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“Entrar a l’univers del Canto jo i la muntanya 
balla és un plaer gegant. Perquè la novel·la 
troba bellesa en la mort, en les ferides 
esgarrinxades i en els fangals. No és una 
mirada amable de la natura, la que ens 
proposa la Irene Solà, sinó una llambregada 
de tres-cents seixanta graus al voltant 
d’una història que és més teatral del que 
em va semblar en un primer moment. La 
feina increïble d’en Joan Arqué i en Guillem 
Albà, conjuntament amb tot l’equip, ha 
transportat el text cap a un terreny sorramoll 
que t’atrapa i se’t posa al cor. Desitjo que els 
espectadors gaudeixin de l’obra de teatre 
tant com jo he gaudit fent-ne l’adaptació”.

Clàudia Cedó, dramaturga

.

A partir de la novel·la 
d’Irene Solà.

Dramatúrgia
Clàudia Cedó

Direcció 
Guillem Albà i Joan 
Arqué

Composició musical
Judit Neddermann

Intèrprets
Laura Aubert
Diego Lorca
Anna Sahun
Ireneu Tranis
Caterina Tugores
I a la guitarra Amaia 
Miranda

Escenografia
Alfred Casas i Laura 
Clos ‘Closca’

  Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 18€ - 22€ - 24€

 Dia de l’espectacle 
 20€ - 24€ - 26€

  1 h 50 min (sense 
entreacte)
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Diumenge 26 de setembre  
a les 19h

Canto jo i la 
muntanya balla

Fotografia: Sílvia Poch



Origen, així es titula el nou disc de la Beth, 
un disc ple de melodies purament pop, que 
t’atrapen des del primer moment. La majoria 
de les cançons van ser escrites fa anys i 
combinen tres llengües diferents: vuit són 
en castellà, tres en català i dues en anglès. 

Aquestes últimes són les que obren i 
tanquen el disc, començant per Love The 
Music interpretada d’una sola presa a piano 
i veu, i Go Inside, una subtil invitació a 
endinsar-nos en el món interior. 

El nou disc Origen parla de temes tan 
diversos com l’amor, el desamor, els fills, 
l’esperança, una illa i una mica de la vida en 
general. 

Un disc variat i a la vegada coherent en el 
qual Beth ha buscat una sonoritat una mica 
més electrònica que en els seus anteriors 
treballs, encarregant-se per primera vegada 
de la producció ella mateixa juntament amb 
Albert Solà.

La cantant torna a trepitjar 
escenaris amb més força i 
maduresa que mai.

Veu
Beth Rodergas

Teclats i guitarra 
elèctrica
Albert Solà

Piano
Laura Andrés 

Guitarra acústica
Pablo Garrido

Baix
Miquel Sospedra

Bateria
Dídak Fernández 

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 20€ - 22€

 Dia del concert 
 22€ - 24€

  75 min

Origen Diumenge 3 d’octubre 
a les 19h

Beth
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Fotografia: Annie de la Paz



Després d’una vida de triomfs que l’han 
portat a convertir-se en la sobirana més 
temuda i poderosa de la cristiandat, la reina 
Isabel I viu els seus últims dies sense saber 
qui la succeirà al tron i donarà continuïtat 
al seu gran projecte. Molts dels seus fills 
han mort i altres pateixen el tracte injuriós 
dels seus esposos. Tan sols queda un cap 
a la terra on es pugui cenyir la corona de 
Castella: el cap pertorbat de la princesa 
Joana.

La Calòrica recupera el 
seu primer espectacle, un 
tragicomèdia grotesca sobre 
la fam de poder i la ridícula 
brevetat de la vida.

Dramatúrgia
Joan Yago 

Direcció
Israel Solà

Intèrprets
Cristina Arenas
Xavi Francés 
Aitor Galisteo-Rocher 
Esther López
Carla Rovira 
Marc Rius

  Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 16€ - 20€ - 22€

 Dia de l’espectacle 
 18€ - 22€ - 24€

  75 min

Espectacle en castellà

Cia. La Calòrica Diumenge 10 d’octubre  
a les 19h

Feísima enfermedad 
y muy triste muerte 
de la reina Isabel I
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Fotografia: Sílvia Poch                                                                                                                                             
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La prolífica col·laboració entre Lorenzo 
Coppola i Camerata Penedès ofereix al 
públic una visió lluminosa, divulgativa i 
teatral de Joseph Haydn a través de la seva 
genial Simfonia número 53 en Re Major. 
Per acabar aquest petit homenatge a l’estil 
galant, oferiran una altra obra de l’últim terç 
del segle XVIII: el Concert número 27 en 
Si Bemoll, KV 595 de Wolfgang Amadeus 
Mozart, interpretat per la pianofortista 
Cristina Esclapez.  

Camerata Penedès* amb 
Lorenzo Coppola i Cristina 
Esclapez.

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 22€ - 24€ 

 Dia de l’espectacle 
 24€ - 26€ 

  60-70 min  
 (sense pausa)

Camerata Penedès Diumenge 17 d’octubre 
a les 19h

Haydn i Mozart 
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Com  
a casa

Orquestraresident

Fotografia: Ray Molinari

* Podeu consultar la fitxa artística completa a la web: 
 espectacles.vilafranca.cat
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L’Èric està a punt de fer divuit anys. El 
Lluís i la Míriam, els seus pares, tenen el 
regal perfecte: un vídeo recopilatori dels 
moments més importants de la vida del 
seu fill, que han anat gravant des que va 
néixer. Obsessionats amb aquesta idea, en 
Lluís creu que abans de l’aniversari han 
d’aconseguir un dels vídeos més importants 
de la vida de l’Èric per donar sentit al 
projecte.

El Lluís i la Míriam han apostat per viure la 
vida a través d’una pantalla, triant els millors 
moments, editant-ne cada record i fabricant 
una vida perfecta sense fracassos, patiment 
o dolor. Vivim la vida o la gravem per editar-
la al nostre gust?

Una comèdia domèstica, 
negra i salvatge sobre les 
relacions entre pares i fills al 
segle XXI.

Dramatúrgia
Carles Mallol

Direcció
Gorka Lasaosa

Intèrprets
Pepo Blasco
Patrícia Bargalló  
Pablo Hernández

  Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 12€ - 16€ - 18€ 

 Dia de l’espectacle 
 14€ - 18€ - 20€ 

  80 min

Flyhard Produccions Divendres 22 d’octubre 
a les 20h

La vida  
pornogràfica

Teatre | 8

Com  
a casa

Companyia
resident

Fotografia: Roser Blanch
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Un escriptor d’èxit, que porta una vida 
voluntàriament solitària, rep l’estranya visita 
d’una nena que capgirarà la seva vida de 
dalt a baix. La nena apareix una nit i salta 
la tanca del jardí, mentre l’home pren la 
fresca. Busca un lloc on dormir i refugiar-
se. És evident que fuig d’alguna cosa o 
d’algú. Malgrat la resistència inicial, l’home, 
fascinat per aquesta criatura misteriosa que 
sembla sortida d’una de les seves novel·les 
policíaques, acaba cedint i deixa que passi 
la nit al seu jardí. Aquesta trobada s’anirà 
repetint nit rere nit i, a poc a poc, tots dos 
aniran forjant un vincle tan estrany com 
potent.

XXVIII Premi SGAE de Teatre 
Jardiel Poncela 2019.

Dramatúrgia i 
direcció
Daniela Feixas

Intèrprets
Elena Tarrats i Josep 
Julien

Escenografia
Anna Tantull

  Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 14€ - 18€ - 20€

 Dia de l’espectacle 
 16€ - 20€ - 22€

  1h 15min

Teatre 9

de Daniela Feixas Divendres 29 d’octubre 
a les 20h

Sandra
Fotografia: Felipe Mena

Com  
a casa
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Les cançons s’han convertit en un element 
de supervivència en la lluita contra l’opressió 
i la injustícia. Clars exemples en són les 
cançons dels esclaus al segle XIX, les melodies 
antifeixistes o els moviments contra l’apartheid. 

Catalunya no ha ignorat aquesta dinàmica i 
aporta grans exemples de l’ús de l’art com a 
mètode de cohesió social contra situacions 
d’injustícia. 

L’espectacle Llum és un recull de cançons i 
poemes musicats que representen aquesta 
lluita dels pobles, amb diversitat geogràfica 
i temporal, però que destaquen per la seva 
qualitat i la seva importància emocional, 
simbòlica i històrica. Un viatge on la foscor 
esdevindrà llum a través del flamenc i el jazz. 

La força expressiva de la veu de Pere Martínez i 
la potència de la Cobla Marinada combinades 
amb els arranjaments del director musical de 
l’espectacle Vicens Martín, conformen un 
espectacle on l’emoció es viurà a flor de pell. 

Un espectacle que genera 
una emotiva comunió 
perfecta entre públic i 
artistes*.

  
 
 
  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 20€ - 22€

 Dia de l’espectacle 
 22€ - 24€

  80 min

Música | 10

Pere Martínez,  
Cobla Marinada  
i Vicens Martín
Llum Diumenge 31 d’octubre  

a les 19h

* Podeu consultar la fitxa artística completa a la web: 
 espectacles.vilafranca.cat

Fotografia: David Juan



Amb aquesta proposta Joan Isaac uneix el 
seu talent al d’una actriu immensa, Carme 
Sansa, per crear un commovedor espectacle 
únic de música i poesia. 

L’eix central són set cançons de Joan Isaac 
que parlen dels set pecats capitals i que 
són precedides per set poemes de grans 
poetes (Vicent Andrés Estellés, Maria Mercè 
Marçal, Luis Eduardo Aute, Pere Quart, 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Ángel González 
i Montserrat Abelló)  recitats per Carme 
Sansa, una de les millors actrius de l’escena 
catalana de tots els temps. 

Set cançons d’un gran 
nivell musical i molta força 
poètica creades durant el 
confinament.

Veu
Joan Isaac

Recitació
Carme Sansa 

Piano
Antoni-Olaf Sabater 

Contrabaix

Queralt Camps 

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 18€ - 20€

 Dia de l’espectacle 
 20€ - 22€

  70 min
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Els set pecats capitals Diumenge 7 de novembre  
a les 19h

Joan Isaac i 
Carme Sansa

Fotografia: Juan Miguel Morales



L’OMAC és una formació instrumental amb 
una versatilitat única que aplega intèrprets 
joves i destacats d’arreu dels Països Catalans 
dels gèneres tradicional, jazz i clàssic. 
Violins, violes i contrabaixos conviuen amb 
instruments de la música tradicional com la 
tenora, el tible, el flabiol o la gralla, a més a 
més d’una secció de vents metall, acordions, 
guitarra, percussions i sintetitzadors

La seva primera producció és Trencadís, 
composta i dirigida pel jove i reconegut Dani 
López, per a trenta músics i la cantant solista 
Anna Ferrer i que incorpora quatre poemes de 
la poeta vilafranquina Anna Gual. 

Trencadís transforma formes musicals 
ancestrals aprofitant la seva versatilitat tímbrica 
sense precedents. 

Un espectacle musical 
amb trenta músics* a 
l’escenari que embolcalla 
amb música ancestral una 
selecció de dotze poemes 
postcontemporanis en 
llengua catalana.

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 22€ - 24€

 Dia de l’espectacle 
 24€ - 26€

  60 min

Diumenge 14 de novembre 
a les 19h

Orquestra de  
Músiques d’Arrel 
de Catalunya
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Trencadís

* Podeu consultar la fitxa artística a la web: 
espectacles.vilafranca.cat

Fotografia: David Ruano



L’Enric neix l’any 1984 a Barcelona. No és 
fins als cinc anys que es confirma que té 
sordesa profunda. El fet que els seus pares 
siguin músics i que sempre hagi jugat amb 
el so, fa que tingui més facilitat per aprendre 
el llenguatge oral. Això li permet anar a 
escola amb normalitat, aprendre a tocar 
instruments, estudiar una carrera, i amb el 
temps, convertir-se en escenògraf amb la 
seva companyia: Els Pirates Teatre. 

Funció amb sobretítols i interpretació a la 
Llengua de Signes Catalana.

Un espectacle de creació 
col·lectiva que ens planteja com 
podem conviure amb les nostres 
capacitats i discapacitats.

Dramatúrgia
Els Pirates Teatre i 
Míriam Escurriola

Direcció i 
il·luminació
Adrià Aubert

Intèrprets
Bernat Cot, Laura Pau 
i Lluna Pindado

Sobretitulació
Fundació Els Tres 
Turons i Passar Via, 
empresa d’inserció S.L.

Interpretació a la 
Llengua de Signes 
Catalana (LSC) 
Inclusivxs

  Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 14€ - 18€ - 20€

 Dia de l’espectacle 
 16€ - 20€ - 22€

  70 min
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Els Pirates Teatre

Boira a les orelles
Divendres 19 de novembre 
a les 20h Fotografia:  

Marga Parés 



Fusió urbana i flamenc acompanyen 
aquesta jove de Santa Coloma de 
Gramenet. Una artista versàtil en les seves 
composicions que passen pel rap i el 
hip hop sense perdre arrels i simbologia 
costumista. A Pureza ens ofereix un concert 
acompanyada d’una banda exquisida amb 
un directe que no oblidareu.  

El segon treball de l’artista 
catalana explora diversos 
estils i els mostra en 
un directe energètic, 
sorprenent i impactant.

Veu
Queralt Lahoz

Teclats
Pau Garcia

Bateria
Marc Soto

DJ i productor

Fede Jahzzmvn

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 16€ - 18€

 Dia de l’espectacle 
 18€ - 20€

  70-80 min

Queralt Lahoz
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Diumenge 21 de novembre 
a les 19h

Pureza 
Fotografia: Josepxq

Col·labora:



Oriol Pla s’estrena com a director amb 
aquesta obra que compta amb un 
repartiment 100% familiar. Després de rebre 
diversos reconeixements pels seus papers 
en teatre, cinema i televisió, Pla dirigeix 
un espectacle de clowns on actua amb 
la seva germana i els seus pares, i en el 
qual cadascú s’interpreta a si mateix. Amb 
Quimet Pla com un dels fundadors de 
Comediants i Núria Solina, co-creadora de 
companyies com el Circ Cric, Travy és una 
oda al teatre a càrrec d’una estirp que porta 
les arts escèniques gravades al seu adn. 

Una trobada familiar 
atípica, hilarant i alhora 
commovedora.

Intèrprets
Diana Pla, Oriol Pla, 
Quimet Pla i Núria 
Solina

  Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 16€ - 20€ - 22€

 Dia de l’espectacle 
 18€ - 22€ - 24€

  1h 15 min
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Dirigida per  
Oriol Pla Solina

Diumenge 28 de novembre  
a les 19h

Travy
Fotografia: Ros Ribas



Roger Mas encarna com ningú el prototip 
del cantautor: agermanar música i poesia, 
autoria i interpretació, però també novetat 
i tradició. Ho ha demostrat a cada disc, 
reinventant-se en trobador incipient, 
crooner de cobla, artista tel·lúric, bluesman 
rutilant, estrella del pop, rapsode profund o 
un doll de veu fonda. Tots encarnats en els 
temes, estils i grups més diversos.

Un disc nou i alhora ben 
diferent.

Veu i guitarres
Roger Mas

Piano
Xavier Guitó 

Contrabaix
Arcadi Marcet 

Dilruba, flautes, 
viola medieval i 
percussions
Miriam Encinas 

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 20€ - 22€

 Dia de l’espectacle 
 22€ - 24€

  70 min

Música | 16

Totes les flors Diumenge 12 de desembre  
a les 19h

Roger Mas
Fotografia: Marc Trilla
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200.000 bruixes van ser torturades i 
condemnades a mort a Europa entre els 
segles XVI i XVII. Se les acusava de provocar 
epidèmies, gelades i morts sobrenaturals, 
guiades pel diable. La Joana, la Jaumeta i 
la Felipa, llevadora, remeiera i camperola, 
comparteixen una preocupació i una por: 
ser acusades, elles també, de bruixeria. 
Aquelles 200.000 mortes, eren bruixes o 
simplement dones?

Anna Tamayo, candidata a 
millor actriu als Premis Max 
2021. Obra guanyadora de 
la secció oficial CATBASUR 
2020, Premi del públic 
CATBASUR 2020.

Dramatúrgia 
Anna Tamayo 
Ángela Palacios

Direcció
Ángela Palacios 

Documentació
Mercè Alegre 

Intèrpret
Anna Tamayo 

Producció
Cia. Càndida i Sala 
Fènix

  Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 12€ - 16€ - 18€

 Dia de l’espectacle 
 14€ - 18€ - 20€

  75 min

D’Anna Tamayo  
i Ángela Palacios 

Diumenge 19 de desembre 
a les 19h

200.000 dones

Teatre | 17

Fotografia: Carlos Montilla
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“Dansa, teatre, acrobàcia, música, cant, play-
back, transformisme, striptease… 

Amb tots aquests elements en joc, vaig tenir 
clar que el format de l’espectacle havia de 
ser el d’un cabaret. No podia ser d’una altra 
manera, per elecció i gust personal però també 
per la relació que aquest gènere, anomenat 
parateatral, manté amb Brossa.

Així doncs, senyores i senyors, passin, seguin i 
gaudeixin, o no, de la nostra proposta.  Juguin 
amb nosaltres a canviar l’òptica de visió, a 
despullar la realitat, a transvestir-la per veure-
hi clar. Però sigui com sigui, permetin-me 
demanar-los un favor. No se’n vagin igual que 
han entrat, perquè com sempre deia Brossa que 
també sempre deia Fregoli: L’art és vida, i la 
vida, transformació”. Roberto G. Alonso 

Espectacle nominat a la millor dramatúrgia  

dels Premis de la crítica 2019

Cabaret inspirat en l’obra 
Strip-tease i teatre irregular 
i els poemes visuals de Joan 
Brossa.

Dramatúrgia, 
direcció i 
coreografia 
Roberto G. Alonso

Direcció musical i 
arranjaments 
Jordi Cornudella 

El músic
Jordi Cornudella

La cantatriu 
Elena Martinell

La ballarina 
stripteasista 
Laura Marsal

El saltimbanqui 
Davo Marín

MC Clown 
Roberto G. Alonso 

 Teatre Cal Bolet

  Cabaret

 Anticipades 
 14€ - 18€ - 20€

 Dia de l’espectacle 
 16€ - 20€ - 22€

  90 min

Cabaret | 18

Cia. Roberto  
G. Alonso

Divendres 28 de gener  
a les 20h

Laberint  
Striptease 

Fotografia: Lourdes Aguirre



Focus (1961) és, tal vegada, un dels més 
bells experiments entre la música docta 
i el jazz. El seu compositor, Eddie Sauter, 
gran admirador del llenguatge de Béla 
Bartók i Igor Stravinsky, disposa una 
teranyina tímbrica i lírica amb la finalitat 
que, originalment, el saxofonista Stan Getz 
enllacés les seves improvisacions amb 
l’orquestra de cordes. En aquest cas, serà 
Lluc Casares qui les teixirà amb Camerata 
Penedès. Sense sortir del segle XX, aquest 
concert inclourà les sis danses folklòriques 
del geni magiar Bartôk.

   

Amb el prestigiós 
saxofonista Lluc Casares.

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 20€ - 22€

 Dia de l’espectacle 
 22€ - 24€ 

  60-70 min  
 (sense pausa)

Música | 19

Camerata Penedès Diumenge 30 de gener 
a les 19h

La Camerata Penedès 
vira cap al Jazz: FOCUS

Com  
a casa

Orquestra
resident

Fotografia: Ray Molinari

Podeu consultar la fitxa artística a la web: 
espectacles.vilafranca.cat



VINE 10  
100€
10 entrades per 100€. Vine quan 
vulguis i amb qui vulguis.
Abonament unipersonal i/o 
grupal.
Vàlid fins a finals de juny de 2022

VINE 4 
55€
4 entrades per 55€.  Pots fer-lo 
servir de manera individual o en 
companyia.
Abonament unipersonal i/o amb 1 
acompanyant.
Vàlid fins a finals de juny de 2022

VINE 2 
30€ 
2 espectacles diferents per 30€. 
Vine quan vulguis, t’ho posem 
fàcil. Tria l’espectacle, el tipus de 
localitat i la butaca.
Abonament unipersonal.

Vàlid fins a finals de juny de 2022

VINE JOVE  
(50% - fins a 30 anys)
Gaudeix de 2 o més espectacles 
amb un 50% de descompte. 
Tria l’espectacle, el tipus de locali-
tat i la butaca. 

VINE CAMERATA  
(2 concerts x 20€)
Els 2 concerts de la temporada de 
música clàssica de l’Auditori Mu-
nicipal amb la Camerata Penedès 
per només 20€. 
(Suposa un estalvi de 26€ calculat 
sobre l’import de la venda antici-
pada a les millors butaques)
Abonament unipersonal.

Com?: 
Els abonaments només 
es poden adquirir per 
Internet. Tria l’espectacle 
que t’interessa i mentre 
hi hagi entrades dis-
ponibles, les pots anar 
descomptant del teu 
VINE

ABONAMENTS DESCOMPTES

Venda d’entrades i abonaments

10% Carnet de Biblioteca / Socis Cine 
Club Vilafranca / Carnet CNL / Carnet 
d’Òmnium Cultural.

15% Carnet d’Amic de Cal Bolet i l’Audi-
tori (una entrada per carnet) 

25% Famílies nombroses i/o monoparen-
tals (per a tots els membres) / Joves fins 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 acom-
panyant.

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

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 normal.

CANVIS/ANUL·LACIONS

Una vegada adquirida l’entrada (a taquilla 
o per Internet) no podrà ser canviada, ni 
se’n podrà retornar l’import, excepte per 
cancel·lació de l’esdeveniment, cas que 
l’Organització es compromet a la devolu-
ció 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 re-
programar 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 vagin adquirir 
entrades. 

També poden variar els aforaments 
d’acord amb les mesures de seguretat 
que marquin les administracions com-
petents. En aquest cas, l’organització pot 
reubicar les persones en unes altres loca-
litats i, si això no és possible, es retornarà 
l’import de les entrades. 
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VENDA 
ANTICIPADA 

 
Per internet a partir  
del 13 de setembre 

 
Venda d’entrades i abonaments 

dels espectacles de setembre 
i octubre per Internet a: 

espectacles.vilafranca.cat  
(sense recàrrecs ni comissions). 

La venda per Internet finalitza 2 
hores abans de cada espectacle. 

A Cal Bolet a partir  
del 16 de setembre

Venda d’entrades soltes dels 
espectacles de setembre i octubre 
els dijous no festius de 18h 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.  
 

VENDA PER TRAMS

Els espectacles programats durant 
els mesos de novembre, desembre 

i gener es posaran a la venda un 
mes abans de la seva representa-

ció o concert. 

Cada usuari podrà comprar fins a 6 
entrades de cada espectacle.

Aquest protocol de venda està 
sotmès als canvis que es puguin 
derivar de les intruccions de les 

autoritats sanitàries.



Programació
DIA DATA HORA LLOC ESPECTACLE GÈNERE PREU ANTICIPAT PÀG..

Setembre

DG 26/9/21 19h Teatre 
Cal Bolet

Canto jo i la muntanya balla Teatre 18€ / 22€ / 24€ 3

Octubre

DG 3/10/21 19h Auditori 
Municipal

Beth               
Origen

Música 20€ / 22€ 4

DG 10/10/21 19h Teatre 
Cal Bolet

Feísima enfermedad y muy triste... 
Cia. La Calòrica

Teatre 16€ / 20€ / 22€ 5

DG 17/10/21 19h Auditori 
Municipal

Haydn i Mozart 
Camerata Penedès

Música 22€ / 24€ 6

DV 22/10/21 20h Teatre 
Cal Bolet

La vida pornogràfica 
Flyhard Produccions

Teatre 12€ / 16€ / 18€ 7

DV 29/10/21 20h Teatre 
Cal Bolet

Sandra 
De Daniela Freixas

Teatre 14€ / 18€ / 20€ 8

DG 31/10/21 19h Auditori 
Municipal

Llum 
Pere Martinez, Cobla Marinada i Vicens Marín

Música 20€ / 22€ 9

Novembre

DG 07/11/21 19h Auditori 
Municipal

Joan Isaac i Carme Sansa 
Els set pecats capitals

Música 18€ / 20€ 10

DG 14/11/21 19h Auditori 
Municipal

OMAC 
Trencadís

Música 22€ / 24€ 11

DV 19/11/21 20h Teatre 
Cal Bolet

Boira a les orelles
Els Pirates Teatre

Teatre 14€ / 18€ / 20€ 12

DG 21/11/21 19h Auditori 
Municipal

Queralt Lahoz 
Pureza

Música 16€ / 18€ 13

DG 28/11/21 19h Teatre 
Cal Bolet

Travy 
Dirigida per Oriol Pla Solina

Teatre 16€ / 20€ / 22€ 14

Desembre

DG 12/12/21 19h Auditori 
Municipal

Roger Mas 
Totes les flors

Música 20€ / 22€ 15

DG 19/12/21 19h Teatre 
Cal Bolet

200.000 dones 
D’Anna Tamayo i Ángela Palacios

Teatre 12€ / 16€ / 18€ 16

Gener

DV 28/1/22 20h Teatre 
Cal Bolet

Laberint Striptease 
Cia. Roberto G. Alonso

Cabaret 14€ / 18€ / 20€ 17

DG 30/1/22 19h Auditori 
Municipal

La Camerata vira capa al Jazz: Focus 
Camerata Penedès

Música 20€ / 22€ 18
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CONDICIONS 
D’ACCÉS A LES SALES

Per garantir el bon desenvolupa-
ment 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 representa-
ció ni es retornarà l’import de les 
entrades.

És obligatori apagar els telèfons mò-
bils 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 fotografies ni enre-
gistraments dels espectacles sense 
autorització prèvia.

Apliquem el protocol de seguretat i 
prevenció de la COVID-19.

Als espectacles familiars els infants 
han d’adquirir l’entrada a partir de 3 
anys. Els menors de 3 anys poden 
entrar gratuïtament si seuen a la 
falda dels adults, sempre que no 
s’indiqui el contrari a la fitxa de 
l’espectacle. 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 desen-
volupament de l’espectacle. En cas 
contrari hauran de sortir de la sala. 
El/s menor/s han d’adquirir la seva 
entrada excepte els infants menors 
de 3 anys que poden entrar gratuïta-
ment si seuen a la falda dels adults. 
Es recomana escollir localitats de 
fàcil accés per si els calgués sortir 
de la sala.

La informació d’aquest programa 
pot estar subjecta a canvis posteriors 
a la seva edició (setembre de 2021).

ARA EL TEATRE CAL 
BOLET I L’AUDITORI 
MUNICIPAL 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 
més informació i confirmació 
d’assistència cal posar-se en 
contacte amb:

93 890 04 59  
espectacles@vilafranca.cat  
o a la taquilla de Cal Bolet els dies  
de venda anticipada.

L’Auditori Municipal i el Teatre  
Municipal Cal Bolet 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

Informació general

ALTRES PROGRAMACIONS  
DE LA VILA

Teatre Casal

www.teatrecasal.com

Jazz Club Vilafranca

www.jazzclubvilafranca.cat

MUSiCVEU Festival

www.musicveu.cat
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| Temporada d’espectacles 2020/202123

Abonaments Més informació  
a la pàg. 20
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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 fins a 
finals de juny de 2022

Els 2 concerts de la temporada de músi-
ca 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.

Gaudeix de 2 o més espectacles dels 
que estan a la venda al 50% de des-
compte. Tria els espectacles, el tipus de 
localitat i la butaca.  

4 entrades per 55€. Pots fer-lo servir de 
manera individual o en companyia.  
Abonament unipersonal i/o amb 1  
acompanyant. Vàlid fins a finals de juny 
de 2022

Només per Internet a 

espectacles.vilafranca.cat
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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 
(màxim 6 entrades per espectacle).
Vàlid fins a finals de juny de 2022



Atenció! 

Tots els canvis en la programació es comunicaran en els 
respectius espectacles introduïts a la página web. 
Recomanem la consulta dels espectacles amb antel·lació 
al dia de la funció o concert.

Estrenem  
pàgina  
web nova!
espectacles.vilafranca.cat 

Segueix-nos

      @espectaclesvila



D’acord amb la normativa vigent, el Teatre Cal Bolet  
i l’Auditori Municipal de Vilafranca us demana que seguiu  
aquestes mesures de seguretat:

Ús obligatori de la mascareta durant tot l’espectacle

Netegeu-vos les mans amb gel hidroalcohòlic

Mantingueu la distància de seguretat

Arribeu 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle

Porteu l’entrada al mòbil

Seieu a la butaca assignada

Respecteu l’aforament limitat dels lavabos

No està permès l’accés als equipaments amb símptomes  
compatibles amb la COVID-19

El Teatre Cal Bolet i l’Auditori de Vilafranca són espais segurs:

Aforament del 70% amb la separació d’una butaca entre grups de 
compra. Aquesta mesura queda subjecte a possibles canvis segons 
la normativa vigent en el moment de l’espectacle.

Neteja i desinfecció dels espais

Gel hidroalcohòlic en diferents punts de les instal·lacions

El personal compta amb equips de protecció i ha rebut formació 
dels protocols d’actuació

Entrada i sortida dels espectacles de manera esglaonada

Es recomana la compra per Internet

Funcionament de les unitats de climatització amb aire exterior

Protocol de seguretat  
i prevenció de la COVID-19
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ESTACIÓ
AUTOBUSOS

ESTACIÓ
TREN

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:

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

        @espectaclesvila
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Edita:

Ajuntament  
de Vilafranca  
del Penedès 

Disseny gràfic:

Blou and Rooi 
Txell Calvo 
Arnau Masramon



Organitza El Teatre Municipal Cal Bolet i l’Auditori 
Municipal reben el suport de

MÉS INFORMACIÓ

espectacles.vilafranca.cat

SEGUEIX-NOS

    @espectaclesvila 
 
El Teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal se sumen 
al programa d’inclusió social Apropa Cultura 
amb avantatges especials per a col·lectius 
en risc d’exclusió social. 
Més informació: www.apropacultura.cat


