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GRAELLA D’ESPECTACLES

DIA HORA LLOC ESPECTACLE / COMPANYIA GÈNERE  ENTRADA* PREU PÀG

FEBRER

DG 5 19H AUD MISHIMA
L’AIGUA CLARA

MÚSICA A   22€ / 24€
T 24€ / 26€

2

DV 10 20H AUD MAESTRO ESPADA
MURCIANA B/W ESTRELLICA

MÚSICA A 16€ / 18€
T 18€ /20€

3

DG 12 19H CB MORIU-VOS
DE CULTURA I CONFLICTE

TEATRE A 14€ / 18€ / 20€
T 16€ / 20€ / 22€

4

DG 26 19H CB LA PELL FINA
SALA FLYHARD

TEATRE A 14€ / 18€ / 20€
T 16€ / 20€ / 22€

5

MARÇ

DV 10 20H CB HOY PUEDE SER MI GRAN NOCHE
TEATRO EN VILO

TEATRE A 14€ / 18€ / 20€
T 16€ / 20€ / 22€

6

DG 12 19H AUD CAMERATA PENEDÈS I TEMPUS TRIO
EL TRIPLE DE BEETHOVEN

MÚSICA A 22€ / 24€
T 24€ / 26€

7

DG 19 19H CB UNA LLUM TÍMIDA
D’ÀFRICA ALONSO BADA I ANDREA 
PUIG DORIA

TEATRE
MUSICAL

A 14€ / 18€ / 20€
T 16€ / 20€ / 22€

8

DG 26 19H AUD ANNA ROIG
APORTAR BELLESA AL MÓN

MÚSICA A 22€ / 24€
T 24€ / 26€

9

DV 31 20H CB BONOBO
DE JOSEP JULIEN

TEATRE A 18€
T 20€

10

ABRIL

DG 2 19H AUD QUIMI PORTET
SI PLOU, HO FAREM AL PAVELLÓ

MÚSICA A 18€ / 20€
T 20€ / 22€

11

DV 21 20H CB PARADÍS
DE SERGIO BAOS

TEATRE A 16€
T 18€

12

DJ 17 20H AUD RÈQUIEM NOCTURN
DE PERE FAURA

DANSA A 18€ / 20€
T 20€ / 22€

14

DV 28 20H CB FLOR DE MAIG
CIA. XAVIER GUMÀ I VERONICA 
HERNÁNDEZ ROYO

DANSA A 10€
T 12€

15

MAIG

DG 7 19h AUD PABLO BARRAGÁN 
& CAMERATA PENEDÈS
L’ÈPICA I VIRTUOSISME DEL CLARINET

MÚSICA A 20€ / 22€
T 22€ / 24€

16

DV 12 20H ESPAI 
JOVE 
LA NAU

ORIOL CASALS + GABRIEL KAZZ
CONCERT DOBLE CANTAUTORS

MÚSICA A 16€
T 18€

17

DV 26 20H CB AL FINAL, LES VISIONS
DE LLÀTZER GARCIA

TEATRE A 18€ / 22€ / 24€
T 20€ / 24€ / 26€

18

DG 28 19H AUD GUILLERMOTTA
DE JORDI PRAT I COLL

TEATRE 
MUSICAL

A 18€ / 22€ / 24€
T 20€ / 24€ / 26€

19

JUNY

DV 2 21H AUD +
SOUND DE SECÀ

MÚSICA A 16€
T 18€

20

DV 9 21H AUD JUST A MOOD
CIA. ENJAZZ

DANSA A 18€
T 20€

21

AUD - AUDITORI MUNICIPAL / CB - TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET / ESPECTACLES COM A CASA

*A — Venda anticipada  T — Preu a taquilla
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DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

DISSENY GRÀFIC 
I MAQUETACIÓ
Ladyssenyadora.com



2 3A — Venda anticipada   T — Preu a taquilla A — Venda anticipada   T — Preu a taquilla

Fo
to

g
ra

fi
a 

@
Tx

em
a 

Sa
lv

an
s

Un emocionant 
projecte musical  
on els sintetitzadors 
analògics casen 
amb les castanyoles 
i els llaüts i 
demostren que 
l’electrònica també 
serà folklore.

50 MIN A 16€ / 18€
T 18€ / 20€

MÚSICA MAESTRO ESPADA
MURCIANA B/W 
ESTRELLICA
En un únic single de dues cançons, les orelles se’ns 
obren de bat a bat i se’ns eixampla el pit: Quin impacte, 
Murciana! Una malaguenya que se’t clava i taral·leges, 
amb els seus octosíl·labs que parlen del que sempre ens 
falta, un vers àrab que fa segles que es canta a l’hort i un 
primers vers popular de la Cuardilla de Patiño, una de les 
seves referències – que col·labora en el final estremidor 
del tema sobre els acoblaments de Refree, el productor.

Estrellica ens mostra la veu del Víctor en el seu punt més 
vulnerable i agut, que ens interroga sobre el destí amb la 
senzillesa de l’expressió de l’hort que tan bé va recollir Díaz 
Cassou al seu cançoner. La producció del Raül va acabar 
apropant el tema a altres folklores, amb crits xamans de 
fons combinats amb percussions i sintetitzadors.

VEU, SINTETITZADORS, CASTANYOLES, GUITARRA Alejandro Hernández 
VEU, SINTETITZADORS, PERCUSSIONS, CASTANYOLES, PANDERO QUADRAT, 
GUITARRA Víctor Hernández

DV 10 DE FEBRER
20H

Una pandèmia  
i molts, moltíssims, 
concerts després, 
Mishima presenta 
en directe el seu 
nou àlbum,  
L’aigua clara.

90 MIN A 22€ / 24€
T 24€ / 26€   

MÚSICA

DG 5 DE FEBRER
19H

MISHIMA
L’AIGUA CLARA
Gravat a Black Box, el santuari de Peter Deimel a Angers 
(França), el treball, no només insisteix en la seva aposta 
per la contundència sonora i la profunditat literària sinó 
que la sublima. Cinc anys després d’Ara i res (2017), 
Mishima assoleix la plenitud al seu novè disc d’estudi, el 
desè de la seva carrera si hi afegim el directe Ara i aquí 
(2019). La maduresa era (és) exactament això.

VEU I GUITARRA David Carabén
TECLATS Marc Lloret 
GUITARRA Dani Vega 
BAIX Xavi Caparrós
BATERIA Alfons Serra
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DG 26 FEBRER
19H
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Dir la veritat està 
molt bé, però... què 
passa quan aquesta 
veritat ofèn? 
Cal dir-la? Refl exió, 
en clau d’humor, 
sobre la manera 
que tenim de 
tractar-nos.

80 MIN A 14€ / 18€ / 20€
T 16€ / 20€ / 22€

TEATRE LA PELL FINA
SALA FLYHARD
El Nacho i la Miranda, una jove parella de Barcelona, 
visiten uns amics que acaben de ser pares per conèixer 
el petit Jan. Tot sembla anar bé fi ns que el Nacho deixa 
anar, sense donar-hi gaire importància, que el bebè de 
l’Eloi i la Sònia... és molt lleig. A partir d’aquí, i tot i que els 
pares recent estrenats intenten treure ferro a l’assumpte, 
l’ambient s’enrareix i comencen a sortir a la llum algunes 
altres veritats que fi ns ara cadascú guardava.

AUTORIA I DIRECCIÓ Yago Alonso i Carmen Marfà
REPARTIMENT Ángela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau

Espectacle amb activitat paral·lela. 
Per saber-ne més entra a espectacles.vilafranca.cat.

Cultura i Confl icte 
ha creat un 
espectacle sobre 
la vellesa amb 
música, paraules, 
imatges i cossos 
en moviment. 
Un projecte sobre 
la rebel·lió contra 
l’edatisme.

90 MIN A 14€ / 18€ / 20€
T 16€ / 20€ / 22€

TEATRE

DG 12 FEBRER
19H

MORIU-VOS
DE CULTURA 
I CONFLICTE
La Verge Maria pensa que l’espècie humana es col·lapsarà 
aviat si no fem res emocionalment intel·ligent. L’Imma 
xarrupa la sopa amb fruïció; està a punt de rebre una 
visita inesperada. L’Oriol no sap que avui és l’últim dia que 
podrà mirar les obres com un jubilat qualsevol. La Montse 
ja no pot ballar des que viu sota l’aigua. I la Mochi...Ai la 
Mochi! Volem arribar als cent anys, però, qui hi haurà que 
ens cuidi i ens doni un tracte digne respectant la nostra 
llibertat? Era això, el progrés?

AUTORIA Una creació de Cultura i Confl icte
DIRECCIÓ Joan Arqué Solà
DIRECCIÓ COREOGRÀFICA Sol Picó 
DRAMATÚRGIA Anna Maria Ricart Codina
INTERPRETACIÓ Imma Colomer, Montse Colomé, Oriol Genís, Arthur Rosenfeld, 
Magda Puig, Erol Ileri, Piero Steiner

Espectacle amb activitat paral·lela. Per saber-ne més 
entra a espectacles.vilafranca.cat

COMPANYIA RESIDENT
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EN COL·LABORACIÓ AMB

Fo
to

g
ra

fi 
a 

Si
lv

ia
 P

o
ch

Fo
to

g
ra

fi 
a 

D
an

ilo
 M

o
ro

n
i

A — Venda anticipada  T — Preu a taquilla

Una obra divertida, 
valenta i profunda, 
una celebració del 
que ja no hi és, del 
que hauria pogut 
ser i no ha sigut, un 
cant als perdedors, 
als que mai han 
deixat d’esperar 
el moment.

70 MIN
ESPECTACLE 
EN CASTELLÀ

A 14€ / 18€ / 20€
T 16€ / 20€ / 22€

TEATRE

DV 10 DE MARÇ
20H

HOY PUEDE SER 
MI GRAN NOCHE
TEATRO EN VILO
Una festa teatral, un monòleg còmic i musical, un exercici 
d’autofi cció que explica la fascinant història d’un cantant 
d’orquestra a la Galícia dels noranta i la seva fi lla, que 
aspira ser com el seu pare. Un relat punyent on Teatro En 
Vilo torna a desplegar tota l’eloqüència de la seva poètica 
teatral, la irreverència, la tendresa i l’humor per apropar-
nos a la batalla d’una dona que lluita entre l’extraordinari 
i l’ordinari, l’objectiu i la derrota, l’haver de ser i la felicitat 
autèntica.

TEXT: Noemí Rodríguez 
DIRECCIÓ: Andrea Jiménez 
INTÈRPRETS: Noemí Rodríguez i Darlene Rodríguez 
ESCENOGRAFIA: Mònica Borromello
VESTUARI: Paola de Diego, Sigrid Blanco i Candela Ivañez

* Premi del Público al MIT de Ribadavia 2020

Espectacle amb tertúlia postfunció.

La Camerata 
Penedès s’estrena 
amb Beethoven. 

60 MIN 
(SENSE PAUSA)

A 22€ / 24€
T 24€ / 26€

MÚSICA

ORQUESTRA RESIDENT

DG 12 DE MARÇ
19H

CAMERATA PENEDÈS 
I TEMPUS TRIO. EL 
TRIPLE DE BEETHOVEN
El triple concert de l’emblemàtic compositor alemany 
comptarà amb uns solistes de luxe: el Tempus Trio.
Premiats a concursos com el Rising Stars de Berlin i el 
WPTA de Singapur entre altres, ens presentaran la seva 
visió fresca i compromesa de l’obra del geni alemany. 

El concert s’iniciarà amb “Canción al Alba” de la 
compositora Raquel García Tomás. En aquest cas, la 
primera obra en catàleg de la compositora catalana amb 
més renom del panorama musical català i estatal que ens 
despertarà els sentits a través de les seves sonoritats en 
una obra plena de fi neses i pureses que ens evoquen a la 
primera claror del dia.

Micròfon obert després del concert.

*Podeu consultar la fi txa artística completa a: espectacles.vilafranca.cat
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Després de nou 
anys, l’artista 
torna als escenaris 
amb un nou disc 
sota el braç, ara 
com a Anna Roig, 
mostrant-nos el seu 
costat més personal 
i refl exiu.

80 MIN A 22€ / 24€
T 24€ / 26€

MÚSICA

EN COL·LABORACIÓ AMB

DG  26 DE MARÇ
19H

ANNA ROIG
APORTAR BELLESA 
AL MÓN
Tots aquests anys en segon pla li han servit per refl exionar 
sobre el perquè de fer música i de mostrar-la sobre els 
escenaris i, ara que torna, té molt clar per a què ho fa. 
Aportar bellesa al món, així és com es diu aquest disc i 
la cançó que obrirà l’espectacle, com a clara declaració 
d’intencions, ja que aquest és l’objectiu que la cantautora 
s’ha proposat dur a terme a través de la música i la poesia 
de les seves cançons. I, qui diu bellesa, diu bondat, veritat, 
empatia, harmonia... En defi nitiva, compartir allò que 
dona sentit a la vida i fa que aquest món sigui una mica 
més bonic.

VEU Anna Roig
PIANO Carles Sanz
CONTRABAIX Carla González
VIBRÀFON Andreu Vilar
BATERIA Ricard Parera
TROMPETA Alba Careta
SAXO I CLARINET Jordi Santanach
TROMBÓ Àlex Cassanyes

La combinació 
de text i música en 
una obra inspirada 
en fets reals que 
pretén trencar el 
silenci i reivindicar 
les vides de les 
lesbianes 
com allò que són: 
la memòria històrica 
del nostre país.

90 MIN
ESPECTACLE 
EN CASTELLÀ 
I CATALÀ

A 14€ / 18€ / 20€
T 16€ / 20€ / 22€

TEATRE MUSICAL

DG 19 DE MARÇ
19H

UNA LLUM TÍMIDA
D’ÀFRICA ALONSO 
BADA I ANDREA PUIG 
DORIA
La Isabel és una jove professora d’història d’una escola a 
l’Espanya dels anys del franquisme i està profundament 
enamorada de la Carmen, la professora de literatura.

Sense voler, però sense poder evitar-ho, neix una història 
d’amor entre elles dues que sembla haver-se d’acabar 
quan la família de la Carmen, de pensament fortament 
conservador, l’obliga a internar-se a un hospital de malalts 
psíquics per curar-se d’aquest amor que no pot ser i que 
no està ben vist. Temps després, la Carmen retorna a 
casa amb la Isabel, deixant família, hospital i feina enrere 
i havent d’enfrontar-se ara a les seqüeles que els electro-
xocs que ha estat rebent a l’hospital li estan causant.

DRAMATÚRGIA Àfrica Alonso Bada. COMPOSICIÓ MUSICAL Andrea Puig Doria 
i Àfrica Alonso Bada. DIRECCIÓ ESCÈNICA Marilia Samper. INTÈRPRETS Àfrica Alonso 
Bada i Júlia Jové. MÚSICA: Guitarra: Cèlia Varón. VIOLONCEL Marta Pons.
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El primer disc en 
directe de la seva 
carrera i també 
el seu primer 
recopilatori de 
“grans èxits”(amb 
dos temes inèdits).

90 MIN A 18€ / 20€
T 20€ / 22€

MÚSICA

EN COL·LABORACIÓ AMB

DG 2 D’ABRIL
19H

QUIMI PORTET
SI PLOU, HO FAREM 
AL PAVELLÓ
Gravat en el transcurs de diversos concerts del World 
Tour 2018 -2019, aquesta preciosa capsa il·lustra la 
transmutació en un gènere en si mateix d’un artista que 
més enllà dels milions de discos venuts amb Los Burros, 
Los Rápidos i El Último de la Fila, no ha deixat de ser 
fi del al seu propi univers. Un univers on el rock and roll 
es transforma en vehicle de pensament, dinamo d’ironia 
i corretja de transmissió d’allò que Dylan va convertir en 
alta literatura.

Un regal que ara pots tornar a gaudir en el seu hàbitat 
natural -l’escenari- i que testimonia la ingent aportació de 
Quimi Portet a la música en català del últims trenta anys.

VEU I GUITARRA Quimi Portet
GUITARRA Jordi Busquets
BAIX Antonio Fidel
BATERIA Ángel Celada

“La tarda del 21 
d’agost del 2017, 
en Younes, un noi 
de vint-i-dos anys, 
va ser abatut a 
trets pels Mossos 
d’Esquadra en 
una vinya dins el 
terme municipal 
de Subirats, a l’Alt 
Penedès. Just a 
costat de casa.” 

105 MIN A 18€
T 20€

TEATRE 

DV 31 DE MARÇ
20H

BONOBO
DE JOSEP JULIEN
Bonobo és un thriller, una road movie desesperada, 
una fugida endavant. El Fadi té un objectiu. El procés 
que va arrencar fa uns anys està a punt de culminar. Li 
tremolen les cames i, per primer cop després de molts 
mesos d’entrenament, es veu incapaç de conduir la 
furgoneta fi ns al seu espantós objectiu. Un imprevist en 
una gasolinera trastocarà els seus plans i l’abocarà a una 
fugida endavant en forma de road movie a través de bona 
part de la geografi a de l’Estat.

AUTORIA I DIRECCIÓ Josep Julien
INTÈRPRETS Neus Ballbé i Moha Amazian
ESPAI SONOR Neus Ballbé

* Premi Quim Masó 2021 (15a edició)
* Premi SGAE Jardiel Poncela 2020

Espectacle amb tertúlia postfunció.
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Quatre personatges i 
un únic actor, en una 
mena de road movie 
teatral que combina 
l’humor, l’absurd i la 
crítica per parlar-nos 
sobre una Mallorca 
que per a uns és un 
paradís i, per a algun 
altre, el paradís 
perdut.

75 MIN A 16€
T 18€

TEATRE

DV 21 D’ABRIL
20H

PARADÍS
DE SERGIO BAOS
Quantes vegades hem sentit a dir que Mallorca és un 
paradís? No hi ha dubte que ho és.

Bella en els seus paisatges, captivadora en el seu entorn, 
amb platges d’aigües cristal·lines, aigües turqueses 
fotogèniques com no n’hi ha d’altres. Però no tothom 
que viu en aquest paradís pot gaudir dels plaers de la vida 
vacacional. No tothom que hi viu es pot delectar amb els 
fruits que els seus arbres fl orits n’atorguen.

DRAMATÚRGIA I INTERPRETACIÓ Sergio Baos
DIRECCIÓ Xavi Núñez
AJUDANTIA DE DIRECCIÓ I ESPAI ESCÈNIC Joan Porcel

* Premi Ciutat de Palma d’Arts Escèniques 2022
* Premi ATAPIB a millor dramatúrgia i millor 

interpretació masculina

Espectacle amb tertúlia postfunció.
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El coreògraf 
barceloní Pere 
Faura s’acomiada 
de la dansa amb 
l’espectacle 
Rèquiem nocturn, 
un homenatge a 
l’univers artístic 
de Bob Fosse, 
gran expert en 
l’espectacle de la 
mort, per crear un 
gran rèquiem festiu 
i ple de purpurina.

100 MIN A 18€ / 20€
T 20€ / 22€

DANSA 

DJ 27 D’ABRIL
20H

RÈQUIEM NOCTURN
DE PERE FAURA
L’any 1979 Bob Fosse va fi lmar ALL THAT JAZZ, un retrat 
semi-autobiogràfi c sobre la seva vida com a addicte a les 
drogues, al sexe i a la feina, que acaba retratant la seva 
possible mort. Prenent aquesta pel·lícula com a principal 
referent, l’espectacle és un retrat autobiogràfi c de l’autor 
i de la seva mort professional dividit en tres grans actes 
com a símbol de les tres grans etapes d’un procés de 
realització d’un espectacle: l’audició, la creació i la funció. 
La història de de-funció en qualsevol acte de creació 
que refl exiona entre l’humor i la tendresa, que refl exiona 
sobre la bellesa de la mort per transformar l’acte de morir 
en un cabaret amb molta ploma i purpurina.

CONCEPTE, DIRECCIÓ I COREOGRAFIA Pere Faura. INTÈRPRETS Odo Cabot, Montse 
Colomé, Raff aella Crapio, Mario García Saez, Júlia Irango, Anamaria Klajnescek/
Claudia SolWat, Gloria March/Sarah Anglada, Victor Pérez Armero i Toni Viñals. AMB 
LA COL·LABORACIÓ ESPECIAL DE Francesc Orella. CONCEPTE I ESPAI ESCÈNIC Jordi 
Queralt. COMPOSICIÓ, DIRECCIÓ MUSICAL I MÚSICA EN DIRECTE Aurora Bauzà i 
Pere Jou (Telemann Rec.). TEXT Pere Faura i Marc Angelet.

* Premi millor espai escènic, Dansacat 2022
* Premi d’Arts Escèniques, Crítica Serra d’Or 2021
* Premi al millor intèrpret masculí, Crítica 2021
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Amb una forta 
base de dansa 
popular, aquesta 
peça utilitza la fusió 
d’estils i cultures 
del moviment, 
per donar pas a 
una nova manera 
d’interpretar-la i 
portar-la al terreny 
del llenguatge de 
les danses urbanes i 
més experimentals.

20 MIN A 10€
T 12€

DANSA

DV 28 D’ABRIL
20H

FLOR DE MAIG
CIA. XAVIER GUMÀ 
I VERONICA 
HERNÁNDEZ ROYO
Flor de maig proposa una nova mirada a la tradició 
des d’una perspectiva de postmodernitat, fusionant 
llenguatges i amb la dansa d’arrel com a base, en diàleg 
amb la dansa urbana i contemporània. La peça parteix 
de la llegenda de La dama de Can Fàbregues, la vincula 
a diversos elements de la tradició popular i en capgira el 
desenllaç per llegir-lo des d’una perspectiva de gènere 
contemporània.

DIRECCIÓ ARTÍSTICA I COREOGRAFIA Xavier Gumà, Verònica Hernández Royo 
BALLARINES: Sergi Roldan, Eva Rosinach, Íria Llena Gasol, Marta Gómez, Xavier 
Gumà, Verònica Hernández Royo 
ESPAI SONOR Samantha Collado i Nexart Percussion 
MESCLA Alex Casals 
DISSENY D’IL·LUMINACIÓ Jordi Pérez 
ASSESSORIA EN DANSA D’ARREL Bernat Gumà, Carles Janer i Adriana Monté

Espectacle amb activitat paral·lela. Per saber-ne més, 
entra a espectacles.vilafranca.cat.
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*Podeu consultar la fi txa artística completa a: espectacles.vilafranca.cat

El clarinetista 
internacional 
Pablo Barragán 
s’incorpora a 
la Camerata 
Penedès per 
oferir virtuosisme, 
fl exibilitat, 
espontaneïtat 
i èpica sobre 
l’escenari.

60 MIN 
(SENSE PAUSA)

A 20€ / 22€
T 22€ / 24€

MÚSICA

ORQUESTRA RESIDENT

DG 7 DE MAIG
19H

PABLO BARRAGÁN & 
CAMERATA PENEDÈS
L’ÈPICA I EL VIRTUOSISME 
DEL CLARINET 
Guardonat en diversos premis europeus com l’ARD, 
el sevillà farà un recorregut per les danses més 
emblemàtiques del repertori clàssic que beuen del folklore. 
Falla, Bartók i Brahms ens transportaran a l’essència de la 
música popular de l’Europa de l’Est.

Sense abandonar el folklore, Leos Janácek serà l’encarregat 
de tancar el concert amb la seva Suite per a orquestra de 
corda, un recull de sis moviments inspirats en una òpera del 
mateix compositor que combinen el folklore, els moviments 
de dansa i les línies melòdiques impregnades 
del nacionalisme musical txec més pur.

Micròfon obert després del concert.

Fo
to

g
ra

fi 
a 

A
u

to
r

Fo
to

g
ra

fi 
a 

Si
lv

ia
 C

as
al

s

Fo
to

g
ra

fi 
a 

P
at

rí
ci

a 
A

tz
u

r

Gabriel Kazz 
presenta “Lonely 
Fire”, el seu àlbum 
debut, sorgit d’una 
estada de cinc anys 
a Londres. 

Oriol Casals ofereix 
un concert íntim a 
guitarra i veu. Les 
seves composicions 
mostren sensibilitat 
i emotivitat.

75 MIN A 16€
T 18€

MÚSICA

EN COL·LABORACIÓ AMB

DV 12 DE MAIG
20H

ORIOL CASALS 
+ GABRIEL KAZZ
CONCERT DOBLE 
CANTAUTORS
Amb la guitarra acústica al capdavant i acompanyat de la 
seva banda, Kazz combina amb gràcia folk, rock, grunge, 
downtempo i chamber pop, infl uenciat per artistes tan 
diversos com Ben Harper, The Smashing Pumpkins, 
Incubus o The Weepies.

Donem la benvinguda al nou treball Tot o res del músic 
vilafranquí Oriol Casals, deu cançons plenes d’amor, 
sentiment i profunditat poètica. El disc es pot defi nir com 
un viatge per les vivències i els sentiments amb què s’ha 
trobat l’artista en els darrers anys; els seus amors, les 
seves pors, les idees i les inquietuds.

GUITARRA I VEU Gabriel Kazz
GUITARRA I VEU Oriol Casals Rafecas

ESPAI JOVE 
LA NAU
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Una obra profunda 
que ens convida  
a reflexionar  
sobre la mort,  
la culpabilitat i com 
podem sobreviure 
a la gent que tant 
hem estimat.

100 MIN A 18€ / 22€ / 24€
T 20€ / 24€ / 26€

TEATRE

DV 26 DE MAIG
20H

AL FINAL, LES VISIONS
DE LLÀTZER GARCIA
La Sara i l’Adri, una parella jove, s’instal·la en una masia, no 
gaire lluny de Girona. De seguida coneixen el veí, l’Álex, 
que viu sol en una casa a poques passes de la seva i amb 
qui comencen a establir una relació que es consolida la 
nit que ell els convida a sopar. Acabada la reunió, i ja de 
matinada, la Sara no pot dormir i, en mirar per la finestra, 
veu el seu veí, ajupit a terra, mig nu, mirant-se de manera 
obsessiva la casa on viuen i, en concret, la finestra del 
dormitori que ocupen... Les nits següents, l’Álex continua 
fent la mateixa estranya aparició.

AUTORIA I DIRECCIÓ Llàtzer Garcia
REPARTIMENT Joan Carreras, Laia Manzanares, Joan Marmaneu i Xavi Sáez
IL·LUMINACIÓ Ganecha Gil
ESCENOGRAFIA Sebastià Brosa
VESTUARI Joana Martí
MOVIMENT Maria Salarich
COMPOSICIÓ MUSICAL I ESPAI SONOR Guillem Rodríguez
AJUDANTIA DE DIRECCIÓ Roger Torns

Una producció de la Sala Beckett i el Grec 2022 Festival 
de Barcelona
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Concert íntim 
de cançons de la 
Guillermina Motta 
interpretades 
per un alter ego 
molt particular, 
anomenat 
Guillermotta.

80 MIN A 18€ / 20€
T 20€ / 22€

TEATRE MUSICAL

DG 28 DE MAIG
19H

GUILLERMOTTA
DE JORDI PRAT I COLL
Guillermina Motta va entrar a formar part dels Setze 
Jutges l’any 1964 i aviat es va convertir en una de les 
seves cares més conegudes. Apassionada per la chanson 
francesa va versionar Brel, Brassens, Barbara… a més 
de musicar poemes d’autors catalans. Podrem reviure 
melodies i cançons com la popular ‘Remena nena’, però 
també d’altres, com ‘Lily’ o ‘Pantera’. 

Sensibilitat, ironia, compromís, mamarraxisme, poesia… 
En definitiva, bones cançons en bona companyia.

DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ Jordi Prat i Coll. DIRECCIÓ MUSICAL Jordi Cornudella. 
INTÈRPRET Jordi Vidal. PIANO Jordi Cornudella. VESTUARI Míriam Compte. 
CARACTERITZACIÓ Núria Llunell. ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ Joan Griset

*  Premi a millor actor de musical, La Crítica 2021
* Premi a millor interpretació de musical per a Jordi 

Vidal, Teatre Barcelona 2021-22
* Premi a millor espectacle musical de proximitat, 

Teatre Barcelona 2021-22
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Una combinació 
de percussió, cant 
i dansa a través 
de melodies que 
uneixen i marquen 
un estil.

50 MIN A 16€
T 18€

MÚSICA

DV 2 DE JUNY
21H

+
SOUND DE SECÀ
‘+’ és un ritual compartit, un lloc comú de l’espai públic, 
un punt de trobada de desconeguts. Un encreuament 
creatiu, participatiu i nocturn on es troben la percussió 
amb la dansa, la veu, el moviment i la poesia. Sumar com 
a lluita comunitària i necessitat humana per celebrar les 
nostres diferències. La suma contra els discursos d’odi 
cap al diferent i contra l’individualisme.

T’hi sumes?

DIRECCIÓ ARTÍSTICA Genís Farran
DIRECCIÓ MUSICAL Robert Canela
DIRECCIÓ COREOGRÀFICA I POESIA Maria Salarich
DISSENY DE SO Manel Pedrós
DISSENY DE LLUMS Omar Llobet
ESCENOGRAFIA Pere Carrasco
FIGURINISTA Núria Llunell
INTÈRPRETS Laura Barquets, Robert Canela, Laia Farran, Jesus Franco, Sandra 
Garcia, Joan Gonzalez, Núria Pulido, Jordi Talavera, Heika Villar, Natàlia Morales i 
Bernardo Dombua

Espectacle amb activitat paral·lela. Per saber-ne més 
entra a espectacles.vilafranca.cat.
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Una peça 
construïda al 
voltant de la música 
de Teddy Wilson, 
mestre de l’era  
del swing.

50 MIN A 18€
T 20€

DANSA

DV 9 DE JUNY
21H

JUST A MOOD
CIA. ENJAZZ
Just a Mood porta a l’escenari el jazz; la seva música 
i les seves danses. És un espai de trobada entre una 
música escrita al segle passat, un moviment carregat 
de tradició però en contínua evolució i el seu eco en sis 
ballarins d’ara.

Un espectacle de dansa intens i dinàmic que celebra 
la figura del mestre de l’era del swing, Teddy Wilson, 
posant en escena valors fonamentals del jazz com la 
improvisació, la celebració de la diversitat en l’expressió 
individual i la força comunitària.

DIRECCIÓ María Ferrer i Aurélien Darbellay 
INTÈRPRETS Francesc Bujosa, Anna Portell, Alice Meï, Matteo Nicolai, Aurélien 
Darbellay i María Ferrer

Ballada conjunta al final de l’espectacle.
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VENDA ANTICIPADA

ONLINE

Venda d’entrades i abonaments
dels espectacles de setembre 
2022 a gener 2023 per Internet 
a: 

espectacles.vilafranca.cat

* Sense recàrrecs ni 
comissions. 

* La venda per Internet fi nalitza 
2 hores abans de cada 
espectacle.

A LA TAQUILLA DE CAL BOLET

A partir del 15 de gener, venda 
d’entrades dels espectacles que 
es realitzaran des del mes de 
febrer de 2023 fi ns al mes de 
juny de 2023, ambdós mesos 
inclosos, es farà els dijous no 
festius de 18 a 20h a les taquilles 
de Cal Bolet.  

* Els abonaments només es 
posen a la venda per Internet

VENDA EL MATEIX DIA 
DE LA FUNCIÓ

Una hora abans de cada 
espectacle es posaran a la venda 
les entrades que hagin quedat 
disponibles.

* Tindran un preu superior 
al de la venda anticipada i 
no s’aplicarà cap tipus de 
descompte. El mateix dia 
del concert o funció no es 
farà venda anticipada d’altres 
espectacles.

* Aquest protocol de venda 
està sotmès als canvis que 
es puguin derivar de les 
instruccions per part de les 
autoritats sanitàries.

DESCOMPTES

10% Carnet de Biblioteca* / 
Socis Cine-Club Vilafranca* / 
Alumnes i VxL (CPNL)* / Carnet 
d’Òmnium Cultural*.  

15% Carnet d’Amic de Cal Bolet 
i l’Auditori (una entrada per 
carnet)* 

25% Famílies nombroses i/o 
monopa-rentals (per a tots els 
membres) / Joves fi ns a 30 
anys* / Carnet Jove* / Persones 
en atur / Socis del club TRESC 
(dues entrades per soci)* / 
*Grups a partir de 15 persones 
(amb reserva prèvia al 93 890 
04 59) / *Persones jubilades, 
pensionistes i majors de 65 anys 
que no resideixin a Vilafranca del 
Penedès. 

50% Persones jubilades i 
pensionistes /Carnet Blanc 
Ajuntament de Vilafranca/ 
Persones amb discapacitat i un 
acompanyant. 

* Aquests descomptes només 
s’apliquen a les entrades 
d’import igual o superior a 
10,35€. 

* Els descomptes, abonaments 
i altres promocions no 
són acumulables i només 
s’aplicaran en la modalitat de 
venda anticipada.

RECORDEU

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 sense descompte.

CANVIS/ANUL·LACIONS

Una vegada adquirida l’entrada 
(a taquilla o per Internet) no 
podrà ser canviada, ni se’n podrà 
retornar l’import. En cas de 
cancel·lació de l’esdeveniment, 
l’organit-zació es compromet a 
la devolució de l’import.

La programació pot patir 
ajornaments, canvis de dates 
o anul·lacions. En el cas que 
un espectacle s’hagi d’ajornar 
i reprogramar a una nova data, 
les persones que no hi puguin 
assistir podran sol·licitar el retorn 
de l’import de les entrades. Si 
l’espectacle se suspèn, es farà el 
retorn a totes les persones que 
disposin d’entrades.

També poden variar els 
aforaments d’acord amb les 
mesures de seguretat que 
indiquin les administracions 
competents. En aquest cas, 
l’organització es reserva el dret 
de reubicar les persones en 
altres localitats i si això no és 
possible, es retornarà l’import de 
les entrades.

VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS

A B O N A M E N T

VINE 10
10 ENTRADES 

PER 100€

Compra el teu VINE 10 
i escull els espectacles 

quan tu vulguis.

Pots fer-lo servir de 
manera individual o en 
grup. Pots seleccionar 
entrades de qualsevol 
espectacle que vulguis 

venir a veure (si n’hi 
ha de disponibles) i 
se’t restaran del teu 
abonament VINE 10. 
Tot el procés en línia! 

I recorda, pots fer-
lo servir de manera 
individual i/o grupal.

Vàlid fi ns a fi nals 
de juny de 2023.

A B O N A M E N T

VINE 4
4 ENTRADES 

PER 55€

Pots fer-lo servir de 
manera individual o en 

companyia.  

Abonament 
unipersonal i/o 

amb 1  acompanyant.

Vàlid fi ns a fi nals
de juny de 2023.

A B O N A M E N T

VINE 2
2 ESPECTACLES 

DIFERENTS PER 30€

Si vols repetir, 
t’ho posem fàcil. 
Tria l’espectacle, 

el tipus de localitat i 
la butaca. Abonament 

unipersonal. 

Vàlid fi ns a fi nals 
de juny de 2023.

A B O N A M E N T

VINE 
JOVE
GAUDEIX DE 2 

O MÉS ESPECTACLES 
DELS QUE ESTAN 

A LA VENDA AL 50% 
DE DESCOMPTE

Tria els espectacles, 
el tipus de localitat 

i la butaca.

A B O N A M E N T

VINE
CAMERATA

ELS 2 CONCERTS DE 
LA TEMPORADA DE 
MÚSICA CLÀSSICA 

DE L’AUDITORI 
MUNICIPAL AMB LA 

CAMERATA PENEDÈS 
PER NOMÉS 20€

Suposa un estalvi de 
26€ calculat sobre 

l’import de la venda 
anticipada a les millors 
butaques. Abonament 

unipersonal.

ABONAMENTS

Abonaments només 
per internet a: 
espectacles.vilafranca.cat/
venda-dentrades/
abonaments-vine



COM ARRIBAR-HI

EN TREN

Rodalies R4 
Manresa ›
Sant Vicenç de Calders

Rodalies R2
(enllaç amb R4)
Granollers Centre ›
Sant Vicenç de Calders

EN BUS

Hispano Igualadina 
Vilafranca › Barcelona 

Autocars Plana 
Vilafranca › Poblacions 
del Garraf

Autocars del Penedès 
Vilafranca › Poblacions 
del Penedès

EN COTXE 

Autopista 
AP7 / N-340 / C-15

Sortides Vilafranca

Teatre Cal Bolet 
Situat al Centre Vila

Auditori Municipal  
Situat a la Zona Esportiva

ADRECES

Teatre Municipal Cal Bolet
Carrer de Cal Bolet, 3 
(Centre Vila) 

Tel. 93 890 41 33 
calbolet@vilafranca.cat 

P Saba Plaça Penedès

Auditori Municipal
Avda. Catalunya, 15 
(Zona Esportiva) 

Tel. 93 817 53 29 
auditori@vilafranca.cat 

P Gratuït al costat de l’Auditori
P Bicicletes

INFORMACIÓ GENERAL

Ajuntament de Vilafranca 
Servei de Cultura 
Carrer de l’Escorxador 19-21 
08720 Vilafranca del Penedès  
Tel. 93 890 04 59

espectacles.vilafranca.cat
espectacles@vilafranca.cat

SEGUEIX-NOS A

FB / TW / IG @espectaclesvila

INFORMACIÓ PRÀCTICA
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››

 

‹‹ SANT MARTÍ SARROCA 

 BARCELONA ›› 

‹‹ 
TARRAGO

NA

AUDITORI
MUNICIPAL

 TEATRE 
 CAL BOLET

24

ALTRES 
PROGRAMACIONS

INFORMACIÓ GENERAL

CONDICIONS D’ACCÉS 
A LES SALES

— Per garantir el bon 
desenvolupament dels 
espectacles i el respecte 
al públic i als artistes, està 
reservat el dret d’admissió. 

 — No es permet l’accés a la sala 
una vegada començada la 
representació ni es retornarà 
l’import de les entrades. 

 —  És obligatori apagar els 
telèfons mòbils i altres 
aparells electrònics abans de 
començar l’espectacle. 

 — No es pot fumar, beure ni 
menjar a l’interior de les sales. 

 — No es poden fer fotografi es 
ni enregistraments 
dels espectacles sense 
autorització prèvia. 

 — Als espectacles per a públic 
adult està permesa l’entrada 
de menors de 16 anys 
acompanyats d’un adult, 
pare/mare, tutor legal o 
persona autoritzada i amb 
el compromís de respectar 
el desenvolupament de 
l’espectacle. En cas contrari, 
hauran de sortir de la sala. Els 
menors han d’adquirir la seva 
entrada excepte els infants 
menors de 3 anys, que poden 
entrar gratuïtament si seuen 
a la falda dels adults. (excepte 
en els espectacles en els 
quals s’especifi qui el contrari). 

 — Es recomana escollir localitats 
de fàcil accés per si els 
calgués sortir de la sala.

ARA EL TEATRE CAL BOLET 
I L’AUDITORIMUNICIPAL 
DE VILAFRANCA MÉS 
SOSTENIBLES!

 — Ja no cal imprimir les 
entrades comprades per 
Internet. Podrem llegir el codi 
de barres directament del teu 
mòbil quan arribis al teatre.

ACCESSIBILITAT

 — El Teatre Municipal Cal 
Bolet i l’Auditori Municipal 
estan adaptats per a l’accés 
de persones amb mobilitat 
reduïda. Disposem de seients 
reservats per a aquestes 
persones.

 — Tots dos equipaments 
disposen d’alçadors per als 
infants. Cal demanar-los al 
personal de sala.

APROPA CULTURA UNA PORTA 
A LA INCLUSIÓ

— El programa Apropa Cutura 
vetlla perquè les persones 
en risc d’exclusió social no 
pateixin exclusió cultural.

— Al teatre Cal Bolet i l’Auditori 
Municipal treballem amb 
Apropa Cultura perquè tota 
la ciutadania tingui accés 
als equipaments culturals 
municipals. És una iniciativa 
que uneix teatres, auditoris i 
museus amb les entitats del 
sector social per posar la 
cultura a l’abast de tothom.

Per consultar la disponibilitat de 
places als espectacles i els preus 
especials:

www.apropacultura.cat  

93 890 04 59
apropacultura@vilafranca.cat

TEATRE CASAL
www.teatrecasal.com

JAZZ CLUB VILAFRANCA
www.jazzclubvilafranca.cat

MUSICVEU FESTIVAL
www.musicveu.cat

apropacultura@vilafranca.cat



MÉS INFORMACIÓ

espectacles.vilafranca.cat

SEGUEIX-NOS

FB / TW / IG @espectaclesvila
#espectaclesvila #culturavilafranca

ORGANITZA

EL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET  
I L’AUDITORI MUNICIPAL REBEN EL SUPORT DE

TU FAS QUE 
L’ESPECTACLE 
CONTINUÏ


