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L’auditori Municipal de 
Vilafranca ha guanyat els 
premis de la indústria musical 
del directe en la seva XIX 
edició, en la categoria de  
 
MILLOR PROGRAMACIÓ 
MUSICAL DE TEATRES  
O AUDITORIS. 
 
Compartim aquest premi  
amb vosaltres!



| Gènere4

¿Os acordáis? és el títol d’una de les darreres 
cançons que Albert Pla va compondre 
durant la pandèmia, en què reflexiona amb 
ironia sobre l’impacte mundial que ha tingut 
la crisi del coronavirus.

En aquesta ocasió, Pla puja sol a l’escenari, 
on desplega tota la seva força per teatralitzar 
les cançons i aconseguir un espectacle de 
poètica electritzant. Cançons  que expliquen 
històries tràgiques,delirants, quotidianes, 
delicades i brutals.

Un xou en el qual combina cançons noves 
amb altres d’emblemàtiques de la seva 
carrera.

Aquest concert forma part del Festival 
Barnasants.

Un artista polifacètic amb 
una perpètua capacitat per 
commoure i sorprendre  
el públic

Idea original
Albert Pla

Música i cançons 
Albert Pla

Direcció
Albert Pla

Disseny gràfic
Jordi Rins

Producció
Pedro Páramo

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 20€ - 22€

 Taquilla 
 22€ - 24€

  90 min

Música | 4

Diumenge 6 de febrer  
a les 19h

Fotografia: David Ruano
¿Os acordáis?

Albert 
Pla



La companyia Fac-òF va néixer de la iniciativa 
d’un grup de joves que, a l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic Eòlia, van emprendre la creació d’un 
projecte propi. El que se’ls proposava era aixecar 
un espectacle a partir d’un material dramatúrgic 
existent. Aquesta línia de treball, sorgida com 
a projecte acadèmic, ha desembocat en la 
formació d’una companyia que concep les 
seves pròpies obres a través de la creació 
col·lectiva.

A Amor³, Shakespeare al cap tres personatges, 
tres idees sobre l’amor, amb punts de 
vista totalment diferents conviuen dins els 
pensaments d’una mateixa persona. En aquest 
espai-temps somien, recorden, especulen 
i discuteixen contínuament sobre amors 
presents, passats i futurs.

Aquesta quotidianitat es veu interrompuda 
quan reben una notificació de Tinder. Han fet 
un match! I ara què? Les seves expectatives es 
disparen, i el que havia de ser una conversa 
per decidir tranquil·lament què fer amb aquest 
match, es converteix en un conflicte entre 
els tres personatges que els farà lluitar a mort 
intentant imposar els seus ideals i desitjos per 
sobre dels de la resta, i aconseguir així el control 
de la situació.

Espectacle seleccionat de la convocatòria de 
textos 20-21 On el teatre batega, iniciativa 
dels Teatres de proximitat

Estimar o no estimar, 
aquesta és la qüestió.

Autoria i 
interpretació
Julia Calzada 
Joana Castellano 
Gisela Guitart

Acompanyament 
artístic
Els Pirates Teatre  
i Paula Segura

Veu en off
Paula Segura 

Escenografia
Juli Sanjuan

Assessorament  
de moviment
Davo Marín

  Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 16€

 Taquilla 
 18€

  60 min

Cia. Fac-òF
Diumenge 11 de febrer 
a les 20h

Amor 3,
Shakespeare  
al cap

Teatre |  5

Fotografia: Clàudia Asensio

Com  
a casa



El Cor Jove Nacional de Catalunya 2021, 
sota la direcció de Pere Lluís Biosca, 
presenta un programa de música sacra 
a cappella amb obres d’autors catalans 
contemporanis. Un programa que articulen 
les obres de Bernat Vivancos i Joan 
Magrané-dos dels compositors catalans més 
internacionals del moment- encarregades 
especialment per a aquesta edició del CJNC 
i que completen obres de Mariona Vila i 
Albert Guinovart. 
 

El vilafranquí Pere Lluís 
Biosca dirigeix els millors 
talents emergents del món 
coral català 
 
Cor Jove Nacional de Catalunya 2021

Sopranos 
Alba Boix 
Mariví Enriquez  
Èlia Farreras 
Neus Llorens 
Andrea Martí 
Andrea Megías 
Maria Molina 
Arantza Prats 
Maria Vives  
 
Contralts 
Estela Angel 
Georgina Ansaldo 
Blanca Martí 
Aurora Miró 
Martí Pàmies 
Irene Plass 
Helena Tajadura 
 
Tenors: 
Oriol Elias 
Marc García 
Marc Majó, Ferran 
Passola, Alexaider Pérez 
Josep Rovira 
Joel Signes 
Roger Vicens 
Miquel Villalba 

Baixos 
Lluís Arratia 
Oriol Carceller 
Xavier Casademont 
Roger Casanova 
Adrià Martínez 
Pablo Morales 
Frederic Schikora 
Jordi Viñallonga 
 
Direcció 
Pere Lluís Biosca 
 
 
 

 Auditori Municipal 
 

 Música 
 

 Anticipades 
 16€ - 18€  
 

 Dia de l’espectacle 
 18€ - 20€ 
 

  75 min

Cor Jove
Nacional  
de Catalunya

Música |  6

Fotografia: Toni Márquez                                                                                                                                          
                

Diumenge 13 de febrer  
a les 19h

Com  
a casa
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La festa que la Laura ha fet per estrenar el 
seu pis s’ha acabat, però queda un últim 
convidat, el Dani. No es coneixen. Tots dos 
tenen prop de quaranta anys. 

Ella té una feina d’alta direcció que li agrada 
i no té família propera. Ell té una feina 
d’administratiu que detesta i està divorciat. 
Dues persones intel·ligents i divertides, 
a punt de decidir, l’una davant de l’altra. 
Semblen a quilòmetres lluny. Tots dos estan 
sols. Podrien anar-se’n al llit aquesta nit  
i no tornar-se a veure. O ni tan sols això.  
O potser tot està a punt de començar?

  

Una comèdia romàntica 
carregada de química i 
magnífiques actuacions

Traducció i 
adaptació i direcció
Pau Carrió

Interpretació
Mar Ulldemolins  
David Verdaguer

Escenografia
Sebastià Brosa

Il·luminació
Raimon Rius

Espai sonor 
Pau Carrió

  Teatre Cal Bolet

 Teatre

 Anticipades 
 18€ - 22€ - 24€

 Taquilla 
 20€ - 24€ - 26€  

  90 min

De David Eldridge
Dirigida per Pau Carrió 

Diumenge 20 de febrer 
a les 19h

Començar

Teatre | 7
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INFANTICIDA és un crit en forma de cançó. 
És una necessitat de trobar en la música 
una visió dels fets contemporània, nova, 
fragmentada; però sobretot d’apropar-se,  
a partir de la música, al món sensorial, 
emotiu i oníric d’una dona que acaba de 
cometre un crim.

El monòleg dona veu a una dona, però 
l’autora va haver de silenciar la seva pròpia 
veu per poder ser lliure com a artista. 

La infanticida no va estrenar-se fins a 
seixanta anys després que fos escrita, 
perquè era un text incòmode, perquè 
qüestionava uns dogmes preestablerts 
sobre la funció de la dona en la societat. 

Donar-li veu avui és més necessari 
que mai. Avui que ens adonem que els 
clixés femenins i de feminitat segueixen 
sent vigents i que la condició femenina 
comporta encara moltes limitacions. 
Donar-li veu, avui, ens sembla un deure.

Caterina Albert va trencar 
amb un mite irreductible 
fins al moment: l’instint 
maternal

Autoria
Caterina Albert 
Clara Peya 
Marc Rosich

Direcció
Marc Angelet

Interpretació
Neus Pàmies Juárez 
Gerard Marsal Norte

  Teatre Cal Bolet

  Teatre musical

 Anticipades 
 16€ 

 Taquilla 
 18€  

  60 min

De Caterina Albert  
(Víctor Català) 
+ Clara Peya 
Direcció Marc Angelet

Divendres 4 de març 
a les 20h

Infanticida

Teatre musical | 8
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Per obrir el concert, gaudirem d’una 
selecció de fugues de L’art de la Fuga de J.S. 
Bach, un dels grans pilars de la història de la 
música. 

Tot seguit, serà el torn d’una de les obres 
més emblemàtiques i romàntiques d’Anton 
Webern: el Langzamer Satz. 

El concert es tancarà amb una peça que 
P.I. Txaikovski va escriure en una època 
de serenor després d’uns anys durs: la 
Serenata per a cordes, una obra de bellesa 
malenconiosa i de calidesa emocional que 
mescla folklore rus amb tradició europea, 
corals, danses i algun regust mozartià. 

És inevitable gaudir-ne!

La violinista gironina, 
concertino convidada  
a les principals orquestres 
professionals del panorama 
espanyol, torna a treballar 
amb Camerata Penedès

Concertino directora 
Elena Rey 

 Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 20€ - 22€

 Taquilla 
 22€ - 24€

  60 min aprox 
 (sense pausa)

Música 9

Elena Rey dirigeix 
Camerata Penedès

Dissabte 12 de març 
a les 19h

Bach  
i Txaikovski:
de Déu a la terra

Fotografia: Ana Palacios

Com  
a casa

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

Orquestra
resident
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La Raquel es veu obligada a intervenir en una 
reunió de la comunitat de veïns per aclarir un 
incident que ha tingut lloc a l’escala.

Davant l’esplèndida interpretació de d’Àurea 
Márquez, que fa miques la quarta paret, ens 
convertirem en membres muts d’aquesta 
comunitat de veïns i anirem, a poc a poc, 
coneixent la història que la Raquel ens vol 
explicar. 

I ens explicarà a flor de pell com és la seva 
convivència amb algú que s’estima i que pateix 
un trastorn mental. 

L’obra és un crit contra l’estigma social i la 
manca de recursos que poden arribar a 
convertir aquesta circumstància en un drama.

 

La dona del tercer segona 
no sol assistir a aquestes 
reunions però avui creu  
que hi ha de ser, per això  
ha hagut de plegar abans 
del súper on treballa

Autoria
Víctor Borràs Gasch

Direcció
Ivan Benet

Interpretació
Àurea Márquez

Vídeo
Anna Oset
 

 

  Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 18€ 

 Taquilla 
 20€

  70 min

Teatre | 10

Cia. Teatre Nu
Divendres 18 de març  
a les 20h

Fotografia: Sílvia Poch

La dona 
del tercer 
segona



Les  
irresponsables

La Lila té quaranta anys i l’ha deixat la seva 
parella. La seva amiga, la Núria, i la seva 
germana Fabi se l’emporten a passar un cap 
de setmana fora, a una casa que els han 
deixat uns coneguts. A canvi de la casa els 
han posat una única condició: vigilar que el 
gos dels veïns no es cagui al jardí.

Amb aquesta premissa divertida i a la 
vegada absurda, comencen els embolics.

Un seguit de circumstàncies converteixen 
un cap de setmana normal en una obra de 
teatre hilarant escrita per l’argentí Javier 
Daulte i sota la direcció de Sílvia Munt. 

Un cap de setmana amb les amigues on la 
situació escala minut a minut. 

Fins on seran capaces d’arribar?

 

“Hi haurà un dia en què 
necessitarem imperiosament 
ser irresponsables”.  
Javier Daulte

Autoria
Javier Daulte

Traducció
Cristina Genebat  

Direcció
Sílvia Munt 

Interpretació
Cristina Genebat 
Marta Marco 
Nora Navas  

  Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 18€ - 22€ - 24€

 Taquilla 
 20€ - 24€ - 26€

  85 min

Teatre | 11

De Javier Daulte 
Dirigida per Sílvia Munt

Divendres 25 de març  
a les 20h

Les  
irresponsables

Fotografia: Sílvia Poch



Diumenge 27 de març 
a les 19h

Àlex 
Cassanyes

Música | 12

Composició II
Fotografia: Marc Vila

Com  a casa

Cassanyes ha buscat referents en diferents 
modalitats de l’expressió artística com la 
pintura, la literatura i l’escultura, per crear 
cadascuna de les noves composicions 
que formen l’àlbum, moltes de les quals 
van ser compostes durant el confinament. 
Concretament, s’ha inspirat en obres d’artistes 
que admira profundament, com Alfred Sisley, 
Enrique Vila Matas, Ernest Hemingway  
o Jaume Plensa.

Les delicades melodies i els arranjaments 
curosament construïts, escrits per a un 
nonet format per alguns dels músics locals 
més reconeguts, confirmen que estem en 
presència d’un dels compositors amb més 
potencial de l’escena actual.

Àlex Cassanyes descriu la vida a través de la 
música, utilitzant el seu art com a mitjà de 
comunicació per transmetre les emocions que 
són essencials per al nostre benestar.

 

El premiat compositor i director 
penedesenc torna a l’Auditori per 
presentar el seu segon treball 

Composició  
i direcció musical 
Àlex Cassanyes
Saxo alt i clarinet 
Marcel·lí Bayer
Saxo tenor i flauta 
Sergi Felipe 
Saxo tenor 
i clarinet baix 
Jordi Santanach
Trompeta 
Alba Careta
Trombó 
Alba Pujals
Guitarra 
Leo Tejedor
Piano 
Néstor Giménez
Contrabaix 
Manel Fortià
Bateria 
Ramon Prats

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 16€ - 18€

 Taquilla 
 18€ - 20€

  75 min



Tarta Relena neix el 2016 com un projecte 
de dues cantants per explorar a cappella les 
sonoritats de diferents estils de músiques 
vocals. Treballen un repertori que va des 
de músiques de tradició oral fins a cançons 
d’autor que es relacionen amb l’àrea 
geogràfica del Mediterrani. 

Fiat Lux és el primer disc de llarga durada 
del duet i és una exploració del concepte 
de ciclicitat a partir del record, la nostàlgia 
i l’evocació de sentiments. La màgia de les 
seves veus ha estat avalada per la crítica  
i la premsa especialitzada 

Folk tronadet i gregorià progressiu. 
Un dels millors discos de l’any 
segons Enderrock 

Idea 
composició 
direcció 
interpretació
Marta Torrella  
Helena Ros

Producció sonora 
directe
Gerard Valverde

Dramatúrgia
Roser Casamayor

Moviment
Joaquín Collado - 
Antes Collado. 

 Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 16€ - 18€

 Taquillae 
 18€ - 20€

  70 min

Música | 13

Fiat Lux

Tarta 
Relena

Diumenge 3 d’abril
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Família (im)possible

Teatre | 14

Diumenge 10 d’abril 
a les 19h

Sala Flyhard 
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Com  
a casa

La Sara i l’Albert són uns pares joves, 
d’ideologia progressista i oberts a dialogar 
sobre qualsevol tema. 

Però quan la Clàudia, la seva única filla, els 
presenta l’Èric, la seva nova parella, un noi 
trans amb qui vol formar una família, tots els 
prejudicis, els dubtes i la ignorància surten 
a la llum. 

Família (im)possible és una comèdia que 
parla dels prejudicis que tenim sobre la 
diversitat de gènere. I alhora tracta de 
visibilitzar nous models de família.

  

Perquè no importa el que 
defensem en públic, tot esdevé 
diferent quan passa a casa teva

Autoria i direcció  
Carol López 
 
Interpretació 
Jordi Andújar 
Dolo Beltran 
Ian Bermúdez  
Paula Jornet 
 
Ajudantia de 
direcció 
Núria Torres 
 
Escenografia 
Jose Novoa 
 
Disseny d’il·luminació 
Xavi Gardés 
 
Imatge 
Roser Blanch

 Teatre Cal Bolet

  Teatre

 Anticipades 
 16€ - 20€ - 22€

 Taquilla 
 18€ - 22€ - 24€

  60 min

Companyia
resident



L’univers de l’artista s’inspira aquest cop en 
els espais de pas, en els marges, en allò que 
no han volgut que mirem. Els perímetres 
que emmarquen i classifiquen allò que és 
normatiu i la necessitat de dinamitar-ho  
tot per habitar un nou espai sense límits.

Un viatge també a les fronteres del so 
a través d’un estil pop amb electrònica 
minimalista i amb una clara aposta pel so 
del piano de paret com una opció estètica 
que respon també a una opció política: 
donar espai a allò que està arraconat  
i és menystingut.

Un nou repertori de cançons 
profundes i compromeses 
combinades amb passatges 
instrumentals d’un pianisme 
màgic

Piano i electrònica
Clara Peya

Veu
Enric Verdaguer   

Baix elèctric  
i electrònica
Vic Moliner  

Bateria i electrònica
Didak Fernández

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 18€ - 20€ 

 Taquilla  
 20€ - 22€ 

  85 min

Música | 15

Perifèria
Diumenge 24 d’abril  
a les 19h

Clara 
Peya
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Música i Dansa | 16

Cia. Moviment sísmic Fuse Company
Dijous 28 d’abril  
a les 19.30h

Dijous 28 d’abril  
a les 19.30h

Lunas 
Rojas Llenas

Parallel 
Ways

Dansòmetre
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Com  
a casa

El Dansòmetre aposta pel treball 
local i professional.  
Dos espectacles plens de talent 
jove per a públic d’esperit jove.

Lunas Rojas Llenas s’endinsa en la idea de la 
pàtria espanyola.

Les armes, la política, la tauromàquia, la 
soledat, l’ego, la venjança, el masclisme, 
el sistema eclesiàstic obsolet...L’espectacle 
juga  a desmuntar el sistema i revolucionar 
un petit món, anomenat escenari, amb la 
innocència de tres joves que encara no 
saben com funciona el món de veritat.

Companyia
Moviment Sísmic 

Autoria
Nil Coral Mallofré  

Coreografia i 
conceptualització
Nil Coral Mallofré 
Laura Elias Torras 
Anna Martín Quintana 

Escenografia 
i vestuari
Laura Elias Torras 

Parallel Ways és un espectacle de dansa i 
multimèdia que tracta sobre la subjectivitat 
amb què discernim el positiu del negatiu, i 
de com la presa de decisions ens pot portar 
a diferents camins i pot afectar directament 
el desenvolupament de la personalitat i les 
relacions personals.

Autoria
Helena Córdoba 
Glòria Llevat

Direcció
Helena Córdoba

Tècnics
Lucas Tornero 
Jon Kieb 

Disseny multimèdia
Helena Córdoba 

Música original
Miki Gual 
Pablo Solera

Interpretació
Roberth Aramburo 
Mireia Campo 
Helena Córdoba 
Ángel Gutiérrez  
Glòria Llevat 
Júlia Matas 
Lucas Tornero 

 Anticipades 
 16€ preu total

 Taquilla 
 18€ preu total

  35 min  
 cada espectacle
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L’acte del voyeurisme és un acte 
indiscutiblement humà. Un acte esclau 
de la Bellesa. Submís a la Bellesa. Un 
acte íntim, privat i deshonest amb la vida 
però necessari per a l’intent descomunal 
d’apropiar-se de la BELLESA.

Imagineu per uns moments 
un espai on l’asèpsia trontolla 
davant la carn. Imagineu per 
uns moments que aquesta 
carn està viva, que palpita, 
que et mira, que se t’ofereix. 
Imagineu per uns moments 
que la carn és La Bellesa

Autoria 
La Taimada

Direcció
Olga Álvarez 
Jordi Cabestany 

Interpretació
Vlio Van Kerm 
Marta Pajares Calle 

Coreografia
Olga Álvarez 

  Teatre Cal Bolet

  Dansa

 Anticipades 
 18€ 

 Taquilla 
 20€

  35 min

Cia. La Taimada 
Divendres 29 d’abril 
a les 20h

Filia 
et Fobia

Dansa | 17
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Dansòmetre
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Un espectacle de dansa per a tota la família 
que revisa la història d’en Peter Pan per 
reflexionar sobre el nostre lligam amb el 
passat i el nostre aprenentatge.

L’ombra és l’element que connecta en Peter 
Pan amb la realitat que ha deixat enrere. És 
el símbol del nostre passat i és la que traça 
la base, durant la nostra infantesa, per poder 
créixer i fer-nos grans. 

L’estètica i les coreografies d’aquest 
espectacle ens endinsaran en un món actual 
i màgic alhora i al final del viatge tots els 
ballarins es convertiran en l’ànima d’en Peter 
Pan, sense gènere que marqui diferències.

Poc més d’una hora de coreografies vibrants, 
d’humor, de reflexió i de gaudir d’una nova 
mirada sobre el conegudíssim personatge.

 

12 ballarins a escena que, amb 
l’ajuda d’un narrador molt 
especial, ens faran volar fins al 
país de Mai Més amb una banda 
sonora, una escenografia i unes 
projeccions espectaculars

Idea i guió 
Laura Olivella

Direcció  
i coreografia 
Laura Olivella 

Ajudantia 
de direcció
Pau Doz

Disseny de 
projeccions  
i escenografía 
Pau Doz

Música original 
Bernat Hernández 
Pau Doz

 Teatre Cal Bolet 

 Dansa familiar 

 Preu únic 10€ 
(aquest espectacle 
no es pot adquirir a 
través d’abonament) 

 65 min

Dansa familiar | 18

Fotografia: Maria Olmos

Cia. Som-hi Dansa
Diumenge 1 de maig  
a les 18h

L’Ombra  
d’en Peter Pan 

Com  a casa

Dansòmetre

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



Camerata Penedès presenta el Concerto 
for string orchestra de Grażyna Bacevicz, 
una de les compositores poloneses 
més rellevants del segle XX, d’escriptura 
programàtica, fresca i amb fort regust 
folklòric. 

Seguiran amb la Suite Holdberg d’Edvard 
Grieg, on podrem sentir com es barregen 
dances barroques i sons nòrdics. 

La peça que tanca el programa, Il Pianto 
della Madonna del compositor català Jordi 
Domènech, és un exemple clar que el que 
no és conegut pot ser excel·lent. En aquest 
cas, les corals de noies Nàiades i Xamusia 
seran les encarregades de les veus. 

   

Les veus de Nàiades  
i Cor Xamusia ressonen  
amb Domènech

Camerata Penedès
cameratapenedes.com

Concertino-
Directora
Sara Bitlloch

Director de  
l’obra coral
Oriol Castanyer

Cantant Solista
Marta Valero

 Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 22€ - 24€

 Taquilla 
 24€ - 26€ 

  60-70 min  
 (sense pausa)
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Camerata Penedès  
i les veus de Nàiades  
i Xamusia 

Diumenge 8 de maig 
a les 19h

Il pianto della Madonna: 
Descobrint Domènech

Fotografia: Ana Palacios

Com  
a casa

* podeu consultar la fitxa artística completa  
i el programa del concert a la web: 
espectacles.vilafranca.cat

Orquestra
resident
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El viatge  
de l’heroi
Divendres 13 de maig 
a les 20h

Inda Pereda 

Com  
a casa

Un personatge, un llibre i un paquet 
inesperat... Què passa quan el nostre destí 
immens, gloriós i lluent se’ns posa al 
davant? Que arrenquem a córrer!

Aquesta és la resistència del nostre 
protagonista: Ser el que sempre ha sabut 
que era, però ha mirat d’evitar fins avui: 
Ser l’heroi de la seva pròpia vida. Un viatge 
delirant que tot just acaba de començar.

Una proposta 
multidisciplinària,  
inspiradora i amb un punt 
canalla que a través de 
l’idioma universal del gest 
desafia el públic a riure  
i a viure aquest viatge

Idea i Interpretació 
Inda Pereda  
 
Direcció Artística 
Aitor Basauri  
 
Ajudantia de 
direcció 
Marta Iglesias  
 
Assessorament  
en moviment 
Zero en Conducta  
Julieta Gascón 
José Puchades 
(Putxa)  
 
Assessorament en 
slapstick 
Jorge Méndez  
 
Disseny 
d’ Escenografia 
Sergi Corbera 

 
 

Disseny de So 
Orestes Gas 
 
Vestuari 
Blanca Ferré 
 
 
 

 Teatre Cal Bolet

  Teatre gestual

 Anticipades 
 16€  

 Taquilla  
 18€

  65 min



Nio significa ànima en mandinka, la llengua 
natal del jove músic, cantant i compositor 
senegalès Momi Maiga. 

Maiga, virtuós de la kora, amb una fluïdesa 
vocal i una sorprenent sensibilitat musical, 
s’uneix amb el reconegut percussionista 
Aleix Tobias, amb Marçal Ayats al violoncel,  
i amb Carlos Montfort al violí. 

De la buleria al jazz, passant per l’arrel de 
la música mandé, les vint-i-dues cordes  
de la kora es fonen en un mar de sons  
i ritmes transcontinentals que sorprenen  
a cada segon. Fusió i emotivitat són els 
pilars d’aquest espectacle vibrant, enèrgic  
i profund alhora. 

Un diàleg dinàmic i constant 
entre cultures. Casamance, 
Mèxic i Catalunya es fonen 
en un mar de sons i ritmes 
transcontinentals que 
sorprenen a cada segon

Kora i veu
Mamadou Lamine 
Maiga 

Percussions i bateria
Aleix Tobias Sabater    

Violins i veus
Carlos Montfort   

Violoncel i veus
Marçal Ayats 

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 16€ - 18€ 

 Taquilla  
 18€ - 20€ 

  80 min
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Nio
Divendres 20 de maig  
a les 20h

Momi 
Maiga

Fotografia: Neus Solà



Cançó d’amor i de guerra és una sarsuela 
catalana en dos actes que es va estrenar 
el 1926 a Barcelona i es va convertir en el 
primer gran èxit del compositor valencià 
Rafael Martínez Valls. 

El text és de Lluís Capdevila i Víctor Morai 
va ser creada en plena dictadura de Primo 
de Rivera. Es titulà inicialment Els soldats de 
l’ideal, però aquesta referència a la revolució 
republicana francesa no va agradar a 
l’aleshores governador civil, el general 
Milans del Bosch i els autors en van canviar 
el títol.

Després de la guerra civil va ser prohibida 
però, malgrat tot, va ser una de les obres 
de teatre en català que va aconseguir ser 
representada més aviat. 

La història transcorre al Vallespir al 1793, 
i narra les peripècies de dues parelles 
d’enamorats en plena Revolució Francesa. 

La Cobla Catalana dels Sons 
Essencials i l’Associació 
Andorra Lírica es fusionen 
per presentar una singular 
revisió d’aquesta famosa  
i popular peça lírica

Direcció musical 
i arranjaments
Marcel Casellas 

Direcció d’escena  
i coral
Jonaina Salvador    

Dramatúrgia i 
producció
Cobla Catalana dels 
Sons Essencials/ 
Andorra Lírica    

Coreografia
Jaume Torra 

  Auditori Municipal

  Música

 Anticipades 
 22€ - 24€ 

 Taquilla  
 24€ - 26€ 

  100 min
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Cobla catalana dels 
Sons Essencials  
i Andorra Lírica

Diumenge 29 de maig  
a les 19h

Cançó d’amor
i de guerra

Fotografia: Edu Comellas

Com  
a casa

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



La Mont va anar a buscar l’Oriol convençuda 
que li obriria les portes d’alguns teatres 
públics o subvencionats i a l’Oriol li va 
semblar que amb una estrella còmica com 
la Mont aconseguiria, per fi, tornar al teatre 
més entretingut per passar l’estona. 

Però la realitat va ser que durant uns 
quants anys tots dos actors van recórrer els 
diferents despatxos de programadors amb 
les seves propostes, sense gaire èxit. Ara bé: 
de cop, les coses sembla que han canviat,  
i aquestes dues velles glòries del teatre 
català per fi podran plantar les seves cadires 
en un escenari que les aculli amb els braços 
oberts.

“Cadires és un homenatge al 
vell ofici d’aquests éssers tan 
fràgils i fascinants que són els 
actors i les actrius. Amb les 
seves pantomimes i les seves 
mitges mentides. Amb la seva 
meravellosa humanitat”.  
Albert Arribas

Dramatúrgia i 
direcció 
Albert Arribas  
 
Interpretació 
Mont Plans 
Oriol Genís   
 
Ajudantia  
de direcció 
Eva Vilar

 Claustre dels 
 Trinitaris

  Teatre

 Anticipades 
 20€  

 Taquilla  
 22€ 

  90 min

Teatre | 23

Mont Plans  
i Oriol Genís 

Divendres 3 de juny  
a les 20h

Cadires
Fotografia: Carme Ferrer



Aquest 2022 es commemora el 10è 
aniversari de la mort de Vargas. Celeste 
Alías posa la cara i la veu en aquesta 
commemoració i com en un cabaret, 
buscant la màxima proximitat amb el públic, 
s’endinsa en l’univers de l’artista mexicana. 

Viatjarem per la vida de Chavela Vargas 
a través d’alguns passatges biogràfics, 
reflexions i confessions i desvelant el 
significat d’algunes de les seves cançons, 
com la conegudíssima cançó Macorina.  
Sonaran també d’altres èxits com Paloma 
negra, El último trago, Llorona, Se me olvidó 
o Tú me acostrumbraste.

Poc abans de morir, Chavela va dir:  
Estoy tranquila. 

Una festa on morirem, tranquils, d’amor.

Un cant de llibertat i d’amor, 
una festa per als difunts, una 
celebració de la vida i de 
la mort, homenatge a una 
figura cabdal de la música 
popular, Chavela Vargas

Veu
Celeste Alías 

Guitarra
Santi Careta    

Bateria
Oriol Roca   

Direcció
Martí Torras Mayneris 

  Claustre dels 
 Trinitaris

  Música

 Anticipades 
 18€ 

 Taquilla  
 20€ 

  75 min
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Tranquila. Celeste  
canta a Chavela

Divendres 10 de juny  
a les 20h

Celeste Alías
Fotografia: Txus Garcia



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 locali-
tat 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 Muni-
cipal amb la Camerata Penedès per 
només 20€. 
(Suposa un estalvi de 26€ calculat 
sobre l’import de la venda anticipa-
da a les millors butaques)
Abonament unipersonal.

Com?: 
Els abonaments només es 
poden adquirir per Inter-
net. Tria l’espectacle que 
t’interessa i mentre hi hagi 
entrades disponibles, 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 monopa-
rentals (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 10,35€.

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 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. 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 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. 

Temporada d’espectacles febrer - juny 2022 | 25

VENDA 
ANTICIPADA 

 
Per internet a partir  
del 18 de desembre 

 
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 23 de desembre

Venda d’entrades soltes dels 
espectacles de desembre, gener i 
febrer, 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 març, abril, maig i 

juny es posaran a la venda un mes 
abans de la seva representació  

o concert. 

 
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..

Febrer

DG 6/2/22 19h Auditori 
Municipal

Albert Pla 
¿Os acordáis? 

Música 20€ / 22€ 2

DV 11/2/22 20h Teatre 
Cal Bolet

Amor 3,Shakespeare al cap
Cia. Fac-òF 

Teatre 16€ 3

DG 13/2/22 19h Auditori 
Municipal

Cor Jove
Nacional de Catalunya 

Música 16€ / 18€ 4

DG 20/2/22 19h Teatre 
Cal Bolet

Començar
de David Eldridge Dirigida per Pau Carrió

Teatre 18€ / 22€ / 24€ 5

Març

DV 4/3/22 20h Teatre 
Cal Bolet

Infanticida 
de Caterina Albert (Víctor Català) + Clara Peya. Dir.: Marc Angelet

Teatre 16€ 6

DS 12/3/22 19h Auditori 
Municipal

Bach i Txaikovski: de Déu a la terra 
Elena Rey dirigeix Camerata Penedès

Música 20€ / 22€ 7

DV 18/3/22 20h Teatre 
Cal Bolet

La dona del tercer segona 
Cia. Teatre Nu

Teatre 18€ 8

DV 25/3/22 20h Teatre 
Cal Bolet

Les irresponsables 
de Javier Daulte Dirigida per Sílvia Munt

Teatre 18€ / 22€ / 24€ 9

DG 27/3/22 19h Auditori 
Municipal

Àlex Cassanyes 
Composició II

Música 16€ / 18€ 10

Abril

DG 3/4/22 19h Auditori 
Municipal

Tarta Relena
Fiat Lux

Música 16€ / 18€ 11

DG 10/4/22 19h Teatre 
Cal Bolet

Família (im)possible 
Sala Flyhard

Teatre 16€ / 20€ / 22€ 12

DG 24/4/22 19h Auditori 
Municipal

Clara Peya 
Perifèria

Música 18€ / 20€ 13

DJ 28/4/22 19.30h Teatre 
Cal Bolet

Lunas rojas llenas / Parallel ways 
Cia. Moviment sísmic / Fuse Company

Dansa 16€ 14

DV 29/4/22 20h Teatre 
Cal Bolet

Filia et Fobia
Cia. La Taimada 

Dansa 18€ 15

Maig

DV 1/5/22 18h Teatre 
Cal Bolet

L’Ombra d’en Peter Pan
Cia. Som-hi Dansa 

Dansa 10€ 16

DG 8/5/22 19h Auditori 
Municipal

Il Pianto de la Madonna: Descobrint Domènech 
Camerata Penedès i les veus de Nàiades i Xamusia

Música 22€ / 24€ 17

DV 13/5/22 20h Teatre 
Cal Bolet

El viatge de l’heroi 
Inda Pereda

Teatre 16€ 18

DV 20/5/22 20h Auditori 
Municipal

Momi Maiga 
Nio

Música 16€ / 18€ 19

DG 29/5/22 19h Auditori 
Municipal

Cançó d’amor i de guerra 
Cobla catalana dels Sons Essencials i Andorra Lírica

Música 22€ / 24€ 20

Juny

DV 3/6/22 20h Claustre dels 
Trinitaris

Cadires 
Oriol Genís i Mont Plans

Teatre 20€ 21

DV 10/6/22 20h Claustre dels 
Trinitaris

Celeste Alías 
Tranquila. Celeste canta Chavela

Música 18€ 22
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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 
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 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 
desenvolupament 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 
gratuïtament si seuen a la falda dels 
adults. Es recomana escollir locali-
tats de fàcil accés per si els calgués 
sortir de la sala.

La informació d’aquest programa 
pot estar subjecta a canvis poste-
riors a la seva edició (gener 2022).

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. 

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

FESTIVALS  
RECOMANATS

Festival Hivernacle

hivernacle.bravecoast.net

Electrovinyes Festival

electrovinyes.bravecoast.net

Cicle Paraules als Claustres

cultura.vilafranca.cat

Festival Vilapensa

vilapensa.cat

Festival Vijazz Vilafranca

vijazzpenedes.com

Festival EVA, En Veu Alta

enveualta.com

MUSiCVEU Festival

musicveu.cat

Festival Àtica Penedès

aticafestival.cat

ALTRES PROGRAMACIONS  
DE LA VILA

Teatre Casal

www.teatrecasal.com

Jazz Club Vilafranca

www.jazzclubvilafranca.cat
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Abonaments

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 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.

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.  

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

VINE 10
ABONAMENT
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VINE JOVE
ABONAMENT

(fins a 30 anys)
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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 espec-
tacle 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 
fins a finals de juny de 2022



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

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.

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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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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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


