Arborètum

Carpa
Arborètum

Pati O.S. 
La Caixa

Pati O.S. 
La Caixa

Aula
Menuda

Aula
Menuda

Jardí dels
Camaleons

Jardí dels
Camaleons

Sales 
Ikea Family

Sales 
Ikea Family

DISSABTE, 6 d’octubre DIUMENGE, 7 d’octubre

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

Natxo Tarrés 
& The Wireless El hijo del flaco

Natxo Tarrés 
& The Wireless El hijo del flacoArts 

escèniques
Arts 

escèniques

Concerts 
nadons

Concerts 
nadons

Concerts 
nadons

Concerts 
nadons

Arts 
escèniques

Arts 
escèniques

Hora 
de Joglar Xeic!

Hora 
de Joglar Xeic!

Ramon Mirabet Quimi PortetEl Pot Petit ObesesMarta Knight Root 66

Ramon Mirabet Quimi PortetEl Pot Petit Obeses

Intana

Marta Knight Root 66

Marcel Lázara
& Júlia Arrey The Txandals

Marcel Lázara
& Júlia Arrey The Txandals

Karaokes 
Band

Karaokes 
Band

Karaokes 
Band

Karaokes 
Band

Biflats Koers

Atenea Carter
& The Mighty M. La puça

Atenea Carter
& The Mighty M. La puça

Biflats Koers

Petits Camaleons és un festival de música pensat per a nens i nenes de 0 a 14 anys. Els nens són 
els autèntics protagonistes i tot està pensat i dissenyat per gaudir de la música com no ho han 
fet mai. Volem que els més petits visquin la música de la manera més natural possible, amb totes 
les comoditats, volums adequats, horaris diürns, concerts curts i artistes de gran qualitat. L’èxit de 
les darreres edicions ens demostra que no anem equivocats i que aquesta és una bona formula 
d’acostar la música als més petits.
 
Aquest any celebrem la setena edició amb 9 escenaris, 46 artistes i 103 concerts. Trieu el vostre 
camaleó i gaudiu en família d’un dia especial.

Direcció
Albert Puig

Producció
No Sonores
Ajuntament de Sant Cugat

www.petitscamaleons.com
@PetitsCamaleons
@No_Sonores

Benefactors i patrocinadors:

Camaleó verd o vermell PRÈMIUM
Accés als concerts de color verd o vermell i a tots els lila

Camaleó verd o vermell BÀSICA
Accés als concerts de color verd o vermell i a tots els lila
(excepte els concerts del Teatre-Auditori)

Entrada senzilla
Accés als concerts de color lila

Camaleó groc o blau PRÈMIUM
Accés als concerts de color groc o blau i a tots els taronja

Camaleó groc o blau BÀSICA
Accés als concerts de color groc o blau i a tots els taronja
(excepte els concerts del Teatre-Auditori)

Entrada senzilla
Accés als concerts de color taronja

25 €

20 €

15 €

25 €

20 €

15 €

Abonament cap de setmana: 40 €
Abonament cap de setmana+hotel: 145 € (2 persones) 195 € (3 persones)
Entrada gratuïta menors de 3 anys

octubre
dissabte, d’11.30 a 19 h

octubre
diumenge, d’11.30 a 19 h06 07M

ú
si

ca

El petit de Cal Eril XiulaNil Moliner Roba EstesaJordi Lanuza Toni XuclàThe Bird Yellow Maio de Sal

The Bird Yellow Maio de SalEl petit de Cal Eril XiulaNil Moliner Roba EstesaJordi Lanuza Toni Xuclà

Jarabe de Palo Els CatarresEbri Knight BuhosMarala Miau Trio

Miau Trio

Matthew 
McDaid Esther Condal

Matthew 
McDaid Esther Condal

Jarabe de Palo Els CatarresEbri Knight BuhosMarala

Arts 
escèniques

Arts 
escèniques

Arts 
escèniques

Arts 
escèniques

Intana Joan Masdéu

Joan Masdéu

0-14 anys
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HUMANS
DE STEPHEN KARAM

octubre
dijous, 21 h11Te

at
re

Autor
Stephen Karam

Versió/Adaptació 
Ernest Riera

Direcció 
Mario Gas

Intèrprets
Maife Gil
Jordi Bosch
Lluïsa Castell
Candela Serrat
Miranda Gas
Jordi Andújar 

Producció
Teatre Romea
Grec 2018 Festival de Barcelona

Durada:
1 hora i 40 min

Humans ens relata el dinar 
del Dia d’Acció de Gràcies 
(Thanksgiving Day) d’una fa-
mília que, trencant la tradició, 
ha quedat en un apartament 
de Chinatown, on viu una de 
les filles, en lloc de la casa fa-
miliar de Pennsilvània. Durant 
la llarga “celebració”, sorgiran 
alguns secrets que provocaran 
discussions i baralles. 

Humans és una nova mostra 
de l’obra d’un aclamat drama-
turg que, tot i parlar de la pèr-
dua en les formes més diverses 
(de la salut, de l’amor, de la in-
nocència...) sempre deixa ober-
ta la porta a l’esperança i posa 
de manifest la confiança en la 
resiliència humana.

Mario Gas escenifica el tercer 
muntatge de Stephen Karam, 
un autor que, amb aquesta 
peça, va guanyar el prestigiós 
premi Tony i el premi OBIE en 
la categoria de millor obra tea-
tral de 2016. 

          Una obra que mostra els conflictes i les discussions 
d’una família de classe mitjana-baixa i en la qual 

mai no es perd l’esperança.”

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

OCTET DE 
TEATRE 100 €

Funció adaptada per a persones 
amb diversitat sensorial
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OFF TEATRE-AUDITORI
Parlem de... Humans 
amb la companyia
Dimecres, 10 d’octubre, 19.30 h 
Al Cafè Auditori
Entrada lliure
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SERGIO DALMA
TOUR VÍA DALMA III

octubre
diumenge, 19 h14M

ú
si

ca

Sergio Dalma

Miguel Ángel Collado, direcció 
musical i pianos
Jorge D’Amico, guitarres i veus
Javi Arpa, guitarres i veus
José Vera, baix
Cristian Constantini, bateria
Alicia Araque, percussions i veus

Durada:
1 hora i 30 min

Via Dalma III és una col·lecció de cançons heterogènies però con-
nectades per la màgica reinvenció de la veu de Sergio Dalma, 
indubtablement una de les més personals i reconegudes del pa-
norama musical llatinoamericà dels últims 25 anys.

L´objectiu de Via Dalma és que aquests clàssics passin a formar 
part del repertori de l’artista amb el seu segell personal per oferir 
un preciós mosaic de cançons, de diverses dècades, diversos au-
tors i diversos estils, dotades de noves sensacions. 

Sergio caminarà per la seva Via Dalma oferint al públic el millor 
d´aquestes tres entregues de clàssics italians sense deixar de ban-
da algunes de les cançons que l´han acompanyat des de l´inici de 
la seva carrera.

No et perdis l’apassionant directe d’un dels millors intèrprets del 
nostre país.

    Sergio Dalma torna a l’univers italià amb un nou episodi 
de la seva exitosa col·lecció Via Dalma.”

24

www.sergiodalma.es
@SDalmaoficial

PREU Zona 1 52 €
Zona 2 42 €

Zona 3 36 €
Zona 4 30 €

DESCOMPTES
Ta!Amf8
26 €

+INFO: pàg. 93
LUDOTEATRE

Escolta el CD
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MARIA-MERCÈ MARÇAL
NO RES ÉS TOT

octubre
dimarts, 20.30 h16Po

es
ia

Direcció
Jordi Bosch

Selecció textos  
Montse Barderi

Intèrprets
Marta Marco
Mercè Sampietro 
Emma Vilarasau

Música en directe
Andrea Motis
Joan Chamorro
Josep Traver

Producció

Durada:
1 hora i 10 min

No és fàcil resumir la magnitud 
i punts de fuga d’una poeta es-
devinguda, definitivament, uni-
versal, traduïda a 16 llengües i 
qualificada per Pere Gimferrer 
com la poeta més important de 
les lletres catalanes.

Podríem intentar-ho, esmen-
tant allò que la movia, els seus 
eixos vertebradors, el seu inte-
rès constant en posar paraules 
a l’experiència femenina i una 
nova i necessària centralitat, 
la defensa i reivindicació de la 
llengua i la cultura catalanes 
i la seva radicalitat, amb tots 

els matisos i profunditat de la 
intel·ligència i del seu pensa-
ment lliure i valent. 

Maria-Mercè Marçal tenia una 
intensa relació amb totes les 
manifestacions creatives, la seva 
vida és plena d’exemples de vo-
ler nuar les expressions literàries 
amb el teatre, la música i les arts 
plàstiques, i aquest espectacle 
commemoratiu, en el 20è ani-
versari de la seva mort, és un 
bon espill de com entenia la cre-
ativitat, la literatura i la vida. 

Montse Barderi

ESPECTACLE INAUGURAL FESTIVAL DE POESIA
HOMENATGE A MONTSERRAT ABELLÓ
Diumenge 14 d’octubre, 12 h
Al vestíbul del teatre. Obert a tothom

    Amb fils d’oblit cus la memòria la sargidora cega.”

ESTRENA
 

PREU
10 €

TRIO DE 
POESIA 20 €
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SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

NIT DE POESIA
EL LLENGUATGE ÉS UNA MÚSICA UNIVERSAL

octubre
dijous, 21 h

octubre
dijous, 20.30 h 1818 C

là
ss
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a
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Orquestra Simfònica Sant Cugat

Director
Josep Ferré

Begoña Alberdi, soprano
Georgina Reyner, mezzosoprano

Narrador
Joan Berlanga

Producció audiovisual
Anna Calvo

Poetes
Rosa Fabregat
Valentí Gómez i Oliver
Pere Figueres
José Luis Garcia Herrera
Begonya Mezquita
Joan Todó
Meritxell Nus
Laura Torres

Música
Ferran Palau

Intervenció artística
Laura Torres

Mestres de cerimònies
Carles Pedragosa i Josep Pedrals

Direcció
Josep Pedrals

El Festival nacional de Poesia és una 
iniciativa de la Institució de les Lletres 
Catalanes i l’Ajuntament de Sant Cugat, 
a través del  Teatre-Auditori Sant Cugat.

Programa

Fèlix Mendelssohn Bartholdy
Simfonia núm. 4 en la major 
(Opus 90) “Italiana”
Somni d’una nit d’estiu (Opus 61) 

Durada: 1 hora i 45 min
(amb intermedi)

Durada: 
1 hora

Durada: 
1 hora

A l’Escola de Música Victòria dels Àngels
AFORAMENT LIMITAT 140 persones

A l’Escola de Música Victòria dels Àngels
AFORAMENT LIMITAT 140 persones Us presentem la gran música del segle XIX amb les obres més 

conegudes, brillants i emotives del compositor, pianista i director 
alemany Fèlix Mendelssohn, un dels representants més genuïns 
del romanticisme musical.
 
La 4a Simfonia, la “Italiana” està considerada com la millor obra 
del compositor. Fruit d’un viatge que va realitzar a Itàlia el 1830, 
és música mediterrània, fresca, colorista i vital. Somni d’una nit 
d’estiu és una composició musical per a dues sopranos, petit cor 
de noies, narrador i orquestra. Està basada en l’obra de teatre 
del mateix nom, escrita per William Shakespeare el 1595, i ha es-
devingut el paradigma de la intima relació entre poesia i música.
 
Un concert excepcional i emotiu que us farà gaudir d’una expe-
riència inoblidable.

Enguany, la Nit de Poesia serà 
un espectacle en què la músi-
ca i la paraula es fondran l’una 
en l’altra. Serà una vetllada 
per parar les orelles i deixar-hi 
passar el verb com si fos melo-
dia i les tonades com si fossin 
vocables. La poesia serà cant i 
so, la música serà comentari i 
raonament líric, la nit serà cla-
ra i l’aplec, celebració.

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

QUINTET DE 
CLÀSSICA 90 €

DESBESAR ROSES
MARIA DEL MAR BONET I BIEL MESQUIDA CANTEN 
I RECITEN B. ROSSELLÓ-PÒRCEL I JOSEP PALAU I FABRE 

octubre
dissabte, 20.30 h20

Maria del Mar Bonet
Biel Mesquida

Dani Espasa, piano

Un espectacle íntim fet d’amis-
tat i d’estimació on Maria del 
Mar Bonet i Biel Mesquida, 
acompanyats per Dani Espa-
sa, eixamplen els territoris de 
la lletra amb cançons i recitats 
que converteixen el mester po-
ètic en terrer viu, ardent, joiós, 
amarat d’enamoraments. Des-

besar roses ens mostra com 
degustar i assaborir la poesia 
rosselliana i palauiana, acom-
panyades per la música. 

NIT DE POESIA
10 €

DESBESAR ROSES
10 €

TRIO DE 
POESIA 20 €

©
 J

ua
n 

M
ig

ue
l M

or
al

es
©

 S
ílv

ia
 P

oc
h



UN COP L’ANY
SAME TIME, NEXT YEAR
DE BERNARD SLADE

octubre
divendres, 21 h19Te

at
re

Direcció
Àngel Llàcer

Intèrprets 
Mar Ulldemolins
David Verdaguer

Traducció i adaptació 
Hector Claramunt

Música 
Manu Guix

Producció
Minoria Absoluta i Cow Theatre

Durada:
1 hora i 45 min

L’any 1975, després de passar la primera nit junts en un hotel, 
dos amants decideixen seguir amb la seva relació en secret: no-
més es trobaran un cop l’any, el mateix dia, a la mateixa habi-
tació, sense renunciar als seus matrimonis. En el transcurs dels 
següents 25 anys, hauran de fer front a l’evolució que experi-
mentaran les seves respectives llars i, al mateix temps, adaptar-se 
als canvis socials i històrics que també afectaran les seves vides.

Després de tres temporades seguides d’èxit amb espectacles tan 
diversos com Molt soroll per no res i El Petit Príncep, Àngel Llàcer 
torna a la direcció amb aquesta comèdia romàntica protagonit-
zada per dos dels grans actors de l’escena teatral del moment, 
Mar Ulldemolins i David Verdaguer.

Un cop l’any és l’adaptació de Same Time, Next Year, de Bernard 
Slade, que va triomfar durant la dècada dels 1970 a Broadway i 
que es va popularitzar arreu del món gràcies a la pel·lícula prota-
gonitzada per Ellen Burstyn i Alan Alda.

Els dos intèrprets formen una parella molt ben compenetrada que 
dibuixa a la perfecció l’evolució dels personatges d’aquesta histò-
ria d’amor clandestí [...]. Hi ha molta complicitat i sinceritat entre 
ells. El gran treball de caracterització i els ràpids canvis de vestuari 
contribueixen a reforçar el perfil de les seves canviants trajectòries.
César López Rosell (El Periódico)

    Una comèdia romàntica protagonitzada per dos 
dels grans actors de l’escena teatral del moment.”
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

OCTET DE 
TEATRE 100 €

OFF TEATRE-AUDITORI
Parlem de... 
Un cop l’any 
amb la companyia
Divendres, 19 d’octubre, 19 h 
Al Cafè Auditori
Entrada lliure



FUSIÓ BLAUMUT 
& ONCA

octubre
dissabte, 21 h20M

ú
si

ca

Blaumut
Xavi de la Iglesia, guitarra 
acústica, clàssica, elèctrica 
i programacions 
Vassil Lambrinov, violí 
i programacions 
Oriol Aymat, violoncel 
Manel Pedrós, bateria, 
percussions i veus 
Manuel Krapovickas, contrabaix, 
baix elèctric i sintetitzador 

Orquestra Nacional 
Clàssica d’Andorra  
Gerard Claret, concertino director

Durada:
1 hora i 30 min

Blaumut i ONCA es reuneixen 
per fusionar els seus sons més 
característics on les cordes són 
el nexe més natural. El quintet 
Blaumut, que ja compta amb 
un violí i un violoncel, estarà 
acompanyat per onze músics 
de la formació clàssica andor-
rana en un concert vibrant que 
combinarà les sonoritats del 
pop-folk i la música clàssica. 

Oriol Aymat, Pere Bardagí i 
Carlos Monfort s’han unit per 
crear alguns dels arranjaments 
que us faran gaudir d’aquesta 
gran cita musical. 

          Blaumut i l’ONCA es reuneixen 
per fusionar el pop-folk i la música clàssica. 
Un còctel de sonoritats que us farà vibrar.”

32
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

L’ONCA compta amb el patrocini de:
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DÀMARIS 
GELABERT
NATURALMENT

octubre
diumenge, 12 h21M

ú
si

ca

Veu principal
Dàmaris Gelabert

Veus
Laia Martínez
Arnau Oliver

Músics
Àlex Martínez, piano
Joan Rectoret, baix
Arnau Figueres, bateria
Adrià Martínez, guitarres
Gabriel Amargant, saxos
David Soler, pedal steel guitar

Direcció musical 
Àlex Martínez

www.damarisgelabert.com
@DamarisGelabert

Durada:
1 hora

Naturalment és el títol del nou 
disc de Dàmaris Gelabert, el 
treball més familiar de l’autora. 
La reconeguda cantant fa un 
pas endavant en la seva pro-
posta musical gràcies a la pro-
ducció i als arranjaments d’Àlex 
Martínez i a la col·laboració de 
músics de renom com David 
Soler, Gabriel Amargant, Joan 
Rectoret i Arnau Figueres.

Una proposta variada que va 
des de la música mediterrà-
nia fins al country, passant pel 
rock, la rumba i la bossa nova.

El tema principal que dóna 
nom a l’àlbum és un crit op-
timista a la vida a prop de la 
natura, aprenent a gaudir dels 
moments i dels regals que 
ens ofereix. També inclou els 
temes Comença l’estiu, Frui-
tes i verdures i Sóc ric que la 
cantant ja havia presentat en 
anteriors videoclips. Un con-
cert ideal per gaudir de bona 
música en família.

34
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DESCOMPTE
Ta! En família
14 € (a partir de 4 entrades)

PREU
18 €

1-9 anys

          Un assortit de cançons divertides amb 
les quals tota la família podrà cantar, 

ballar i passar-s’ho d’allò més bé!”



GUILLEM TELL
ADAPTACIÓ DE L’ÒPERA 
DE GIOACHINO ROSSINI
EL PETIT LICEU

octubre
dissabte, 18 h27Ò

p
er

a

Música
Gioachino Rossini

Adaptació, dramatúrgia 
i direcció
Cia. La Baldufa

Adaptació musical
Albert Romaní

Adaptació del text
Enric Pinyol

Direcció musical
Olga Kobekina

Direcció d’escena
Ramon Molins

Producció
Gran Teatre del Liceu

www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat

Durada:
1 hora i 5 min

Adaptació trepidant de la com-
panyia La Baldufa per al públic 
familiar de l’òpera de Rossini. 

Guillem Tell és l’heroi suïs que 
guia el seu poble contra els 
dominadors austríacs i que és 
obligat a disparar una fletxa a 
una poma col·locada sobre el 
cap del seu fill.

L’espectacle comença amb una 
tropa de comediants i músics 
que entren en escena com si 
arribessin a la plaça d’un po-
ble. Són un grup d’artistes que 
viatgen explicant la llegenda 
de Guillem Tell. S’instal·len a 
l’escenari i, a partir d’objectes, 
titelles i ombres, amb una es-
cenografia inspirada en l’èpo-
ca medieval, van representant 
els diversos personatges i situ-
acions de la llegenda.
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ESPECTACLE CANTAT EN CATALÀ

SESSIONS ESCOLARS
del 23 al 26 d’octubre

DESCOMPTE
Ta! En família
13 € (a partir de 4 entrades)

PREU
15 €

+8 anys

37

    Una fletxa, una poma, un nen, 
l’aventura d’un valent ballester...”
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SCAPINO BALLET
DE ROTTERDAM
SCALA

octubre
diumenge, 19 h28D

an
sa

Director artístic
Ed Wubbe

Coreografia
Ed Wubbe

Música 
Henrico Albicastro
Giovanni Battista Ferrandini
Georg Muffat
Charles Avison/Domenico Scarlatti
Antonio Vivaldi
Georg FriedrichHändel
Orquestra de Cambra 
Combattimento

Músics 
Quirine van Hoek, violi
Anna Steenhuis, violi
Johan Olof, violi
Marjolijn Boersma, violi
Marjolein Dispa, alt violi
Wouter Mijnders, cello
Pieter Dirksen, clavicèmbal
Beltane Ruiz Molina, contrabaix
Bram Kreeftmeijer, oboè
Regina Albanez, chitarrone

Solistes 
Lucie Chartin, soprano
Kaspar Kröner, alt

Durada:
1 hora i 20 min

Scapino Ballet de Rotterdam 
és la companyia de dansa més 
antiga dels Països Baixos i és 
coneguda tant per les pro-
duccions de gran escala d’Ed 
Wubbe com per les peces més 
curtes de joves coreògrafs con-
vidats, com el català Marcos 
Morau, i de coreògrafs resi-
dents com Felix Landerer, Ita-
mar Serussi i Fang-Yu Shen.

Scala (2018), creada per Ed 
Wubbe,  és una veritable fes-
ta visual, una nova peça que, 
com la seva antecessora Pearl 
(2013), tracta magistralment el 
tema del romanç, l’esplendor, 
la seducció i la decadència. 

Un muntatge de gran format 
amb un vestuari espectacular 
i música de Vivaldi, Händel i 
Scarlatti, entre altres compo-
sitors, interpretada en directe 
pel grup de cambra Combat-
timento.

    La companyia de dansa més antiga dels Països Baixos 
ens presenta un veritable festí visual de gran format.”

Ballarins/es 
Bonnie Doets
Dalma Doman
Daphne van Dooren
Ellen Landa
Jazmon Amon Voss
Laura Casasola Fontseca
Leslie Humbert
Maya Roest
Sana Sasaki
Dario Minoia
Filip Wagrodzki
Mischa van Leeuwen
Nico Amenduni
Ruochen Wang
Valentin Quitman

www.scapinoballet.nl
@ScapinoBallet

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
18 €

TRIO DE 
DANSA 90 €

+INFO: pàg. 93
LUDOTEATRE
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CONCERT PER A PIANO 
I ORQUESTRA DE XOSTAKÓVITX
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

novembre
divendres, 21 h02C
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Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré, director titular

Director convidat
Miquel Ortega

Piano solista 
Tito García González

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat

Durada: 1 hora i 45 min
(amb intermedi)

Programa

Dimitri Xostakóvitx
Obertura festiva op. 96 
Concert per a piano i orquestra 
núm 2 op. 102 

Miquel Ortega 
Suite de danzas Iberoamericanas 

Leonard Bernstein 
Obertura Candide

La música simfònica més espectacular del segle XX amb un dels 
concerts més reeixits per a piano i orquestra, el núm. 2 de Xos-
takóvitx. L’obra, escrita el 1957, representa la fusió entre la mú-
sica de tradició més clàssica i les noves tendències musicals del 
segle XX. Una partitura que aconsegueix seduir i emocionar. Una 
obra de gran dificultat tècnica que provoca l’admiració fins i tot 
del públic menys avesat als concerts simfònics.

El programa inclou també música de Leonard Bernstein i l’estre-
na a Catalunya d’una de les obres més recents, plena de ritme i 
color, del compositor i director Miquel Ortega.

Un esplèndid concert de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat sota la 
batuta d’un director excepcional i amb un gran solista per celebrar 
el 25è aniversari del Teatre-Auditori Sant Cugat. No us el perdeu!

    La música simfònica més espectacular del segle XX 
sota la batuta de Miquel Ortega.”
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

QUINTET DE 
CLÀSSICA 90 €

SERVEI DE
GUARDA-ROBA



BOSCH DREAMS
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN ©
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novembre
diumenge, 19 h04Te
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Idea original i concepte
Samuel Tétreault

Escenografia
Samuel Tétreault
Martin Tulinius & Ange Potier

Direcció artística 
Samuel Tétreault

Intèrprets 
Vladimir Amigo
Sunniva Byvard
Raphael Filiatreault
Émile Mathieu-Bégin
Kerren McKeeman
Timothé Vincent
Leah Wolff

Coproducció 
Les 7 Doigts 
Theatre Republique

www.7doigts.com
@7doigtsdelamain

Durada:
1 hora i 20 min

Bosch Dreams (Somnis d’El Bosch) ret homenatge al pintor Hie-
ronymus Bosch i al moviment surrealista que va inspirar. Imatges 
que prenen vida davant dels vostres ulls amb artistes que realitzen 
increïbles acrobàcies davant d’una lona tridimensional amb pro-
jeccions creades per l’artista franco-argentí Ange Potier. Les seves 
projeccions, d’un gran realisme màgic, engloben tot el que carac-
teritza l’obra d’El Bosch i el moviment surrealista que li va succeir. 

Aquest genial pintor holandès és famós per les seves meravello-
ses pintures poblades de persones estranyes i animals singulars. 
Amb motiu del 500 aniversari de la mort del pintor de Herto-
genbosch, la Fundació Hieronymus Bosch 500 i el Circolo Festival 
dels Països Baixos van impulsar una sèrie de produccions inspira-
des en la seva vida i obra. Bosch Dreams n’és una i va ser creada 
per aquesta aclamada companyia canadenca, Les 7 doigts, en 
coproducció amb Theatre Republique. Una obra mestra de circ 
i teatre.

D’una bellesa prodigiosa. Absolutament fascinant. 
Le Figaro 

La banda sonora es teixeix amb crits d’ocells i ratolins humans. Tot es 
converteix en concret, sensual, palpable. Viatgem dins de la pintura! 
Emmanuelle Bouchez (Telerama)

    Un inoblidable viatge visual per l’univers del genial 
pintor holandès, Hieronymus Bosch.”

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
18 €

DUET
MULTIDISCIPLINAR 
70 €

+INFO: pàg. 93
LUDOTEATRE



FALSTAFF
DE GIUSEPPE VERDI
COR AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

novembre
divendres, 20.30 h09Ò

p
er

a

Direcció musical i del cor
Daniel Gil de Tejada

Direcció d’escena 
Pau Monterde

Repartiment
Toni Marsol, Sir John Falstaff
Carles Daza, Mr. Ford
Albert Casals, Fenton
Svetla Krasteva, Mrs. Alice Ford 
Marga Cloquell, Nannetta 
María Luisa Corbacho, Mrs. 
Quickly
Anna Tobella, Mrs. Meg Page  
Jordi Casanova, Dr. Cajus  
Carles Ortiz, Bardolfo  
Marc Pujol, Pistola

Producció
Associació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell per Òpera a Catalunya. 
Presidenta i directora artística: 
Mirna Lacambra

Durada: 2 hores i 55 min
(amb intermedi)

Òpera en tres actes (Sobretitulada en català). Text d’Arrigo Boito, basat 
en les comèdies shakespearianes Les alegres comares de Windsor i Henry 
IV. Estrenada al Teatro alla Scala de Milà el 9 de febrer de 1894.

Falstaff és l’última òpera de Verdi, el seu testament musical, amb 
una partitura que deixa enrere el seu característic romanticisme 
per endinsar-se en la modernitat. Efectivament, és difícil reco-
nèixer-hi l’autor de Nabucco o de Rigoletto, per citar només un 
parell d’exemples. En escoltar Falstaff, el nostre pensament se’n 
va més cap el futur que cap el passat. I costa creure que el va 
compondre amb gairebé 80 anys. A banda de la música, el lli-
bret d’Arrigo Boito, procedent directament de Shakespeare (Les 
alegres casades de Windsor), és simplement brillant. I al final de 
tot, un comprèn que, malgrat ser un fatxenda i un agosarat po-
cavergonya, Sir John Falstaff manté un alt grau de dignitat que 
el fa entranyable. 

    Una immensa òpera còmica, una brillant mostra 
del geni de Verdi.”

44

SERVEI DE
GUARDA-ROBA

compta amb 
el patrocini de

amb el 
suport de

www.aaos.info
@aaos1982
@OSValles
@catalunyamusica

Ta!65
49 €

Ta!29
49 €

DESCOMPTES
Ta!20
49 €

Ta!Grups
49 €

PREU
55 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
27,50 €

TRIO D’ÒPERA
126 €
L’Elisir d’amore 22.02.19
La Bohème 10.05.19

OFF TEATRE-AUDITORI
Parlem de... Falstaff amb Javier Pérez Senz
Dimarts, 7 de novembre, 19.30 h
Al Cafè Auditori. Entrada lliure



BONA GENT
AMB QUIM MASFERRER

novembre
dissabte, 21 h10H

u
m

o
r

Text 
Quim Masferrer

Adjunt text
Ferran Aixalà

Intèrpret 
Quim Masferrer

Durada:
1 hora i 45 min

46

Quim Masferrer, el conegut presentador del programa de TV3 El 
foraster, presentarà al Teatre-Auditori aquest muntatge que pre-
tén ser un homenatge al públic. Durant anys, dècades, segles, 
hem aplaudit actors, actrius, dramatúrgies, direccions, escenogra-
fies..., però ens hem oblidat d’una peça clau del teatre: el públic.

Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un homenatge 
al públic en un espectacle únic i impossible de repetir perquè el 
públic n’és el protagonista. Un protagonista, o millor dit, molts 
protagonistes que escriuran l’argument d’aquesta experiència.

Un espectacle ple de veritat.
Un espectacle honest.
Un espectacle en què Quim Masferrer vol ser el nostre espectador.

Ta!65
22 €

Ta!29
19 €

DESCOMPTES
Ta!20
17 €

Ta!Grups
22 €

PREU
24 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
12 €

    Un espectacle únic i irrepetible 
perquè el públic n’és el protagonista.”
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CONCERTS PER A NADONS
NIET DRUMMEN! / A COP DE TAMBOR!
THEATER DE SPIEGEL (BÈLGICA)

PEL DAVANT I PEL DARRERE
NOISES OFF DE MICHAEL FRAYN

novembre
diumenge, 16 i 17.30 h

novembre
divendres, 21 h11 16M

ú
si

ca

Te
at

re

Creació i direcció
Karel Van Ransbeeck 

Composició i músics
Joeri Wens i Nicolas Ankoudinoff

Escenografia 
Wim Van De Vyver

Vestuari 
Lies Maréchal

www.despiegel.com
www.elmespetitdetots.cat
@MÉSPETITDETOTS

Durada:
45 min

Durada: 2 hores i 10 min
(amb intermedi)

Una jam-session especialment dedicada als més petits, dintre 
d’una escenografia ben particular, on el rock-and-roll es troba 
amb la poesia. Bales, pilotes, bols, pells de caixes de tambor, 
aigua i llum... Són alguns dels elements d’aquest viatge sonor i 
visual per gaudir plegats de la música i dels ritmes.
 
Theater De Spiegel és una companyia belga que combina la 
música amb altres llenguatges artístics, que aprofundeix en el 
concepte musical, centrant-se en la relació entre objectes, imat-
ges, dansa, música i veu, amb la finalitat de comunicar-se amb 
l’espectador d’una forma creativa i innovadora.

Torna al Teatre-Auditori una de les comèdies més recordades dels 
últims anys i, possiblement, la més divertida mai escrita d´ençà 
que es va estrenar a Londres l´any 1982. 

L’obra de Michael Frayn, en versió de Paco Mir i sota la direcció 
d’Alexander Herold, és un vodevil eixelebrat replet de malente-
sos a l’escenari i al seu darrere, una doble ficció que narra com 
uns pèssims actors intenten muntar una obra de teatre.

Des de la seva estrena a Londres fa tres dècades, Pel davant i pel 
darrere s’ha traduït a 28 idiomes i ha estat representada en una 
cinquantena de països i vista per més de 12 milions d’especta-
dors arreu del món.

48 49

Adaptació 
Paco Mir

Direcció 
Alexander Herold

Intèrprets 
Lloll Bertran, Agnès Busquets,
Jordi Díaz, Carme Pla,
Miquel Sitjar, Lluis Villanueva,
Xavi Serrat, Laia Alsina 
i Bernat Cot

Col·labora 
Taller d’Escenografia Sant Cugat

Producció 
ANEXA

ESTRENA
 

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

OCTET DE 
TEATRE 100 €

DESCOMPTE
Ta! En família
8 € (a partir de 4 entrades)

PREU
10 €

0-3 anys

SALA ESCENARI
no numerat

OFF TEATRE-AUDITORI
Tallers per a nadons
Vegeu pàg. 89





DÚO DINÁMICO
LA LA LA 50 AÑOS

novembre
dissabte, 21 h17M

ú
si

ca

Manuel de la Calva
Ramón Arcusa

Benjamín Torrijo, piano 
Pol Alonso, teclats
Miguel Iniesta, guitarra
Juan Ramón Arias, saxo i flauta
José A. Calzado, baix
David Sánchez, bateria

www.duodinamico.com
@DD_ManoloRamon

Durada:
1 hora i 30 min

El Dúo Dinámico és sens dubte el duo més important de la nos-
tra música des dels seus començaments a la dècada dels 60 del 
segle passat. Amb una carrera de grans èxits, són un referent i 
una llegenda de la nostra música pop.

El 9 de setembre de 1959, Emi-Odeón va publicar el seu pri-
mer disc, un EP de 4 cançons (Recordándote, Cowboy, Alone 
i Little Darling). Després vindrien grans èxits com Quisiera ser, 
Eres tú, Somos jóvenes, Quince años, Bailando el twist, Lolita 
twist, Como ayer, Balada gitana, La, la, la, Mari Carmen, Amor 
amargo, Amor misterioso, Esos ojitos negros, Amor de verano, 
Perdóname i, més recentment, Resistiré, cançó emblemàtica del 
duo, que ja és un himne per a molts i que ens anima a superar 
qualsevol situació difícil.

El 1968, a Londres, al Festival d’Eurovisió, van aconseguir el pri-
mer lloc amb el famós tema La, La, La, composició de Manolo i 
Ramón amb una excel·lent interpretació de Massiel. Enguany, se 
celebra el 50è aniversari d’aquest històric primer lloc i és per això 
que el duo ha volgut celebrar-lo amb aquesta gran gira.

    Acompanyats pels seus músics habituals, el Dúo Dinámico 
repassarà els seus grans èxits en una vetllada excepcional.”
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ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

PREU Zona 1 52 €
Zona 2 42 €

Zona 3 36 €
Zona 4 30 €
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Ta!65
-10%

DESCOMPTES
Ta!20
-20%

Ta!29
-20%

Ta!Amf8
26 €

Escolta el CD



BALLET NACIONAL RUS
DIRECTOR: SERGUEI RADCHENKO 

EL LLAC DELS CIGNES

TRIO DE BARCELONA
25 ANYS DESPRÉS

novembre
diumenge, 19 h

novembre
divendres, 21 h18 23D

an
sa

C
là
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a

Música
Piotr Txaikovski

Llibret
Vladimir Beghitchev / Vasili Geletzer

Coreografia 
Marius Petipa

Cos de ball 
45 ballarins i ballarines

Gerard Claret, violí
Lluís Claret, violoncel
Albert Attenelle, piano

Programa

Ludwig van Beethoven
Trio en Si bemoll major, op. 97, 
Arxiduc

Felix Mendelssohn
Trio núm. 1 en Re menor, op. 49 

Durada: 2 hores
(amb intermedi)

Durada: 1 hora i 20 min
(amb intermedi)

El llac dels cignes transcorre entre l’amor i la màgia, escenificant 
l’eterna lluita del bé i del mal. El protagonitzen el príncep Sigfrid, 
enamorat de la bella Odette, convertida en cigne per l’encanteri 
del malvat Von Rothbart, i Odile, el cigne negre i filla del bruixot.
 
El Ballet Nacional Rus va ser fundat el 1989, quan el llegendari solista 
del Teatre Bolxoi de Moscou, Serguei Radchenko, va fer realitat la 
seva visió, reunint els elements més clàssics del Bolxoi i del Ballet Ki-
rov en una nova companyia de ballet independent amb els principals 
ballarins de Rússia, i posant en escena noves produccions de clàssics 
atemporals com ara Giselle, El Quixot, Carmen i El llac dels cignes.

Aquest 2018, en Gerard i en Lluís Claret celebren els seus 50 anys 
des de l’inici de la seva carrera professional. Va ser quan van entrar 
a formar part de l’Orquestra Ciutat de Barcelona dirigida en aquell 
moment per Antoni Ros Marbà. Al mateix temps, van fundar el 
Quartet Ciutat de Barcelona amb en Gonçal Comellas i el viola 
Mateo Valero.

Dins aquests 50 anys, la seva activitat amb el Trio de Barcelona 
format amb Albert Attenelle el 1981, va suposar un dels períodes 
més intensos de la seva trajectòria. 

Com a element principal d’aquesta celebració, els tres artistes han 
decidit retrobar-se i tornar a presentar amb molta il·lusió, i 25 anys 
després, dues de les obres més emblemàtiques del seu repertori 
com són el Trio Arxiduc de Beethoven i el núm.1 de Mendelssohn.

54 55

SERVEI DE
GUARDA-ROBA

OFF TEATRE-AUDITORI
Assaig obert: Diumenge, 18 de novembre, 17 h
Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans

Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

PREU
36 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
18 €

TRIO DE 
DANSA 90 € Ta!65

25 €
Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

QUINTET DE 
CLÀSSICA 90 €
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STACEY KENT
EN CONCERT

KYLE EASTWOOD
IN TRANSIT

novembre
dissabte, 21 h

novembre
diumenge, 19 h24 25M
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ca

Stacey Kent, veu

Jim Tomlinson, saxo tenor i flauta
Graham Harvey, piano
Jeremy Brown, contrabaix
Josh Morrison, bateria

Kyle Eastwood, baix i contrabaix

Andrew McCormack, piano
Quentin Collins, trompeta
Brandon Allen, saxo
Chris Higginbottom, bateria

www.staceykent.com
@stacey_kent
www.jazz.barcelona

www.kyleeastwood.com
@kyleeastwood
www.jazz.barcelona

Durada:
1 hora i 30 min

Durada:
1 hora i 30 min

La prestigiosa cantant de jazz nord-americana Stacey Kent és 
una de les millors cantants del jazz mundial. Amb un estil dolç i 
romàntic, els seus discos són una pura delícia. I també tenen un 
encant molt especial les seves cançons en francès. Bona prova 
d’això és el seu àlbum de 2010 Raconte-moi, cantat en francès, 
que va ser disc d’or a França i Alemanya. 

Igualment és una extraordinària cantant de bossa nova, com de-
mostra el seu disc The Changing Lights (2013) o l’àlbum, Ao Vivo 
(2014) gravat en directe a Rio de Janeiro en col·laboració amb el 
gran músic brasiler Marcos Valle, potser el millor disc de bossa 
nova de l’última dècada. Un veritable tresor. 

Kyle Eastwood està considerat com un dels millors contrabaixis-
tes del jazz contemporani. El seu últim treball In Transit té moltes 
virtuts: els entusiastes hi veuran l’avantprojecte d’una forma con-
temporània del jazz que abasta la riquesa melòdica i el groove, 
mentre que els puristes, a més de gaudir de composicions ori-
ginals, podran vagar per la història del gènere gràcies a algunes 
fascinants versions de Count Basie, Monk i Mingus, sense comp-
tar la versió del tema preferit de cinema italià de Kyle Eastwood, 
que simbolitza la seva especial relació amb la indústria del cinema.

El contrabaixista californià encarna la vitalitat d’un art que rein-
venta amb elegància i passió.

Col·labora:
Ta!65
32 €

Ta!29
29 €

DESCOMPTES
Ta!20
25 €

Ta!Grups
32 €

Ta!65
29 €

Ta!29
26 €

DESCOMPTES
Ta!20
22 €

Ta!Grups
29 €

PREU
36 €

PREU
32 €Ta!Amf8

18 €
Ta!Amf8
16 €

DUET DE 
JAZZ 50 €

ABONAMENTS A LA CARTA
STACEY KENT I KYLE EASTWOOD

Consulteu preus a la pàg. 7



ÈDIP
DE SÒFOCLES

novembre
divendres, 21 h30Te

at
re

Versió
Jeroni Rubió Rodon

Dramatúrgia
Marc Artigau i Oriol Broggi

Direcció 
Oriol Broggi

Intèrprets 
Julio Manrique
Carles Martínez
Marc Rius
Mercè Pons
Ramon Vila
Miquel Gelabert
Clara de Ramon

Producció 
Teatre Romea

Durada:
1 hora i 50 min (aprox.)

Èdip regna a Tebes juntament 
amb la seva esposa Jocasta, 
la vídua de Lai, el rei mort. 
Quan la ciutat es veu colpe-
jada per nombrosos mals, el 
poble demana ajuda al seu rei 
i ell els promet venjança. Des 
de Delfos, Creont porta una 
mala notícia: qui va matar Lai 
és el causant d’aquesta tragè-
dia i només el seu càstig pot 
salvar la ciutat. Quan el rei de 
Corint, Pòlib (que Èdip consi-
dera el seu pare) mor, arriba 
la veritat: Èdip és el causant 
dels problemes de Tebes per-
què, sense saber-ho, ha mort 
el seu propi pare, el rei Lai, i 
Jocasta, amb qui s’ha casat i 
ha tingut quatre fills, resulta 
ser la seva pròpia mare. Quan 

Brillant actuació de Julio Manrique.
Juan Carlos Olivares 
(La Vanguardia)

Julio Manrique perfila un Èdip
proper i dolorosament humà.
Javier Pérez Senz (El País)

    Oriol Broggi dirigeix el clàssic de Sòfocles 
amb Julio Manrique en el paper protagonista.”

58

ella se n’assabenta, se suïcida i 
el seu fill, davant el cadàver de 
la seva mare i esposa, s’arren-
ca els ulls, desesperat, i recla-
ma el càstig que ell mateix va 
prometre al culpable, per així 
salvar Tebes.

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

OCTET DE 
TEATRE 100 €
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OFF TEATRE-AUDITORI
Parlem de... Èdip amb Mercè Pons. Presenta: Maria Cusó 
Dijous, 29 de novembre, 20 h. A la Bibl.Gabriel Ferrater. Entrada lliure



LUZ CASAL
QUE CORRA EL AIRE

desembre
dissabte, 21 h01M

ú
si

ca
Durada:
2 hores

60

Luz Casal

Tino di Geraldo, bateria
Jorge F. Ojea, guitarra
Borja Montenegro, guitarra
Peter Oteo, baix
Josep M. Baldoma “Baldo”, piano

Després d’un temps allunyada dels escenaris, la gran Luz Casal 
torna a la primera pàgina de l’actualitat musical amb el llança-
ment d’un nou disc Que corra el aire, un esperadíssim àlbum de 
cançons inèdites.

Deu noves cançons i un petit homenatge és el que ens podrem 
trobar en aquest nou treball produït per Ricky Falkner. Un disc 
que, com ella mateixa diu, ”entronca amb el que alguns consi-
deren el meu passat i que per mi és el meu present”.

Consagrada com una de les nostres artistes de més solvència 
internacional, Luz posseeix una veu càlida que queda gravada 
a la memòria. L’artista gallega ha recorregut un camí fèrtil que 
va  començar pel rock, va abraçar gèneres com les balades i els 
boleros i ha arribat a públics diversos i a generacions diferents. 

Luz, que ja ens va impactar el novembre de 2006 i 2014, torna 
a Sant Cugat amb un repertori que, a més de presentar les seves 
cançons noves, recorrerà els seus grans èxits. Un espectacle que 
agradarà als seus espectadors més fidels i sorprendrà tots aquells 
que estimen la bona música.

    Luz Casal torna amb un repertori nou de cançons
sense oblidar els seus grans èxits de sempre.”

www.luzcasal.es
@LuzCasalOficial

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

PREU Zona 1 52 €
Zona 2 42 €

Zona 3 36 €
Zona 4 30 €

Escolta el CD

Ta!65
-10%

DESCOMPTES
Ta!20
-20%

Ta!29
-20%

Ta!Amf8
26 €

Concert programat dins
del marc d’activitats del 
Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere.



+5 anys

Durada: 
1 hora

VIATGE 
AL CENTRE
DE LA TERRA
ROSELAND MUSICAL
FRANC ALEU

desembre
diumenge, 12 h02D

an
sa

Direcció artística
Marta Almirall

Dramatúrgia 
Manuel Veiga

Direcció audiovisual
Franc Aleu 

Direcció coreogràfica
Anna Planas

Intèrprets
Marcos Elvira
Cristina Miralles
Mariona Camelia 
/ Amanda Rubio 

Estudi de gravació
Jordi Bonet (OIDO)

Estudi de 
Roseland Musical

Coproducció
GREC 2015 Festival de Barcelona 
i Sant Andreu Teatre SAT amb la 
col·laboració de Teatre Atrium de 
Viladecans 

Innovador i d’una forta càrrega 
visual, aquest espectacle s’ins-
pira en una de les obres més 
cèlebres del pare de la ciència-
ficció literària, Jules Verne. 

A Viatge al centre de la Terra, 
dues germanes, Eva i Ava, de-
cideixen seguir els passos d’un 
avantpassat seu i se’n van a Is-
làndia, on trobaran en Hans, el 
guia que les conduirà en un vi-
atge cap al centre del planeta. 
Un descens en què els ballarins 
descobriran éssers i paisatges 
increïbles, així com residus cul-
turals que la humanitat ha dei-
xat enrere. 

Tres disciplines (contemporà-
nia, clàssica i breakdance), i tres 
ballarins que interactuen amb 
personatges virtuals i imatges 
en moviment. 

    Un espectacle molt visual i innovador. 
Una aventura tecnològicament sorprenent 
sobre el nostre passat, present i futur.”
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DESCOMPTE
Ta! En família
10 € (a partir de 4 entrades)

PREU
12 €
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COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
DIRECTOR ARTÍSTIC: JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ

EL TRENCANOUS

Estrena absoluta per la Compañía 
Nacional de Danza al Baluarte de 
Pamplona, el 26 d’octubre de 2018. 

Després de vuit anys de treball 
i l’èxit aconseguit amb El Qui-
xot, la seva primera producció 
clàssica des de fa 25 anys, la 
Compañía Nacional de Danza 
torna a posar en escena un al-
tre dels grans títols del reper-
tori clàssic, El trencanous. 

Basat en el llibret de Marius 
Petipa, inspirat en el conte 
d’E.T.A Hoffmann, (adaptat 
per Alexandre Dumas), aques-
ta història per a infants i adults 
sura entre dos mons: els som-

    Un homenatge al 
gran geni de la dansa, 
Marius Petipa, 
pel seu bicentenari.”

Música
Pyotr Illitx Txaikovski 

Coreografia i direcció escènica 
José Carlos Martínez 

Orquestra Simfònica del Vallès

Direcció d’orquestra
Manuel Coves

Escenografia
Mónica Boromello

Vestuari
Iñaki Cobos

Disseny de llums
Olga García Sánchez

www.cndanza.mcu.es
@CNDanza

Col·labora

desembre
divendres, 21 h

desembre
dissabte, 19 h14 15D

an
sa

Durada: 1 hora i 50 min
(amb intermedi)

nis i la realitat, el conscient 
i l’inconscient, la infància i 
l’edat adulta. L’estreta frontera 
entre el món real i el de la fan-
tasia permet transportar l’es-
pectador a un univers màgic 
de desitjos i pors ple d’imatges 
meravelloses i inquietants.

MÚSICA EN DIRECTE AMB
L’ORQ. SIMFÒNICA DEL VALLÈS

Ta!65
38 €

Ta!29
34 €

DESCOMPTES
Ta!20
29 €

Ta!Grups
38 €

PREU
42 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
21 €

TRIO DE 
DANSA 90 €
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OFF TEATRE-AUDITORI
Assaig obert
Divendres, 14 de desembre, 18 h
Cal recollir la invitació 
a partir d’una hora abans
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ESTRENA A
CATALUNYA



Durada: 
1 hora i 45 min

desembre
diumenge, 19 h16Te

at
re

Direcció
Josep Maria Mestres

Intèrprets 
Joan Pera
Pep Sais
David Olivares
Betsy Túrnez
Elisabet Casanovas
Òscar Castellví

Construcció joc de màgia
Taller d’escenografia Sant Cugat

Producció
FOCUS

Lord Canterville convida l’em-
presari nord-americà Hiram S. 
Otis i la seva família a passar 
el cap de setmana al seu antic 
castell prop d’Ascot, Anglater-
ra. Lord Canterville, propietari 
del castell, adverteix els nous 
habitants que el fantasma 
de Sir Simon de Canterville, 
avantpassat familiar, vaga per 
la casa d’ençà que va assassi-
nar la seva esposa, Lady Eleo-
nore. Però els nous inquilins, 
el senyor Otis, la seva esposa 
Martha i la seva filla Virginia, 
no fan cas de l’advertència i, 
fins i tot, es burlen del fantas-
ma que, a fi de mantenir in-
tactes la seva reputació i el seu 
honor, farà tot el possible per 
atemorir-los. 

Aquesta adaptació al català del 
clàssic de Wilde és un diàleg 
còmic ple d’ironia i de crítica 
a la societat de l’època. L’obra 
segueix una estructura similar a 
la de tres de les grans comèdi-

66

EL FANTASMA
DE CANTERVILLE
DE JOAN YAGO
A PARTIR DE L’ORIGINAL D’OSCAR WILDE

es de l’autor: El ventall de Lady 
Windermere, Un marit ideal i 
La importància de ser Frank.

          Divertida, emotiva i sofisticada comèdia de 
Joan Yago protagonitzada per Joan Pera.”

Ta!65
27 €

Ta!29
24 €

DESCOMPTES
Ta!20
21 €

Ta!Grups
27 €

PREU
30 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
15 €

OCTET DE 
TEATRE 100 €
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El text de Joan Yago és l’engra-
natge que fa rodar una peça 
ambiciosa, que alhora reque-
reix un notable joc màgic per 
fer possibles les aparicions i les 
desaparicions del fantasma.

Jordi Bordes (El Punt Avui)



Durada: 
1 hora i 30 min

desembre
dijous, 21 h20M

ú
si

ca

Pau Donés, veu i guitarres
Alex Tenas, bateria
Jimmy Jenks, saxo
Jordi Vericat, baix
David Muñoz “Gnaposs”, 
guitarra elèctrica
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JARABE DE PALO
20 ANYS

www.jarabedepalo.com
@jarabeoficial

69

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

PREU Zona 1 42 €
Zona 2 36 € 
Zona 3 30 € 
Zona 4 26 €

    Després dels 50 Palos de Pau Donés, 
ara la banda al complet celebra els 
20 anys de Jarabe de Palo.”

Ta!65
-10%

DESCOMPTES
Ta!20
-20%

Ta!29
-20%

Ta!Amf8
21 €

FINAL
DE GIRA

El mateix any en què Pau Donés feia 50 anys i Jarabe de Palo 20, la formació de rock llatí va decidir 
celebrar-ho, presentant dos nous projectes: 50 Palos i 20 Anys. El Teatre-Auditori ja va festejar els 
50 palos d’en Pau el gener de 2017, i ara, en el marc del nostre 25è aniversari, també celebrarem 
els 20 anys dels Jarabe.

Sembla com si fos ahir que La Flaca sonava amb força a les emissores de mig món. Però ja han 
passat 20 anys. 20 anys de cançons, àlbums i concerts. 20 anys durant els quals Jarabe de Palo ha 
posat música a la vida de molts de nosaltres, amb La Flaca, Depende, Grita, Agua, Bonito, El Lado 
Oscuro, Déjame vivir... 

Jarabe de Palo ens ofereix un concert amb la banda al complet per celebrar les seves dues dècades de 
trajectòria com millor sap, pujant als escenaris per interpretar els temes més populars del seu repertori, 
com si el temps no hagués passat... O sí. Però amb la mateixa il·lusió, energia i entrega que sempre. 



BEN-HUR
DE LEWIS WALLACE

CONCERT DE VALSOS I DANSES
ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

desembre
divendres, 21 h

desembre
dijous, 21 h

desembre
divendres, 21 h21 27 28Te

at
re

C
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Versió
Nancho Novo

Direcció artística
David Ottone i Juan Ramos Toro

Intèrprets 
Eva Isanta 
Agustín Jiménez 
Elena Lombao 
Richard Collins-Moore 
Víctor Massan 
Fael García

Producció
Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida, Focus i Yllana

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Director
Josep Ferré

Cantant
Ariann Cabero

Durada:
a determinar

Durada: 1 hora i 45 min
(amb intermedi)

Fidels al contingut de la novel·la, l’obra viatja per tots els llocs co-
muns de l’imaginari col·lectiu. Amb un ritme trepidant, el muntat-
ge presenta un enginy visual que han anomenat teatromascope, 
una proposta que permet un joc constant entre el llenguatge 
cinematogràfic i el teatral, i que acosta l’èpica i la història a l’es-
pectador d’avui sense perdre gens de grandiositat. Un autèntic 
espectacle en 3D sense necessitat d’usar ulleres.

L’obra és plena d’enginyosos gags, mordaços i absurds diàlegs i 
una curiosa reflexió sobre la veritat, l’amor i la lluita de gènere. 
Quatre actors i dues actrius en estat de gràcia donen vida a nom-
brosos personatges per tornar a mostrar-nos, aquesta vegada 
sense preàmbuls, el que ningú no es va atrevir a explicar sobre 
Ben-Hur... 

El concert de valsos i danses és un espectacle tradicional de les 
festes nadalenques. Enguany l’Orquestra presenta un programa 
diferent amb la música elegant i alegre de Gioachino Rossini, 
música catalana de gran impacte emocional i la música més ca-
racterística de la família Strauss. El concert compta amb la col-
laboració especial de la jove cantant youtuber Ariann Cabero, 
amb més d’un milió de seguidors a les xarxes socials. 

Un concert per gaudir en família de la bona música i del bon 
humor dels músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.

70 71
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Programa

Obres de Rossini, Britten
i Strauss, entre d’altres

www.simfonica.cat
@SimfonicaCugat

Funció adaptada per a persones 
amb diversitat sensorial

Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

QUINTET DE 
CLÀSSICA 90 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

OCTET DE 
TEATRE 100 €

SERVEI DE
GUARDA-ROBA

Ta!65
27 €

Ta!29
24 €

DESCOMPTES
Ta!20
21 €

Ta!Grups
27 €

PREU
30 € Ta!Amf8

15 €



CARMINA BURANA
LA FURA DELS BAUS

Recuperant la intenció original d’Orff, Carlus Padrissa ha ideat un 
innovador espectacle visual sense necessitat de treure l’obra de la 
sala de concerts. Aquesta Carmina Burana serà un esdeveniment 
sensorial per a l’espectador, que, guiat pel poderós llenguatge es-
cènic de Padrissa, descobrirà una visió renovada de la cèlebre obra.

Un espectacle trepidant, on l’espectador, a través de potents es-
cenes, efectes especials i, fins i tot, fragàncies primaverals, se sub-
mergeix en la contundent i visceral música de Carl Orff.

Un espectacle que ja han vist més de 100.000 espectadors. La 
Fura dels Baus en estat pur.

gener
divendres, 21 h

gener
dissabte, 18 i 21 h

gener
diumenge, 19 h11 12 13C

là
ss

ic
a

Durada: 1 hora i 20 min

Música
Carl Orff (Arranjament musical 
de Josep Vicent)

Dramatúrgia i direcció
Carlus Padrissa – La Fura 
dels Baus

Escenògraf
Carlus Padrissa

Producció
La Fura dels Baus i Agencia Camera
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    Una Carmina Burana trepidant amb poderoses escenes que 
ens submergeixen en la contundent i visceral música de Carl Orff.”

DUET
MULTIDISCIPLINAR 
70 €

+INFO: pàg. 93
LUDOTEATRE

Ta!65
53 €

Ta!29
47 €

DESCOMPTES
Ta!20
47 €

Ta!Grups
53 €

PREU
59 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
29,50 €



ISMAEL SERRANO
20 AÑOS. HOY ES SIEMPRE

gener
dissabte, 21 h19M

ú
si

ca
Durada:

1 hora i 30 min

74

Ismael Serrano, veu i guitarra

El debut d’Ismael Serrano fa 
vint anys, amb l’històric Atra-
pados en azul, va ser tot un 
revulsiu per a la cançó d’autor 
en castellà. Ara, el músic de 
Vallecas bufa les espelmes amb 
20 años. Hoy es siempre.

Un concert en acústic, refinat i 
emocionant en què el cantau-
tor madrileny posa un vestit 
nou a himnes generacionals 
com Pequeña criatura i Papá, 
cuéntame otra vez, presenta 
temes inèdits com Agua y acei-
te i Busco una canción i ret ho-
menatge a mestres com Silvio 
Rodríguez, Joaquín Sabina o 
Luis Eduardo Aute. 

    Un concert íntim on repassarà 
els seus èxits i ens presentarà noves 
cançons i versions amb la sinceritat 
que sempre el caracteritza.”

Mesos després de passar tri-
omfalment per Madrid i Bar-
celona, amb les entrades ex-
haurides, i de ser aclamat una 
vegada més a l’Argentina, Is-
mael Serrano ens torna a visi-
tar amb el seu repertori alhora 
íntim i personal i d’abast pú-
blic i social. 

Cançó, poesia i compromís.

Escolta el CD

Ta!65
29 €

Ta!29
26 €

DESCOMPTES
Ta!20
22 €

Ta!Grups
29 €

PREU
32 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
16 €



TXAIKOVSKI CONTRA NAPOLEÓ
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

gener
diumenge, 19 h20C

là
ss

ic
a

Programa

Zoltán Kodály
Háry János

P.I. Txaikovski
Variacions rococó 
per a violoncel i orquestra
Obertura 1812

Orquestra Simfònica del Vallès

Director
James Ross

Anne Gastinel, violoncel
Doug Fitch, realitzador de 
la pel·lícula Háry János

www.osvalles.com
@OSValles

Palau de la Música Catalana, dissabte 19 de gener

Durada: 1 hora i 30 min
(amb intermedi)

Txaikovski contra Napoleó: O com els canons es poden convertir 
en els més triomfals instruments de percussió. 

L’Obertura 1812 va ser una obra romàntica i patriòtica escrita 
per Piotr Illich Txaikovski per commemorar la victoriosa resistèn-
cia russa el 1812 enfront de l’avanç de La Grande Armée de Na-
poleó Bonaparte, i que, amb el pas del temps, ha esdevingut un 
símbol de la llibertat. A la partitura hi ha una lluita musical entre 
temes folklòrics russos, l’himne imperial rus i La Marsellesa per 
guanyar terreny amb les seves melodies, amb un final apoteòsic 
de canons i campanes triomfals. 

El programa es complementa amb la suite Háry János de Kodály, 
on el compositor hongarès recrea musicalment les divertides i 
imaginatives històries d’un veterà de les guerres napoleòniques. 
Aquest poema musical serà acompanyat per projeccions de l’ar-
tista nord-americà Doug Fitch. 
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Ta!65
25 €

Ta!29
22 €

DESCOMPTES
Ta!20
20 €

Ta!Grups
25 €

PREU
28 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
14 €

QUINTET DE 
CLÀSSICA 90 €
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SERVEI DE
GUARDA-ROBA

    Un programa musical apassionant i divertit 
i amb la llibertat com a bandera.”



DAVANT LA JUBILACIÓ
DE THOMAS BERNHARD

gener
dissabte, 20 h26Te

at
re

Direcció 
Krystian Lupa

Traducció de l’alemany 
Eugeni Bou  

Intèrprets  
Pep Cruz 
Marta Angelat 
Mercè Aránega 

Coproducció 
Temporada Alta, Festival de Tardor 
de Catalunya i Teatre Lliure 

#davantlajubilacio

Durada: 3 hores i 30 min 
(amb dos intermedis)

Retrat bernhardià d’una família 
intoxicada pel nazisme; un am-
pli espectre de símptomes, una 
humanitat malalta i esguerrada.

Ja no es tracta d’una ideo-
logia, d’un monstre històric, 
sinó d’una malaltia espiritual 
de la humanitat. Tots els sen-
timents humans, valors i as-
piracions estan infectats per 
aquest virus. Ja no es tracta 
de l’absència de moralitat, de 
l’amputació del bé, sinó de la 
moralitat malalta i deformada, 
de la bondat falsificada. La 
malaltia profunda de l’home 
contemporani que genera in-
dividus invàlids segons el diag-
nòstic de Thomas Bernhard.

Uns germans afectats pel vi-
rus de la mutació actual del 
nazisme, enclaustrats en una 
existència familiar falsificada, 
en una presó estreta i asfixiant 
creada i custodiada per ells 
mateixos, en què es respira 
l’odi, la por i la impossibilitat 
de ser feliç...

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

OCTET DE 
TEATRE 100 €
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Mercè Arànega, Pep Cruz y 
Marta Angelat han hecho 
cosas muy grandes, pero su 
trabajo en Davant la jubilació 
quizá sea lo más alto y más 
hondo.

Marcos Ordóñez (El País)
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Premi de la Crítica de Barcelona 2016 
al Millor Espectacle, a la Millor Actriu 
Principal per a Marta Angelat i al Millor 
Espai Sonor per a Roger Ábalos.

Ta!65
27 €

Ta!29
24 €

DESCOMPTES
Ta!20
21 €

Ta!Grups
27 €

PREU
30 € Ta!Amf8

15 €



81

Totes edats

Durada: 
1 hora i 20 min

TADEO JONES,
UNA AVENTURA
MUSICAL

gener
diumenge, 12 i 18 h27M

u
si

ca
l

Intèrprets
Tadeo Jones, Luis Guijarro
Momia, Jorge Riquelme
Sara, Melisa Jiménez
Diva Vocce, Maria José Garrido
Sope Lotta, Willy Villalba
Belzoni, Gonzalo Cuesta

Ballarines 
Nuria Blasco
Laura Vitores
Alba Pérez
Sandra Vaquero
Sílvia Gómez

Producció
SOM Produce

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

www.tadeojoneselmusical.es

Tadeo Jones rep una misteriosa 
visita i un enigmàtic missatge 
en què li indiquen que Sara 
ha desaparegut i que haurà 
d’anar a l’illa grega de Delos 
per buscar-la. Tadeo posa mans 
a l’obra i comença una aventu-
ra en què recorrerà el fantàstic 
món de la mitologia grega a la 
cerca del tresor d’Euterpe, la 
musa de la música.

La cerca portarà Tadeo i el seus 
inseparables companys de vi-
atge (Jeff, el gos, la seva ben-
volguda mòmia i Belzoni, el 
lloro) a escenaris on trobaran 
les claus que els portaran fins a 
Sara i la font daurada, mentre 
s’interpreten els temes més co-
neguts de les seves pel·lícules.
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    Tadeo Jones, una aventura musical 
que farà viure a tota la família una 
inoblidable aventura.”

DESCOMPTE
Ta! En família
16 € (a partir de 4 entrades)

PREU
20 €



Durada: 1 hora i 30 min

25 IL·LUSIONS
MAG LARI

febrer
diumenge, 12 I 18 h

febrer
dissabte, 18 i 21 h09 10M

àg
ia

Guió
Josep Maria Lari 

Direcció 
Mag Lari i David Pintó 

Amb
Mag Lari

Producció
Focus i Solucions Camiral

El Mag Lari celebra 25 anys 
sobre els escenaris amb 25 il-
lusions, un muntatge de nova 
creació per a tots els públics 
que recupera els seus números 
de màgia més emblemàtics i hi 
incorpora 10 de nous. 

25 il·lusions presenta un total 
de vint-i-cinc números de mà-
gia pura, que se succeiran en 
una hora i mitja de xou trepi-
dant, tot un repte logístic i vi-
sual per al Mag Lari. Números 
d’escapisme, escenes de terror 
i un final impactant seran les 
grans il·lusions d’aquest mun-
tatge que resumeix tota una 
vida dedicada a la màgia. 

Els efectes especials i el com-
ponent audiovisual guanyen 
protagonisme en aquest nou 
espectacle del gran Lari, acom-
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www.maglari.com
@maglari

panyat de cinc ballarins. Un es-
pectacle sorprenent que repas-
sa la trajectòria del mag més 
conegut del nostre país, des 
de la seva primera actuació, el 
14 de desembre de 1992, fins 
a l’actualitat.

    Un espectacle on reuneix els seus 
vint-i-cinc números més emblemàtics 
en un xou trepidant!”
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Ta!65
29 €

Ta!29
26 €

DESCOMPTES
Ta!20
24 €

Ta!Grups
29 €

PREU
32 €

ABONAMENTS A LA CARTA

Consulteu preus a la pàg. 7

Ta!Amf8
16 €

Ta! En família
25 € (a partir de 4 entrades)



L’OFF Teatre-Auditori engloba una gran varietat d’activitats 
complementàries, espectacles i cicles de qualitat programats a diferents 
espais de la nostra ciutat i té com a objectiu apropar el públic al món 

del teatre, la dansa, la màgia i la música. 
Us animem a acompanyar-nos-hi!

Totes les activitats són gratuïtes i d’entrada lliure 
excepte els espectacles al Teatre de Mira-sol i les sortides exclusives.

 
Trobareu tota la programació estable, paral·lela, educativa i OFF 

al nostre web www.tasantcugat.cat

Una hora de màgia ............................. 86
Activitats complementàries ................. 88
Teatre de Mira-sol ............................... 90
Sortides exclusives .............................. 92

OFF TEATRE-AUDITORI



UNA HORA DE MÀGIA
DIRECCIÓ ARTÍSTICA: MAG LARI

86 87

Al Cafè Auditori, aforament limitat a 130 persones. 
Gratuït. Cal recollir la invitació a partir d’una hora abans.

Un espectacle en el qual es barreja el menta-
lisme més clàssic amb les noves tecnologies, i 
on s’uneixen experiències d’espiritisme, telepa-
tia, psicokinesi, hipnosi, escapisme i fakirisme 
en un viatge que no deixarà indiferent a ningú. 
Atreveix-te a sentir noves experiències.

Amb 20 anys d’experiència professional, havent 
actuat en 9 països i amb diversos premis inter-
nacionals de màgia, Fèlix Brunet és una aposta 
segura per passar una bona estona gaudint de 
la millor màgia. Un espectacle dinàmic i amb 
molt d’humor per a tota la família.

Proximus és un espectacle, amb cartes, mone-
des, bitllets i altres elements, que combina efec-
tes molt potents amb altres de bellesa plàstica. 
Un espectacle sorprenent i divertit on els matei-
xos espectadors són els protagonistes. Idoni per 
a tota la família!

Amb les actuacions de 
Gerard Borrell 
Melanie
Selvin
Presenta: Mag Lari

ENTRADA AMB INVITACIÓ. Abonats a partir 
del 5 de setembre; la resta, a partir del 12 
de setembre, pels canals habituals de venda.

Amb la col·laboració de

01 1910 desembre
dissabte, 18 h

gener
dissabte, 18 h

novembre
dissabte, 18 h

30 de setembre
diumenge, 11.30 a 14 h
Al vestíbul del
Teatre-Auditori

ACHERON DELACROIX
PRESENCIAS

MAG FÈLIX
POTADECABRA

MAGICURY
PROXIMUS

MARATÓ 
DE MÀGIA
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. Entrada lliure

TALLERS PER A NADONS

Dilluns, 12 de novembre, 18 h
Mini beats! 
Companyia De Spiegel (Bèlgica)
Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona
Edat recomanada: 0 a 4 anys
Durada: 45 min
 
 

PARLEM DE... TEATRE

Dimecres, 10 d’octubre, 19.30 h 
Parlem d’Humans 
amb la companyia
Al Cafè Auditori

PARLEM DE... TEATRE

Divendres, 19 d’octubre, 19 h 
Parlem d’Un cop l’any 
amb la companyia
Al Cafè Auditori

PARLEM D’ÒPERA

Dimarts, 7 de novembre, 19.30 h
Parlem de Falstaff 
amb Javier Pérez Senz
Al Cafè Auditori

ASSAIG OBERT

Diumenge, 18 de novembre, 17 h
Ballet Nacional Rus
Cal recollir la invitació a partir 
d’una hora abans

ASSAIG OBERT

Divendres, 14 de desembre, 18 h
Comapñía Nacional de Danza
Cal recollir la invitació 
a partir d’una hora abans

PARLEM DE... TEATRE

Dijous, 29 de novembre, 20 h 
Parlem d’Èdip 
amb Mercè Pons
Presenta: Maria Cusó
A la Biblioteca Central Gabriel Ferrater

Dijous, 15 novembre, 11.30 h 
Sing for Your Child (Canta per al teu fill)
Companyia Dybwikdans (Noruega) 
Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori
Edat recomanada: 0 a 2 anys
Durada: 45 min
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TEATRE DE MIRA-SOL

Teatre de Mira-sol
c. Mallorca, 42
93 589 20 18
www.centresculturals.santcugat.cat

VENDA D’ENTRADES 
www.tasantcugat.cat 
Oficina de Turisme

Una proposta teatral divertida i desenfadada amb els 
objectes més anodins d’una llar domèstica. La història 
explica les aventures i desventures de dos mitjons ju-
ganers i entremaliats, amics inseparables, fins que un 
d’ells diu que necessita “més espai”.

Autor i director Pablo Vergne
Actors titellaires Manuel Pico i Eva Soriano
Disseny titelles Eva Soriano
Producció La Canica

20

25

gener
diumenge, 12 h

novembre
diumenge, 12 h

Durada: 50 min
Preu: 6 €

ESPECTACLE 
EN CASTELLÀ

Durada: 50 min
Preu: 6 €

HISTORIA DE 
UN CALCETÍN
LA CANICA

MON PARE 
ÉS UN OGRE
LA BALDUFA

Ella es va muntar una història d’amor amb un bomber 
atractiu. Ell es va divertir amb ella, fins al punt d’ofe-
rir-la als altres. Diuen que és una noia mentalment 
limitada. Com es pot dir “no”, si no es troben les 
paraules per fer-ho? Durant el judici, quin valor té la 
paraula d’una noia mentalment limitada?

Una obra a porta tancada, impactant i pertorbadora so-
bre l’abús, el consentiment, el desig, el desdeny i l’amor.

Direcció Jordi Vilà Intèrprets Mariantònia Salas 
i Salvador Miralles Música Guillem Llotge Producció 
Associació Mise en Lumière i Associació Barna-Bé

23 novembre
divendres, 21 h

Durada: 1 hora i 20 min
Preu: 10 €

BOMBERS
DE JEAN-BENOÎT PATRICOT
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A la taquilla del Teatre de Mira-sol:
a partir d’una hora abans

Mares, pares i nadons gaudiran d’aquest concert-des-
coberta. Els grans hi identificarem consagrades cançons 
que ens transporten a altres èpoques i moments viscuts. 
Els petits potser les sentiran per primera vegada, però de 
seguida detectaran que no es tracta de cançons normals 
sinó d’un deliciós menú de HITS amb majúscules.

Adrià Bauzó saxòfon, glockenspiel, flauta travessera
Pau Sánchez acordió, flauta travessera, pianet
Maria de Palol violoncel
Andreu Vilà vibràfon

Un espectacle que ens parla sobre la maldat dels bons i 
la bondat dels dolents, el càstig, la culpa, la solidaritat, 
la justícia, el bé i el mal. Un viatge al país dels Ogres, 
un cant a l’esperança, una història de redempció. És un 
espectacle que vol arribar a emocionar-nos, a fer-nos 
viure els sentiments dels altres en pròpia pell i generar 
empatia cap a situacions que, en la majoria dels casos, 
estan allunyades de la nostra realitat.

Autoria Jokin Oregi i La Baldufa Direcció Jokin Oregi 
Intèrprets Carles Pijuan/Emiliano Pardo/Enric Blasi

18 novembre
diumenge, 10 i 11.30 h

Durada: 45 min
Preu: 6 €

CONCERTS
PER A NADONS
HITS

0-3 anys

+4 anys

+8 anys



SERVEIS A L’ESPECTADOR ACCESSIBILITAT

Presentant l’entrada de 
l’espectacle i el tiquet del 
pàrquing abans de la funció, 
obtindreu un tiquet regal 
de dues hores per a qualsevol 
dels tres caixers automàtics 
situats a la planta -1.

2 HORES 
GRATUÏTES 
D’APARCAMENT 

WI-FI 
Connexió gratuïta al Vestíbul i al Cafè Auditori.

NEWSLETTER 
Inscriu-te al web i rep informació periòdica.

VISITES GUIADES 
A les instal·lacions, dues hores abans de la fun-
ció. Per a grups de mínim 10 persones. 
Reserva prèvia.

SERVEI DE GUARDA-ROBA 
Gratuït al vestíbul en alguns espectacles.

Latitud: 41° 28‘ 10.11‘‘
Longitud: 2° 5‘ 20.86‘‘

ESPAI PER A CADIRES DE RODES 
A la platea del teatre disposem d’espai 
per a persones que utilitzen cadira de rodes. 

APARCAMENT PER A PERSONES 
AMB MOBILITAT REDUÏDA
Tres places d’aparcament a l’av. Pla del Vinyet/
Av. Torreblanca.

ADAPTACIÓ PER A PERSONES 
AMB DIVERSITAT SENSORIAL
Els espectacles assenyalats compten 
amb servei de subtitulació, audiodescripció, 
i so de sala amplificat. Tots els espectacles 
de teatre compten amb servei de so de sala 
amplificat.

LUDOTEATRE 
Servei gratuït en els espectacles assenyalats per 
als infants de 3 a 10 anys. 
Places limitades. Reserva prèvia.

Col·laboren:

Cafè Auditori

a 50 metres del 
Teatre-Auditori

TEATRE-AUDITORI
SANT CUGAT

Hotel
Sant Cugat Dolcevita

Erreka Mut

Udon

P

ENTORN GASTRONÒMIC 
Amb l’entrada de l’espectacle, preus especials a 
diferents restaurants a l’entorn del Teatre. Vegeu 
els restaurants al plànol de sota.

APROPA CULTURA
Programa socioeducatiu adreçat a 
usuaris de centres socials en situació 
de desigualtat, discriminació, 
vulnerabilitat i risc d’exclusió social. 

www.apropacultura.cat 

Més informació:
teatre-auditori@santcugat.cat / 93 589 12 68

SORTIDES EXCLUSIVES

Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya (OBC)

Cor Jove Orfeó Català
Cor infantil Amics de la Unió

Director Yourgos Loukos

Programa Bella figura, Wings of Wax i Petite mort
Coreografies Jirí Kylián 

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu 
Director musical Santiago Serrate

Orfeó Català i Cor de Cambra del Palau 
de la Música Catalana
Director Simon Halsey

Münchner Philharmoniker
Director Gustavo Dudamel

Programa G. Mahler: Simfonia núm. 2, Ressurrecció

13

25

27

gener
diumenge, 11 h

abril
dijous, 20 h

juny
dijous, 20 h

Preu especial
espectadors TA: 48 €

Preu especial
espectadors TA: 84,60 €

Preu especial
espectadors TA: 131,25 €

EL SENYOR DELS ANELLS III 
EL RETORN DEL REI
A L’AUDITORI

BALLET DE L’OPÉRA 
DE LYON 
AL GRAN TEATRE DEL LICEU

GUSTAVO DUDAMEL & ORFEÓ 
CATALÀ I COR DE CAMBRA
AL PALAU DE LA MÚSICA

92 93

+info: teatre-auditori@santcugat.cat
Entrades limitades



VENDA D’ABONAMENTS 
a partir del dimecres 12 de desembre

VENDA D’ENTRADES 
a partir del dimecres 19 de desembre

AVANÇ DE
PROGRAMACIÓ

FEBRER-MAIG 2019
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EL PREU
d’Arthur Miller
Direcció: Sílvia Munt

JANE EYRE: 
UNA AUTOBIOGRAFIA
a partir de la novel·la 
de Charlotte Brontë
Direcció: Carme Portaceli 

ESCAPE ROOM
de Joel Joan 
i Hector Claramunt

LA BONA PERSONA 
DE SEZUAN
de Bertolt Brecht
Direcció: Ramon Ribalta 

VOLTAIRE / ROUSSEAU
LA DISPUTA 
de Jean-François Prévand
Direcció: Ernesto Caballero

LA IMPORTÀNCIA 
DE SER FRANK
d’Oscar Wilde
Direcció: David Selvas

HITS 
Tricicle

AINHOA ARTETA 
& ORQUESTRA 
SIMFÒNICA 
CAMERA MUSICAE
El lirisme dels quatre 
últims lieder de Strauss

CLÀSSICA

L'ELISIR D'AMORE
de Gaetano Donizetti

LA BOHÈME
de Giacomo Puccini

ÒPERA

HUMOR

DESCUBRIENDO A AC/DC 
Rock en família

GISELLE Ballet du Capitole de Toulouse
CARMEN Víctor Ullate Ballet

TEATRE

EN FAMÍLIA

DANSA



Amb l’ajut de:

Mitjans de comunicació col·laboradors:

Protectors:

 

Restauració recomanada:

Els concerts de música clàssica i òpera estan dins del cicle: Els espectacles familiars estan dins el programa

El Teatre-Auditori és membre de: 

Temporada 25 (setembre 2018 - febrer 2019) n. 62 #fem25anys

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis 
posteriors a la seva publicació (Juliol 2018).

Totes les actualitzacions les podeu trobar al web 
www.tasantcugat.cat i a @TeatreAuditori

Si voleu rebre aquest programa 
notifiqueu-nos-ho per correu electrònic, 
a teatre-auditori@santcugat.cat

Quan aquest programa ja no us sigui útil, llenceu-lo al contenidor blau. Col·laboreu en el seu reciclatge.

Consulteu i actualitzeu les vostres dades
https://santcugat.koobin.com/zonapersonal

El programa del Teatre-Auditori Sant Cugat es remet als nostres subscriptors per informar-los 
de la nostra programació. Aquest enviament es realitza d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades personals, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat.

El Teatre-Auditori Sant Cugat, com a responsable del tractament de les seves dades, no les 
cedeix a cap altra entitat o empresa. La informació detallada del tractament de dades es pot 
localitzar a la política de privacitat ubicada al nostre web.

Si desitgeu més informació, per deixar de rebre el programa o per accedir, rectificar, 
suprimir o exercir la resta dels vostres drets, podeu adreçar-vos per escrit a: Teatre-Auditori 
Sant Cugat, Plaça de Victòria dels Àngels, 1 – 08172 Sant Cugat del Vallès indicant 
“Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a teatre-auditori@santcugat.cat

Av. del Pla del Vinyet, 48
08172 Sant Cugat del Vallès

@TeatreAuditori

@TeatreAuditori

tasantcugat.catteatre-auditori
@santcugat.cat

CONTACTA AMB NOSALTRES

www.facebook.com/
teatreauditorisantcugat

93 590 76 90 (oficines)
93 589 12 68 (taquilles)

600 996 996

youtube.com/user/
tasantcugat




