
Temporada
d’espectacles
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Setembre 2022 - gener 2023

Vilafranca del Penedès
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Fotografi a: Alejandro Ardilla



Diumenge 9 d’octubre  
a les 12h 

ADEU, PAF
Falsterbo 

Lloc Auditori Municipal  

Gènere Música 
Durada 90 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 5 anys 
 
“Amic Paf: fins aquí hem arribat. El viatge ha 
estat meravellós i segur que sempre tindràs 
un nen que vulgui jugar amb tu. Nosaltres 
ho hem fet i t’hem estimat. Espero que ho 
hagis passat bé, com tota la gent que t’ha 
conegut i ha compartit alguna llàgrima amb 
tu. Com jo ara. MOLTÍSSIMES GRÀCIES.” 
Eduard Estivill, fundador de Falsterbo  
i metge del son 
 
Falsterbo i la seva música folk han creat can-
çons que formen part dels records musicals 
de quatre generacions.

Ara han decidit posar punt final a la seva 
afició amb un disc i una gira.

El fil conductor d’aquest projecte és la cançó 
que els ha acompanyat des dels inicis:  
Paf, el drac màgic. 
 
Direcció de banda i guitarres Toni Xuclà  
Contrabaix, baix i veu Magalí Datzira  
Piano, teclats i veu Àlex Badia  
Guitarra elèctrica i pedal steel Guillem Callejón 
Bateria i veu Glòria Maurel 
Falsterbo Montse Domènech,  
Eduard Estivill i Jordi Marquillas 
 
 

Diumenge 2 d’octubre 
a les 12h 

SPEKTRUM
Cia. Albertpiq Illusionist

Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Gènere Màgia musical, visual i teatral 
Durada 60 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 3 anys 
 
Gaudiu, sorpreneu-vos i emocioneu-vos 
amb aquest gran espectacle de ritme trepi-
dant que us submergirà de ple en la màgia 
de la llum.

Albertpiq descobreix, a través de la màgia  
i un espectacle d’il·lusionisme de gran format, 
les principals propietats i característiques de 
la llum i el so.

Els espectres dels feixos de llum, de les ones 
musicals i de la llum ultraviolada ressalten  
i multipliquen els espectaculars efectes 
màgics i òptics que presenta aquest jove 
il·lusionista i ofereixen unes imatges 
escèniques molt visuals. Brillarà el vostre 
espectre més emocional!

 

Direcció Albert Picollà  
Guió Albert Picollà i Josep M. Picollà  
Guió veu en off Josep M. Picollà  
i Daniel Fernández  
Interpretació Albert Picollà i Jordi Nadal 
Veu en off Daniel Fernández  
i Gerard Borrell 
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Porta el teu Passaport Edunauta  

Organitza Ajuntament de Vilafranca 
                  Regidoria de Cultura

Organitza La Xarxa

Porta el teu Passaport Edunauta  
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Diumenge 6 de novembre 
a les 12h 

Quimera  
Cia. La Guilla Teatre 

Lloc Teatre Municipal Cal Bolet 

Gènere Titella i clown 
Durada 50 min  
Preu 6€  
Recomanat a partir de 6 anys 
 
Un espectacle entre el llenguatge de tite-
lles i el món del clown ple d’emocions  
i de sorpreses.

Els personatges d’aquesta història han 
aconseguit viure l’aventura de viatjar fins 
a l’illa de Quimera per passar-hi uns dies 
fantàstics i fer realitat el somni d’unes 
vacances idíl·liques. Però les expectatives no 
sempre es compleixen...

Direcció Pere Farran  
Disseny i construcció de titella i objectes 
Meritxell Morera 
Veus Guim Segarra i Roger Farran  
Interpretació i manipulació  
Meritxell Morera i Pere Farran

Diumenge 4 de desembre 
a les 12h 

Aladdin 
#thepopmusical  
Cia. La Roda Produccions 

Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Gènere Teatre musical 
Durada 60 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 4 anys

 
La Roda Produccions us proposa una 
comèdia divertida i actual, adreçada  
al públic familiar i amb molt de ritme. 

Aladdin és un dels components del grup 
musical Top Flash. Es presenten al concurs 
televisiu Star Band, on els vencedors reben 
com a premi una gira i l’enregistrament del 
seu primer disc.

Un espectacle musical ple de talent i 
whatsapps, però també de superació, treball 
en equip i il·lusions. Només cal que fregueu la 
llàntia meravellosa i us disposeu a somiar.

Autoria i direcció Dani Cherta  
Música original Keco Pujol 
Direcció musical Manel García 
Interpretació Miguel Ángel Sánchez, Alícia 
Olivé, Jordi González, Roger Sahuquillo, 
Anna Ferran i Joan Olivé

Organitza La Xarxa

Porta el teu Passaport Edunauta  

Organitza La Xarxa

Porta el teu Passaport Edunauta  
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Dimarts 27 de desembre 
a les 18h 

N’imPORTE quoi 
Cia. Leandre Clown 

Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Gènere Clown 
Durada 70 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 6 anys

Al carrer plouen claus. Cinc pallassos tru-
quen al timbre. La solitud s’escapa pel forat 
del pany. L’humor i la poesia es creuen al 
llindar de la porta. 
 
Leandre és considerat un dels millors pa-
llassos contemporanis d’àmbit internacional. 
Rien à dire, el seu darrer espectacle, és un 
solo que ha voltat pel món des del 2013. Des-
prés d’aquests gairebé deu anys en solitari, 
li va sorgir el desig de formar una tropa, de 
créixer, de crear amb altres artistes. A partir 
d’aquí, dissenya l’espectacle que li agradaria 
veure, un projecte per als pallassos que tant 
estima. Oferir-lo al públic, embarcar-lo en el 
seu univers, fer-lo somiar i riure. Aquest és 
l’origen de N’imPORTE Quoi, el nou i gran 
projecte de la companyia Leandre Clown. 

Direcció artística Leandre Ribera  
Interpretació Andreu Sans, Cristina Solé, 
Laura Miralbés, Leandre Ribera, Pere Hosta 
Composició musical  Victor Morató  
Interpretació Albert Picollà i Jordi Nadal 
Escenografia Txesca Salvà  
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Diumenge 8 de gener 
a les 12h 

Natanam  
Cia. DA.TE Danza

Lloc Teatre Municipal Cal Bolet 
Gènere Dansa 
Durada 35-40 min aprox 
Preu 6€ 
(en aquest espectacle els menors de 3 anys  
també han d’adquirir entrada)  

Recomanat de 6 mesos a 5 anys 
 
Natanam, en sànscrit, significa dansa. És 
joc i espai, és construir i desmuntar, és ex-
ploració a través del moviment, descobrir 
la presència d’uns altres i riure amb ells. 
 
Dos amics es troben, canten i juguen mentre 
dibuixen a terra un univers que va prenent 
forma amb línies de sal que tracen amb les 
mans. Quasi sense adonar-se’n, el dibuix i el 
joc s’uneixen al moviment dels seus cossos 
per completar i desdibuixar la seva efímera 
obra. És part del gaudi que produeix sentir-se 
units al fer i desfer. Tot l’espai té la capacitat 
de convertir-se en qualsevol cosa i ells ho 
poden fer, guiats per la dansa.  

Interpretació Raúl Durán i Mª José Casado  
Interpretació en creació Raúl Durán,  
Gonzalo Moreno i Mª José Casado  
Direcció coreogràfica  Omar Meza  
Autoria Lola Fernández de Sevilla 
Música original Jesús Fernández  
i David Campodarve  

Organitza Ajuntament de Vilafranca 
                  Regidoria de Cultura

Organitza Ajuntament de Vilafranca 
                  Regidoria de Cultura

Porta el teu Passaport Edunauta  



Informació
pràctica
Entrades
Preu únic de les entrades dels espectacles: 6€ 
(sempre que no s’indiqui un preu diferent a la 
fitxa de cada espectacle). 

Els infants menors de 3 anys poden entrar 
gratuïtament si seuen a la falda dels adults. 
(excepte els espectacles en què s’indiqui el 
contrari)

 
Venda anticipada
PER INTERNET  

espectacles.vilafranca.cat 

Sense recàrrecs ni comissions!

La venda per Internet finalitza 2 hores abans de 

l’inici de cada espectacle. 

A CAL BOLET A partir del 15 de setembre, cada 

dijous no festiu, de 18 a 20 h.

Tots els canvis en la programació es 

comunicaran a la nostra pàgina web. 

Visiteu-la amb antelació al dia de la funció  

o el concert.

 

Venda d’entrades el dia 
de la funció o el concert
Les entrades que hagin quedat disponibles  

es venen des d’una hora abans de cada funció 

o concert a la taquilla i no s’hi aplica cap tipus 

de descompte. 

El dia de cada espectacle no es venen entrades 
anticipades per a altres representacions. 

Descomptes
Famílies nombroses i/o monoparentals: 
25% (per a tots els membres).

Persones en atur: 25%.

Persones amb discapacitat i un acompanyant: 
50%. 

Persones jubilades i pensionistes que resideixin 
a Vilafranca del Penedès i Carnet Blanc de 
l’Ajuntament de Vilafranca: 50%.

Els descomptes, abonaments i altres promocions no són 

acumulables i només s’aplicaran en la modalitat de compra 

anticipada. Per adquirir entrades amb descompte a taquilla cal 

presentar el document acreditatiu en el moment de comprar-

les. Les entrades amb descompte comprades per Internet 

requeriran la presentació de l’acreditació corresponent per 

accedir a la sala. En cas de no poder-ho acreditar s’haurà 

d’abonar la diferència respecte al preu normal. 

Els espectacles familiars no es poden incloure dins dels 
abonaments VINE.

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis 

posteriors a la seva publicació (Estiu 2022)



Ara el teatre 
Cal Bolet 
i l’Auditori 
Municipal 
de Vilafranca 
més sostenibles!
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SENSE CUES, SENSE COMISSIONS, NI RECÀRRECS!

espectacles.vilafranca.cat 

VENDA D’ENTRADES

PER INTERNET!
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Teatre Municipal 
Cal Bolet 
C. de Cal Bolet, 3 

Tel. 93 890 41 33   

calbolet@vilafranca.org

Auditori Municipal
Avda. Catalunya, 15 

Tel. 93 817 53 29 

auditori@vilafranca.org

Aparcament gratuït al costat de l’Auditori.

Més Informació
www.laxarxavilafranca.cat 
espectacles.vilafranca.cat

Contacte
laxarxa@laxarxavilafranca.cat 

espectacles@vilafranca.cat  

Tel. 93 890 04 59

Segueix-nos
    @espectaclesvila

Tens a les mans un llibret amb tota la 

informació en paper reciclat. 

Ja no cal imprimir les entrades 

comprades per Internet. Podrem 

llegir el codi de barres directament 

del teu mòbil.

Estalviaràs tinta, paper i serà gairebé 

impossible que les perdis!
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Tu fas que l’espectacle continuï 
@espectaclesvila

 
 
      



Organitza Col·laboraAmb el suport de

Temporada
d’espectacles
familiars

Vilafranca del Penedès

Setembre 2022 - gener 2023

Diumenge 2 d’octubre 12h 

SPEKTRUM
Cia. Albertpiq Illusionist

Màgia musical, visual i teatral 
a Cal Bolet

Diumenge 9 d’octubre 12h 

ADEU, PAF
Falsterbo

Música a l’Auditori

Diumenge 6 de novembre 12h 

Quimera
Cia. La Guilla Teatre

Titella i clown a Cal Bolet

✁

Diumenge 4 de desembre 12h

Aladdin

#thepopmusical 
Cia. La Roda Produccions

Teatre musical a Cal Bolet

Dimarts 27 de desembre  18h

N’imPORTE quoi
Cia. Leandre Clown

Clown a Cal Bolet

Diumenge 8 de gener 12h 

Natanam
Cia. DA.TE Danza

Dansa a Cal Bolet

Paper 
reciclat


