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2 Teatre Cal Bolet

Compra les entrades 
per internet: 

més fàcil, sense cues, 
sense recàrrecs ni  

comissions
Tenim un nou sistema de venda d’entrades per internet  
per posar-t’ho més fàcil, més còmode i  sense comissions  

4 passos i l’entrada ja és teva!

Com fer-ho?
1. Entra al web http://espectacles.vilafranca.cat
2. Busca l’espectacle i inicia la compra d’entrades.

3. Tria el teu seient al plànol.
4. Segueix els passos per fer el pagament.   

Rebràs un correu electrònic confirmant la teva compra  
i un enllaç per poder imprimir-te l’entrada.

Així de fàcil, així de senzill.  
Uns quants clics i ja tens la teva entrada!



http://vilafranca2015.cat/ 
facebook.com/VFP2015 · twitter.com/VFP2015 · @vfp2015

Vilafranca, un dinar de festa major,  
de Jordi Casanovas

La Santa Espina  
Amb l’Orquestra Simfònica del Vallès  

i La Polifònica de Vilafranca

La Big Band de l’EMM M. Dolors Calvet  
amb Gemma Abrié i Xavier Figuerola

La Big Band de l’EMM M. Dolors Calvet  
amb Gemma Abrié i Xavier Figuerola
21.06.15 - Auditori Municipal

Vilafranca  
és aquest any 2015  

Capital de la Cultura  
Catalana

En aquest programa trobareu alguns 
espectacles programats especialment per a l’ocasió:

Vilafranca, un dinar de festa major. 
20/21/22.02.15 - Auditori Municipal

La Santa Espina.  
08.03.15 - Auditori Municipal



Un pinxo de baixa estofa, que acaba de 
sortir viu de miracle d’un tiroteig, cer-
ca la seva particular redempció mentre 
s’obre pas repartint cops a tort i a dret 
en la seva fugida cap endavant. Provarà 
d’escapar del seu destí, però fracassarà 
una vegada i una altra, enredat en la 
teranyina en què s’ha convertit la seva 
existència. Finalment, no podrà eludir 
el pes d’un passat que l’avança cons-
tantment en la seva desesperada carre-
ra, impedint-li trobar la pau i descansar 
a la riba del riu de la vida. 

Irlanda, la veu pessimista i atàvica 
del país de James Joyce, és, juntament 
amb el nostre antiheroi, l’altre part 
important del relat. 

És una història senzilla i planera, 
amb moments tràgics i còmics, on el 
protagonista suscita simpatia a l’es-
pectador. Per això, Conor McPherson 
qualifica el lladre de bo perquè, en el 
fons, és una bona persona i no algú 
malvat per naturalesa.

Escrita per Conor Mcpherson el 1994, 
El bon lladre és un monòleg on l’autor 
troba la veu que posteriorment el con-

vertirà en un referent de la dramatúrgia 
no només britànica sinó mundial.

La posada en escena va a càrrec de 
Josep Julien, actor de teatre, cinema, 
televisió i també autor de diversos tex-
tos teatrals pels quals ha rebut nom-
brosos premis. El 2006 va guanyar el 
premi Octubre de teatre i el premi de 
la Fundació Romea.

Autor Conor McPherson / Traducció Josep 
Julien / Direcció Xicu Masó / Ajudant de direc-
ció Anna Maria Ricart / Intèrpret Josep Julien / 
Escenografia Laura Clos / Il·luminació Adriana 
Romero Calvo / Vestuari Daniela Feixas

Un thriller sobre  
el bé i el mal emocionant  

i còmic

06 - 02 - 15

Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Teatre

Preu anticipada 
12€

Preu dia espectacle 
14€

Durada aproximada 
1 h i 10 min

Localitats 
194 numerades

Temporada d’espectacles 2014 / 20154 Teatre Cal Bolet 5

Divendres 
6 de febrer 
a les 21.00h

El bon lladre,  
de Conor McPherson

Per saber-ne més!

Després de l’espectacle 
tertúlia amb Josep 
Julien. Anirà acom-
panyada d’una copa 
de vi, gentilesa de La 
Taverna de Vinseum 
i Finca Viladellops.

Col·laboren
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Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Música i dansa

Preu anticipada 
20€

Preu dia concert 
22€

Durada aproximada 
1h 10 min 

Localitats 
364 numerades

08 - 02 - 15

L’Orquestra de Cambra del Pene-
dès i la companyia de dansa Hand-
MadeDance presenten un espectacle 
de nova creació d’estrena a l’Auditori 
Municipal, en el que, a través de la 
música de dos dels autors més impor-
tants del segle XX, Copland i Stra-
vinsky, proposen una nova manera 
de presentar el format de concert clàs-
sic, emfatitzant l’aspecte visual. 

A través d’un fil conductor i amb 
peces basades en la música per a ballet  

d’aquests dos autors es buscarà la co-
municació amb el públic remarcant 
l’estreta relació entre aquestes dues 
arts escèniques. 

Temporada d’espectacles 2014 / 2015

Per saber-ne més!

www.ocpenedes.com 
handmadedance.org

Primavera! Ballant  
amb l’Orquestra
Orquestra de Cambra del Penedès  
i Cia. de dansa HandMadeDance

Diumenge  
8 de febrer 
a les 19.00h

Programa del concert

Selecció d’obres de Copland i Stravinsky 

Orquestra de Cambra del Penedès  
Companyia HandMande Dance  
Direcció Marius McGuinness

Un espectacle únic per redescobrir  
la música a través de la dansa que et 

sorprendrà i t’emocionarà!

6 Auditori Municipal

Estrena



Estrena
Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Teatre

Preu anticipada 
24€ 

Preu dia de la funció 
26€

Durada aproximada 
2 hores

Localitats 
506 numerades

Temporada d’espectacles 2014 / 2015 19, 20, 21  
i 22-02-15

Viu l’estrena  
d’una gran producció teatral  

de Jordi Casanovas  
sobre la nostra identitat  
i ambientada a la nostra  

Festa Major

98 Auditori Municipal

Dissabte  
21 de febrer  
a les 19.00h 

Espectacle no 
inclòs en  
abonaments.  
Només s’hi aplica  
el descompte de 
Carnet Amic de Cal 
Bolet i l’Auditori

Aquest espectacle 
s’estrenarà el dia 
19 de febrer i serà 
l’acte inaugural 
de la Capital de la 
Cultura Catalana 
Vilafranca 2015. 
Per aquest motiu 
aquesta funció no 
estarà a la venda. 

Text i direcció 
Jordi Casanovas 
Intèrprets  
Marta Angelat, 
David Bagés,  
Manel Barceló, 
Lluïsa Castell, 
Georgina Latre, 
Vicky Luengo, 
Àurea Márquez, 
Marc Rius,  
Manuel Veiga, 
David Vert,  
Anna Ycobalzeta  
Adjunt a direcció 
Israel Solà 
Escenografia 
Sebastià Brosa 
Vestuari  
Albert Pascual  
Disseny Il·luminació  
David Bofarull 
Disseny So  
Damien Bazin 
Banda sonora  
Anna Roig i 
L’ombre de ton 
chien 
Disseny gràfic 
Ladyssenyadora 
Fotografia  
Marc Bordons 
Documentació 
audiovisual  
Jordi Canchales 

Obrim la celebració de la Capital de la Cultu-
ra Catalana Vilafranca 2015 amb una estrena 
mundial del nou espectacle del dramaturg vila-
franquí Jordi Casanovas.

Vilafranca és la tercera i última part de la trilo-
gia de Casanovas sobre la identitat catalana, inici-
ada amb Una Història Catalana (2009) i continuada 
amb Pàtria (2012). 

30 d’agost de 1999. Diada de Sant Fèlix. La Cris-
tina ha convidat a tota la família a dinar. Els pa-
res i la seva germana viuen a Moja. El seu germà 
a Vilanova. Es retroben tots, com han fet sempre 
per Festa Major de Vilafranca, amb les parelles i els 
fills. Però la malaltia del patriarca s’està agreujant 
i aviat s’hauran de prendre decisions. És possible 
que aquest sigui el seu últim dinar plegats de Festa 

Major. És possible que prendre decisions comporti 
acceptar grans renúncies. És possible que alguns 
dels secrets i pensaments, que mai no s’han dit, 
surtin avui entre el primer i el segon plat. Avui tot 
s’acaba i, potser, avui tot comença. A Vilafranca.

Jordi Casanovas (Vilafranca del Penedès, 1978) ha estat fun-
dador i director artístic de la SALAFlyHard des de la tempora-
da 2010/2011 fins el 2013. Va estudiar Enginyeria Superior 
de Telecomunicacions i Belles Arts. Ha escrit una trentena de 
textos teatrals, entre els quals destaquen Ruz-Bárcenas (2014), 
Pàtria (2012), Una història catalana (2011) o Un home amb ulleres 
de pasta (2010).

L’espectacle Vilafranca és una coproducció de 
l’Ajuntament de Vilafranca i els Teatre Amics (L’Atlàntida de 
Vic, l’Atrium Viladecans, el Kursaal de Manresa, el Teatre-
Auditori de Sant Cugat i el Teatre Auditori de Granollers). 
Aquesta primera experiència de coproducció entre sis tea-
tres municipals ha fet possible l’estrena i la gira que portarà 
Vilafranca per les sis ciutats catalanes. Aquesta producció 
compta també amb la col·laboració de la Generalitat de Ca-
talunya i la Diputació de Barcelona.

Vilafranca.  
Un dinar de Festa Major 
de Jordi Casanovas

Divendres  
20 de febrer  
a les 21.00h 

Diumenge  
22 de febrer  
a les 19.00h



Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Cançó d’autor

Preu anticipada 
16€ - 14€

Preu dia del concert 
18€ - 16€

Durada 
1h 15 min 

Localitats 
484 numerades

05 - 10 - 14

Per saber-ne més!

http://www.annaroig
ilombredetonchien.
com/
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Amb el solo Monòlit el ballarí i coreò-
graf Toni Mira vol compartir amb el 
públic una estona de poesia, màgia, 
joc, ironia, imaginació i ritme. Expe-
riències personals que prenen forma 
a través de la presència en escena d’un 
monòlit rectangular. Amb aquest ele-
ment es crea un joc de forces i equili-
bris i es generen imatges que esdeve-
nen metàfora de les lluites internes de 
l’ésser humà. Una peça on, a més de 
la dansa, hi compareixen elements i 
recursos d’altres llenguatges escènics: 
la paraula, el claqué, el vídeo, la per-
cussió, la màgia i el circ.

La companyia de dansa contem-
porània Nats Nus va ser creada l’any 
1987 sota la direcció de Toni Mira. 
La seva llarga trajectòria els ha dut a 
treballar tant per al públic adult com 
per als infants. Han creat divuit espec-
tacles amb els quals han fet més de 

dues mil representacions en més de 
vint països de quatre continents. Ha 
rebut els premis Ciutat de Barcelona, 
el Nacional de Dansa de Catalunya i el 
Dansacat “Dansa i societat” pel projec-
te “Dansa a les escoles”.

Teatre Cal Bolet

Monòlit
de Toni Mira
Nats Nus Dansa

Divendres 
6 de març 
a les 21.00h

Idea original, coreografia i interpretació Toni Mira / Dramatúrgia i ajudant de direcció Claire Ducreux / 
Textos Beth Escudé, Claire Ducreux / Ajudant d’escena Miquel Ruiz / Il·luminació Nani Valls / Música 
Joan Saura, David Moreno, Lou Reed, Sílvia Pérez Cruz, René Aubry / Vídeo Esteban Crucci / 
Coproducció Grec 2014 Festival de Barcelona / Nats Nuts Dansa

06 - 03 - 15

Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Dansa

Preu anticipada 
12€

Preu dia espectacle 
14€

Durada aproximada 
1 hora

Localitats 
194 numerades

Per saber-ne més!

Després de l’espectacle 
tertúlia amb Toni Mira. 
Anirà acompanyada 
d’una copa de vi 
gentilesa de La 
Taverna de Vinseum 
i Finca Viladellops.

Col·laboren

Sovint posem massa força en  
el lloc equivocat per equilibrar les coses,  
quan potser n’ hauríem de posar molta 

menys en el lloc idoni

 Toni Mira

Toni Mira, un ballarí reconegut  
pel seu llenguatge directe, entenedor,  

juganer i poètic 
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Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Música

Preu anticipada 
24€ - 22€

Preu dia del concert 
26€ - 24€

Durada aproximada 
1h 30 min 

Localitats 
484 numerades

08 - 03 - 15Temporada d’espectacles 2014 / 201512 Auditori Municipal

La Santa Espina és una rondalla en tres 
actes i sis quadres amb música original 
d’Enric Morera i lletra d’Àngel Guimerà.

Aquesta obra fou una de les produc-
cions més significatives de l’anomenat 
Teatre Líric Català. El divuitè dels vint 
números, corresponent a l’acte tercer, 
donà lloc a la famosa sardana amb el 
mateix nom, convertida en emblema 
del catalanisme polític, particular-
ment gràcies a la seva prohibició.

L’argument de l’obra és de caràcter 
fantàstic, amb tots els elements propis 
del gènere d’aquesta època: bruixes, 
bruixots, sirenes, reialmes de terres 
llunyanes, encanteris... Tot plegat 
amb un rerefons de reivindicació na-
cional en uns moments polítics molt 
delicats i tensos per a la societat catala-
na i el catalanisme polític. 

La rondalla de La Santa Espina fou 
estrenada al teatre Principal de Bar-
celona el 19 de gener del 1907 i es 

La Santa Espina
Orquestra Simfònica del Vallès  
i Polifònica de Vilafranca

va tornar a programar el desembre 
del mateix any, amb un total de més 
de dues-centes representacions. L’èxit 
que va obtenir l’obra va ultrapassar to-
tes les expectatives. 

Després de 107 anys sense repre-
sentar-se l’obra es va reestrenar l’any 
passat a Barcelona amb motiu de la 
Capital de la Sardana, basada en la 
seva versió original per a orquestra 
simfònica, solistes i cor mixt.

Ara, dins els actes de la Capital de 
la Cultura Catalana Vilafranca 
2015, tindrem l’oportunitat de tenir 
de nou aquest gran concert a l’Auditori 
amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
la Polifònica de Vilafranca i els solistes 
David Alegret (tenor), Anna Alàs (sopra-
no) i Enric Martínez-Castignani (barí-
ton), sota la direcció de Rubén Gimeno.

Diumenge 
8 de març 
a les 19.00h

Aquest espectacle 
forma part dels  
actes de la Capital 
de la Cultura  
Catalana  
Vilafranca 2015

100 músics dalt de l’escenari per a un concert únic!

Espectacle no 
inclòs en  
abonaments.  
Només s’hi aplica  
el descompte de 
Carnet Amic de Cal 
Bolet i l’Auditori

Música Enric Morera (1865-1942) / Llibret  Àngel Guimerà (1845-1924)  
Polifònica de Vilafranca / director David Hernàndez i Urpí 
Orquestra Simfònica del Vallès / Direcció Rubén Gimeno 

Veus solistes

David Alegret Gueridó (tenor) Pastor i protagonista
Anna Alàs i Jové Rosa Vera / Dardell (soprano) Enamorada d’Arnold
Enric Martínez - Castignan Ulric (baríton) Trobador del príncep Arnold



Auditori de Vinseum

L’Orquestra de Cambra del Penedès en petit format.  
Tast musical amb una petita degustació

Vinseum i Ajuntament de Vilafranca del Penedès van signar un conveni  
de col·laboració per poder oferir aquest nou format musical: Els Tasts  

de Cambra.  El cicle complementa i amplia l’oferta que l’Orquestra de Cambra  
del Penedès ofereix a l’Auditori Municipal amb uns concerts de format més reduït. 

Acostar al públic de Vilafranca i de la comarca música de cambra de qualitat  
i potenciar la vinculació amb la música d’un espai de la rellevància cultural  
com Vinseum són els principals valors d’aquesta nova línia. Els concerts es  

complementaran amb una degustació i presentació de producte  
de diversos cellers de la comarca. Cellers sensibles vers l’art i la cultura  

que són una part essencial d’aquest projecte. 

Lloc 
Auditori  
de Vinseum

Gènere 
Música de cambra

Preu anticipada 
15€

Preu dia del concert 
17€

Durada aproximada 
1h

Localitats 
168 no numerades

14.03.15  
i 18.04.15 

Col·laboren

Per saber-ne més!

www.ocpenedes.com

Obres de Toldrà, Falla, Mompou i Turina

Violí Laura Rafecas / Piano Roderigo Robles

Obres de Haydn, Mozart, Offenbach i Kummer. 

Violoncel Jordi Claret / Violoncel Daniel Claret

Inclou  Tast de vi  i degustació  gastronòmica

Temporada d’espectacles 2014 / 2015 15

Tasts de Cambra
Orquestra de Cambra  

del Penedès 
A l’Auditori de Vinseum

Dissabtes 14 de març i 18 d’abril 
a les 19.00h a l’Auditori de Vinseum

Tast de Cambra 4 

Laura Rafecas:  
passió i lirisme al violí 

Dissabte 14 de març a les 19.00h

La violinista vilafranquina Laura Rafecas, membre de l’OCP,  
ens ofereix un recital amb obres d’autors catalans i espanyols del segle XX.  

Un concert per assaborir tota l’essència del violí mediterrani i ibèric  
amb grans clàssics com la Suite Española de Falla o l’Elegia de Mompou.

Tast de Cambra 5 

Duo de violoncels Claret 
Dissabte 18 d’abril a les 19.00h

Els violoncelistes Jordi i Daniel Claret, membres de l’OCP  
i pertanyents a una reconeguda estirp d’intèrprets, ens proposen un recorregut  
per diverses èpoques de la història de la música amb aquesta original formació  

de duet de violoncels. Un concert per descobrir tots els secrets i recursos  
d’un dels instruments més populars i estimats

14
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Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Jazz

Preu anticipada 
16€ - 14€

Preu dia concert 
18€ - 16€

Durada aproximada 
1h 15 min 

Localitats 
484 numerades

15 - 03 - 15Temporada d’espectacles 2014 / 201516 Auditori Municipal

Trompeta Alberto Pérez, Leo Torres i Victor Vergés / Saxo tenor Gabi 
Ardévol i Dani Margalef / Saxo alt Enric Alegre / Trombó Josep Tutusaus 
i Albert Costa / Tuba David Parras / Bateria Ricard Parera

Direcció musical Enric Alegre

Enric Alegre & Perdiu Grouse Brass 
Band és una formació musical creada 
el juny del 2011 per presentar-se al 5è 
Festival Vijazz. Neix amb el nom de “Pe-
nedès Brass Band” però el 2013 canvia 
el seu nom per l’actual. Musicalment 
parlant, el que caracteritza aquesta for-
mació és l’absència d’instruments har-
mònics, fent música doncs, només amb 
instruments de vent i percussió.

Estan influenciats per les originals 
brass band americanes, però sobretot, 
diu Alegre, per un grup amb una forta 
personalitat i un so especial: “Lester 
Bowie Brass Fantasy”, una formació 
jazzística americana nascuda a princi-
pis dels anys 80.   

El seu repertori acull un ampli 
ventall d’estils musicals, variat però 
d’arrels negres i amb moltes corrents 
jazzístiques, blues, folk, bebop, funk, 
soul, balades, etc., així com estàndards 
de casa nostra i algun tema original. 

La idea d’aquesta formació és apro-
fundir amb la diversitat dels sons dels 
instruments i donar un color diferent 

Enric Alegre & Perdiu 
Grouse Brass Band
Presentació del nou disc

a la interpretació i a la composició. La 
manca d’instruments harmònics facili-
ta aquesta fórmula i ens endinsa a nous 
escenaris i a unes noves sensacions, 
quasi màgiques. 

En aquest concert a l’Auditori la 
banda presentarà el seu primer disc.

Serà un concert eclèctic, una expe-
riència musical diferent, on es combi-
naran els temes més coneguts amb els 
nous temes que hauran arranjat espe-
cialment per a l’ocasió, així com alguna 
peça més tradicional amb alguna col-
laboració i alguna sorpresa que ja pre-
paren per acabar d’arrodonir el concert!

Diumenge 
15 de març 
a les 19.00h

La formació vilafranquina 
presenta a l’Auditori el seu 
primer disc en un concert  

ple de sorpreses



Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Cançó d’autor

Preu anticipada 
16€ - 14€

Preu dia del concert 
18€ - 16€

Durada 
1h 15 min 

Localitats 
484 numerades

05 - 10 - 14

Per saber-ne més!

http://www.annaroig
ilombredetonchien.
com/

Els versos de Miguel Hernández continuen inspirant a les noves 
generacions de músics de l’escena indi catalana
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Gerard Quintana  
i Xarim Aresté  

en la distància curta 

20 - 03 - 15

Gerard Quintana i Xarim Aresté 
han preparat per aquest 2015 una pro-
posta en format íntim del seu recent 
disc “Tothom ho sap”. 

Un cop demostrada la potència i 
efectivitat de la seva banda, per fi po-
drem comprovar el suc que treu el tàn-
dem en la distància curta, aquest cop 
sense l’espectacularitat amb la que 
han fet gala en els seus últims con-
certs i armats només amb una guitarra 
acústica, les seves pròpies veus i acom-
panyats en un format més íntim per 

Sergi Carós al baix i Ermengol Mayol a 
les percussions i la bateria.

 Aresté és un dels autors més pro-
metedors del nostre país i aliat amb 
el geni de Quintana teixeixen junts 
un show que de ben segur colpirà als 
seus seguidors i als amants de la mú-
sica en general.

Divendres 
20 de març 
a les 21.00h

Gerard Quintana  
i Xarim Aresté
A cau d’orella

Veu Gerard Quintana / Guitarra Xarim Aresté / 
Baix Sergi Caròs / Percussions Ermengol Mayol

Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Pop-rock

Preu anticipada 
12€

Preu dia del concert 
14€

Durada aproximada 
1h i 15 min

Localitats 
194 numerades

Per saber-ne més!

Després del concert 
tertúlia amb Gerard 
Quintana i Xarim 
Aresté. Anirà acom-
panyada d’una copa 
de vi gentilesa de La 
Taverna de Vinseum 
i Finca Viladellops.

Col·laboren



Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Cançó d’autor

Preu anticipada 
16€ - 14€

Preu dia del concert 
18€ - 16€

Durada 
1h 15 min 

Localitats 
484 numerades

Per saber-ne més!

http://www.annaroig
ilombredetonchien.
com/

2105 - 10 - 1420 Teatre Cal Bolet

Abel Folk encapçala  
el repartiment  

d’una obra capdal del segle XX,  
amb ingredients de traïció,  

amor i conspiració

Autor Christopher Hampton, a partir de 
l’obra de Sándor Márail / Versió i direcció 
Abel Folkl / Ajudant de direcció Pep Planasl 
/ Intèrprets Jordi Brau, Abel Folk i Anna 
Barrachina / Espai escènic i disseny de llums 
Paco Azorínl / Disseny de so Jordi Bonetl / 
Vestuari Maria Araujol / Caracterització Toni 
Santos

Diumenge 
22 de març 
a les 19.00h L’última  

trobada,  
de Cristopher  
HamptonUn petit castell de caça a Hongria, al 

peu dels Carpats, on alguna vegada es 
van celebrar elegants vetllades en sa-
lons decorats a l’estil francès plens de 
música de Chopin, ha canviat radical-
ment d’aspecte.

L’esplendor d’abans ja no existeix, 
tot anuncia el final d’una època. Dos 
homes que de joves havien estat amics 
inseparables, es retroben després de 41 
anys sense haver-se vist. Un d’ells ha 
passat molt de temps vivint a l’Extrem 
Orient, l’altre, en canvi, no s’ha mogut 
de la seva propietat. Però ambdós han 
viscut a l’espera d’aquest moment.

Tot convergeix en un duel sense ar-
mes, tal vegada molt més cruel, amb 
un punt en comú: el record inesbor-
rable d’una dona. La tensió augmenta 
per l’obstinació dels protagonistes de 
furgar fins als racons més profunds de 
les seves ànimes.

L’última trobada és una novel·la de 
Sándor Márai, un dels autors més 
importants del segle XX. A banda de 
destacar també l’obra L’herència d’Esz-
ter, els seus diaris i memòries, com Les 
confessions d’un burgès, resulten indis-
pensables per conèixer l’Hongria en-
vaïda pels alemanys o soviètics.

Temporada d’espectacles 2014 / 2015

Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Teatre

Preu anticipada 
20€ - 18€ - 14€ 

Preu dia espectacle 
22€ - 20€ - 16€

Durada aproximada 
1h i 20 min 

Localitats 
386 numerades

22 - 03 - 15



Teatre Cal Bolet

Un divertit i tendre homenatge  
a Joan Montanyès i al món del clown

Rhum,  
de Monti&Cia

22 23

Autors Joan Montanyès “Monti”, Martí Tor-
ras i Jordi Martínez / Direcció Martí Torras / 
Ajudant de direcció Montse Tixé / Dramatúrgia 
Martí Torras, Joan Montanyès i Monti&cia / 
Intèrprets Guillem Albà, Joan Arqué, Roger 
Julià, Jordi Martínez i Pep Pascual / Veu de la 
inconsciència (en off) Joan Montanyès ‘Mon-
ti’ / Música original Pep Pascual i Monti&cia 
/ Escenografia Sarah Bernardy i Martí Torras 
/ Vestuari Rosa Solé / Il·luminació Quico Gu-
tiérrez / Caracterització Toni Santos / Assesso-
rament coreogràfic Montse Colomé / Una copro-
ducció Velvet Events i Grec 2014 Festival de 
Barcelona

Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Clown

Preu anticipada 
16€ - 14€ - 10€ 

Preu dia espectacle 
18€ - 16€ - 12€

Durada aproximada 
1h i 30min 

Localitats 
386 numerades

29 - 03 - 15

Rhum&Cia fa anys que no treballen 
i ningú no els crida per anar a actuar 
enlloc. Els seus pallassos malviuen al 
magatzem de la companyia i un bon dia 
reben una trucada inesperada de Rhum 
per avisar-los que ha trobat un bolo.

El problema que se’ls presenta és que 
Rhum no anirà a fer la funció i no tenen 
August. A més, hi ha dos carablanques a 
la companyia i la pista de circ és massa 
petita per a tanta intel·ligència. Un dels 
dos haurà de deixar de ser el pallasso 
llest i haurà de posar-se el nas vermell…

El clown Joan Montanyès “Mon-
ti” va deixar inacabat aquest projecte 
sobre la figura del mític pallasso de 
la primera meitat del segle XX, En-
rico Jacinto Sprocani, Rhum. El seus 
companys de Monti&cia l’han volgut 
fer arribar a port per tal de retre-li un 
homentage després de la seva mort el 
maig del 2013.

Premi Zirkòlika 2014 al millor 
espectacle de pallassos

Diumenge 
29 de març 
a les 19.00h

Temporada d’espectacles 2014 / 2015

Espectacle per  
a tots els públics. 

A partir  
de 6 anys



Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Cançó d’autor

Preu anticipada 
16€ - 14€

Preu dia del concert 
18€ - 16€

Durada 
1h 15 min 

Localitats 
484 numerades

05 - 10 - 14

Per saber-ne més!

http://www.annaroig
ilombredetonchien.
com/
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Allegro
Cor de Teatre

Diumenge 
12 d’abril 
a les 19.00h

Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Música-humor

Preu anticipada 
20€ - 18€

Preu dia funció 
22€ - 20€

Durada aproximada 
1h 15 min 

Localitats 
484 numerades

12 - 04 - 15

Per saber-ne més!

cordeteatre.com 

Dramatúrgia i direcció escènica Paco Mir / Direcció musical David Costa / Arranjaments Pere-Mateu Xiberta / Intèrprets Cor de 
Teatre (Mariona Ginès, Maria Casado, Maria Santallusia, Glòria Garcés, Carla Mattioli, Alicia Lorente, Laura Pla, Albert 
Mora, Nasi Marco, Ezequiel Casamada, Joan Rigat, Jorge Tello, Enric López, Miquel Gili) / Escenografia Zer0quatre / Ves-
tuari Myriam Ibáñez / Construcció escenografia Jordi Soler / Il·luminació Lluís Martí / So Jordi Bonet / Ajudant direcció Gilbert 
Bosch / Fotografia David Ruano / Grafisme Estudi Oliver Gràfic / Producció Somfònics / Coproducció Temporada Alta 2014/ 
El Canal-Centre d´Arts Escèniques Salt/Girona / Distribució Somfònics

La companyia Cor de Teatre  
torna a l’Auditori de Vilafranca  

amb la seva nova producció,  
dirigida pel component  

del Tricicle Paco Mir

“Ens despertem amb música,  
viatgem amb música, escoltem les notícies 

amb música, comprem amb música,  
esperem amb música, sentim música  

que s’escapa d’habitacions, d’auriculars,  
de cotxes, de telèfons; ensopeguem amb 

músics pel carrer, amb cantants cridaners 
als bars, als restaurants, al futbol.  
Cantem per adormir els nadons,  

per entretenir-los i per recordar-los  
que 365 dies de música ininterrompuda 

fan un any i que empenyent anys  
arribarà el dia en què ens acomiadarem 

també amb música” 
Paco Mir

Després de l’èxit nacional i internaci-
onal d’Operetta, la companyia Cor de 
Teatre ens porta a l’Auditori de Vila-
franca Allegro, la seva nova produc-
ció, sota la direcció del component de 
Tricicle Paco Mir.

Allegro ens mostrarà la relació quo-
tidiana de qualsevol persona amb l’uni-
vers musical que l’envolta, un viatge 
vertiginós de la mà de catorze cantants a 
capella que exploren i esborren les fron-
teres entre la gran música clàssica i l’hu-
mor visual més sofisticat, fent-nos veure 
que tot el nostre entorn està guarnit 

per un art sense el qual no s’entendria 
aquest misteri que anomenem vida.

L’humor, el treball gestual i la mú-
sica a capella configuraran el segell 
identificatiu de la proposta on totes les 
escenes estan pensades per posar-les a 
l’abast de tots els públics. Una presenta-
ció atractiva i de qualitat plena d’ener-
gia que fan d’Allegro una eina per apro-
par la música clàssica al gran públic.

Espectacle per  
a tots els públics. 

A partir  
de 6 anys
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Teatre Cal Bolet

Un espectacle sarcàstic  
i emocionant d’un gran 

impacte visual

B.Flowers 
de Marta Carrasco

Diumenge 
19 d’abril 
a les 19.00h

B.Flowers és el desè espectacle de la 
companyia de Marta Carrasco, una 
coreògrafa i ballarina amb una habi-
litat extraordinària per crear potents 
imatges poètiques a través de la dan-
sa i comunicar-se amb el públic amb 
llenguatges molt propers. Les seves ar-
mes són una imaginació desbordant i 
un gran domini de les emocions. 

En aquest espectacle Carrasco uti-
litza les flors per reflexionar sobre la 
nostra relació amb la sensibilitat, la 
bellesa i la natura. 

La flor representa la bellesa  
per naturalesa. La bellesa de la vida,  

la bellesa de la mort i altra  
vegada la vida.

Marta Carrasco té una llarga tra-
jectòria dalt els escenaris catalans i 
espanyols, però també arreu del món 
(Brasil, Itàlia, Bèlgica, Nepal, Índia...). 
La llista de premis i reconeixements 
acumulats des de 1996 és extensa. Hi 
destaquen el Premi Nacional de Dansa 
en reconeixement a la seva trajectòria, 
atorgat l’any 2005 per la Generalitat 
de Catalunya, quatre premis Max i tres 
premis Butaca. 

26 27

Creació i direcció Marta Carrasco / Ajudants de 
direcció Antonio Castaño, Neus Cots / Intèrprets 
Marta Carrasco, Anna Coll, Majo Cordonet / 
Escenografia Marta Carrasco, Pau Fernández 
/ Il·luminació Quico Gutiérrez / Muntatge mu-
sical José Antonio Gutiérrez (Guti) / Vestuari 
Marta Carrasco, Pau Fernández, Alba Viader /  
Maquillatge Pau Fernández

Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Dansa

Preu anticipada 
14€ 

Preu dia espectacle 
16€

Durada aproximada 
1h 

Localitats 
194 numerades

19 - 04 - 15Temporada d’espectacles 2014 / 2015
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Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Flamenc

Preu anticipada 
12€

Preu dia del concert 
14€

Durada aproximada 
1h i 15min

Localitats 
122 numerades

Per saber-ne més!

Després de l’espectacle, 
tertúlia amb Jose 
Antonio Martín, Salao. 
Anirà acompanya-
da d’una copa de 
vi, gentilesa de La 
Taverna de Vinseum 
i Finca Viladellops.

Col·laboren

Salao
Jara en el camino

Divendres 
24 d’abril 
a les 21.00h

José Antonio Martín,“Salao”, és una de les grans revelacions del flamenc a Cata-
lunya. Artista excepcional i sorprenent, aquest cantaor nascut a Alemanya però 
criat a L’Hospitalet de Llobregat destaca per la seva creativitat, la seva capacitat 
per modular el cante i per ser únic en les seves tessitures. 

Acompanyat al toque pel guitarrista José Andrés Cortés - premi Bordón Minero 
2009 al Festival Internacional del Cante de las Minas (la Unión, Múrcia)- i Sara 
Barrero al ball, la seva actuació a Cal Bolet serà una excel·lent oportunitat per 
descobrir un intèrpret de qui es diu que canta d’una manera tan flamenca i trans-
cendental que tot el cante fet fins ara ha quedat antic. Escoltarem el seu primer 
treball discogràfic, Jara en el Camino enregistrat amb la producció de Juan Gómez 
“Chicuelo” i David Cerraduela.

Veu José Antonio Martín, Salao / Guitarra José Andrés Cortés / Ball Sara Barrero

La darrera joia  
del flamenc català 



Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Clown i música

Preu anticipada 
16€ - 14€ 

Preu dia espectacle 
18€ - 16€

Durada aproximada 
1h i 15min

Localitats 
484 numerades

Temporada d’espectacles 2014 / 2015

Idea original, guió, direcció artística i composició musical Guillem Albà & The All In Orchestra / Intèrprets Guillem Albà, Manu 
Estoa, Iñaki Marquiegui, Edgar Gómez, Martí Soler / Roger Bas, Albert Comaleras, i Roc Albero / Ramon Figueras / Di-
recció musical Iñaki Marquiegui, Manu Estoa, The All In Orchestra / Direcció tècnica i so Marc Palet / Disseny d’il·luminació 
Oriol Ibáñez, Ignasi Solé / Textos cançons Pau Escribano, Anna Roig, Tatiana Sánchez / Veu en off Àngel Llàcer

Marabunta és bogeria. És descontrol 
amb classe. No voler despentinar-se 
i acabar perdent els pantalons, però 
amb un somriure a la cara. Marabun-
ta és el nou treball de Guillem Albà 
& The All In Orchestra. Un show de 
clown enèrgic i energètic, catapultat 
per la millor música en directe.

Sketch a tempo matemàtic. A l’es-
cenari els artistes lluiten perquè res 
no s’entengui. Cançons pròpies. Gags 
absurds. Cabaret. Res no té sentit i tot 
és possible. Cap ordre establert. És el 

caos del pallasso. 
Dalt de l’escenari la bogeria ex-
perta d’un jove clown a punt 
d’explotar: 

Diumenge  
26 d’abril 
a les 19.00h

Marabunta
Guillem Albà  
& The All In Orchestra

Guillem Albà, un artista total capaç  
de portar el cabaret, la música i l’humor 

fins al límit

31

Guillem Albà. Mira’l. És ell. Ja és aquí. El 
nostre frontman té classe i zero dignitat. 
No la vol per res, i la regala a qui la vul-
gui. Serà millor que no us cordeu els cin-
turons. Ell és boig i capaç de tot. Posats 
a fer, relaxeu-vos i deixeu-vos portar. Us 
assegurem que no prendreu mal. 

Més enrere, sis siluetes retallades. 
Tocant-la amb seguretat i repartint 
bon joc al mig del camp. The All In 
Orchestra. Dits ràpids. Sang calenta.

Capaços de domesticar qualsevol 
estil musical que se’ls posi per davant.

Sumen background i multipliquen 
el joc. Són talent madurat i know-how.

Són alçada, pes i planta. I mai guar-
den un as a la màniga. All in. 

Passeu. Què voleu prendre? Feu-vos 
un lloc i oblideu-vos de tot.

Una nova troupe arriba a les vostres 
retines. Desconnecteu els mòbils i els 
cervells. Ells són antídot, pólvora i vi-
tamina C. Joc sense conservants: en 
directe i a la vena. Són Marabunta. 
L’espectacle total.

30 Auditori Municipal 26- 04 - 15

Per saber-ne més!

guillemalba.com

Premi dels  Espectadors.  Millor espectacle  al carrer a la Fira de Titelles  de Lleida 2014
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Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Música antiga

Preu anticipada 
20€ - 18€

Preu dia concert 
22€ - 20€

Durada aproximada 
1h 30 min  
(10 min de pausa)

Localitats 
484 numerades

02 - 05 - 15

Vilafranca i el Penedès tindrem el pri-
vilegi de poder gaudir d’un dels millors 
i més reconeguts violinistes a nivell 
mundial, dins l’àmbit de la música an-
tiga: l’italià Enrico Onofri. 

Co-fundador de la cèlebre “Il Giardino 
Armònico” una de les formacions més 
respectades de la música antiga, Onofri 
posarà el seu talent excepcional al servei 
d’obres del barroc italià com Corelli, Ge-
miniani i Vivaldi, per acabar amb una 
de les Suites per a orquestra de Bach. 

Sens dubte, un dels aconteixements 
musicals més important que haurem 
pogut gaudir amb l’OCP a l’Auditori 
Municipal.

Dissabte  
2 de maig 
a les 19.00h

El violí barroc 
d’Enrico Onofri
Orquestra de Cambra del Penedès  
i Enrico Onofri

Temporada d’espectacles 2014 / 201532 Auditori Municipal

Enrico Onofri,  
un dels millors i més 

reconeguts violinistes  
a nivell mundial,  

en concert a l’Auditori  
amb l’OCP

Programa del concert

Obres de Corelli, Geminiani, Vivaldi i Bach

Orquestra de Cambra del Penedès 
/ Direcció i solista Enrico Onofri



Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Cançó d’autor

Preu anticipada 
16€ - 14€

Preu dia del concert 
18€ - 16€

Durada 
1h 15 min 

Localitats 
484 numerades

Per saber-ne més!

http://www.annaroig
ilombredetonchien.
com/

Per saber-ne més!

Després de l’espectacle 
tertúlia amb els actors 
i les actrius. Anirà 
acompanyada d’una 
copa de vi gentilesa de 
La Taverna de Vinse-
um i Finca Viladellops.

Col·laboren

3505 - 10 - 1434 Teatre Cal Bolet

El clàssic de Lope de Vega es revela  
com un retrat crític i esperançador  

de la societat actual
Dramatúrgia Anna Maria Ricart / Direcció Ricard Soler / Escenografia 
Adrià Pinar / Coreografia Marta Hervás / Intèrprets Andrea Madrid - 
Queralt Casasayas, David Menéndez - Marc Pujol, Guillem Gefaell - 
Marc Naya, Martí Salvat - Marc Pujol, Rosa Serra - Ilona Muñoz, Sergi 
Torrecilla - Albert Mèlich, Marc Rius - Toni Mas

Divendres 
8 de maig 
a les 21.00hFuenteovejuna.  

Breve tratado sobre  
las ovejas domésticas
Cia. Obskené

Fuenteovejuna, Breve tratado sobre las ovejas domésticas 
és un espectacle trepidant basat en el clàssic de Lope de Vega, 
on el dramaturg narra una situació real extreta de la Crónica 
de Rades del S.XVI, on el famós poble que, cansat de les atroci-
tats d’un comanador corrupte i violador, decideix unir-se per 
combatre i finalment matar el seu opressor.

La companyia Obskené ens presenta una versió del clàs-
sic del Segle d’Or des d’un punt de vista contemporani. 
Utilitzant un conte conegut i una història que es repeteix 
constantment en la nostra societat, entre opressor i opri-
mit, ofereixen una visió subjectiva, una opinió actual. Els 
versos es barregen amb textos de la dramaturga Anna Maria 
Ricart. Una clara aposta estètica, que acosta l’espectador a 
aquests set actors, que comenten i opinen sobre els fets, es 
fan preguntes i interpel·len els espectadors, convertint-los 
en víctimes i culpables d’allò que estan narrant.

Inspirats en la companyia La Barraca de Federico Gar-
cía Lorca, la companyia Obskené vol acostar els clàssics a 
la gent. I per això aquest espectacle ha estat concebut i es 
representa com a teatre de carrer. Per tal de mantenir -ne 
l’esperit, Cal Bolet és convertirà en una plaça pública.

Fuenteovejuna, Breve tratado sobre las ovejas domésticas 
ha estat guanyadora de diversos premis en festivals de teatre 
clàssic, com el Festival Internacional de Teatro Clásico de Al-
magro, el Festival de teatre de carrer Noctivagos 2013 d’Orope-
sa i l’OFF de Calle de Saragossa.

Temporada d’espectacles 2014 / 2015

Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Teatre

Preu anticipada 
12€ 

Preu dia espectacle 
14€

Durada aproximada 
1h i 05 min 

Localitats 
194 no numerades

Espectacle  
en castellà

08 - 05 - 15

Haciendo averiguación
del cometido delito,
una hoja no se ha escrito
que sea en comprobación;
porque, conformes a una,
con un valeroso pecho,
en pidiendo quién lo ha hecho
responden: Fuenteovejuna.
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Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Cançó d’autor

Preu anticipada 
16€ - 14€

Preu dia del concert 
18€ - 16€

Durada 
1h 15 min 

Localitats 
484 numerades

05 - 10 - 14

Per saber-ne més!

http://www.annaroig
ilombredetonchien.
com/

Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Música

Preu anticipada 
18€ - 16€

Preu dia concert 
20€ - 18€

Durada aproximada 
1h i 15min

Localitats 
484 numerades

10 - 05 - 15

Puntí és considerat per molts com el 
millor músic de la seva generació.

Nascut a Salt el 1963, el cervell i àni-
ma d’UmPah-Pah va iniciar la seva 
carrera el 1983 quan va guanyar un 
concurs de cançó a Banyoles. Els seus 
inicis van aportar frescor i originalitat 
al panorama musical, amb uns textos 
llargs i complexos i un estil interpreta-
tiu molt característic. El 1996, Umpah-
pah decideix dissoldre’s després de pu-
blicar sis discos i Puntí comença la seva 
trajectòria en solitari com Adrià Puntí. 
Tres discos: Pepalallarga i... (1996), L’Hora 
del Pati (1999) i Maria (2003) és el llegat 
musical que ens deixa fins a dia d’avui. 
El darrer disc, un homenatge a la seva 
mare, va ser guanyador del premi Por-
ret i qualificat d’”excel·lent” per publi-
cacions com Enderrock o Rockdelux.

Puntí, ha col·laborat amb artistes 
de l’alçada de Bunbury, que va versi-
onar una cançó d’UmPah-Pah i amb 
qui ha participat en actuacions i can-

çons, i Quimi Portet, que ha produït 
els seus discos.

Després de molts anys l’’Adrià Pun-
tí, en Josep Puntí o en Puntí, tant és 
com es digui o es faci dir, torna amb 
Band Bang Bang. Una proposta alter-
nativa, que trenca un silenci discogrà-
fic de deu anys, amb la qual el públic 
podrà gaudir de noves cançons. Puntí 
recupera la seva figura teatral, que 
serà el fil conductor d’un repertori 
que també repassarà i revisitarà les 
cançons que l’han acompanyat durant 
tota la seva carrera.

De nou, l’energia i el to iconoclasta 
de l’Adrià Puntí més intemporal.

Veu, piano, guitarra acústica i guitarra elèctrica Adrià Puntí / Guitarra elèctrica i cors Lluís Costa /  
Baix i contrabaix Pedrito Martínez / Bateria, percussió i cors Dani Pujol

Adrià Puntí  
& Band Bang Bang

Després de deu  
anys de silenci torna  

Adrià Puntí! 

Diumenge 
10 de maig 
a les 19.00h



Teatre Cal Bolet

Una giornata  
particolare,  
d’Ettore Scola
La Perla 29 

Diumenge 
17 de maig 
a les 19.00h

El cineasta italià Ettore Scola va estre-
nar Una giornata particolare l’any 1977. 
En els papers principals, dos grans ac-
tors: Marcello Mastroianni i Sofia 
Loren. La pel·lícula va ser guardona-
da amb diversos premis, com el Glo-
bus d’Or 1978 i el Premi César 1977. 
També va rebre dues nominacions als 
Òscars, per al millor actor i la millor 
pel·lícula estrangera.

Antonietta i Gabriele, una mestres-
sa de casa i un periodista radiofònic, es 
troben de manera casual, es coneixen 
i s’estimen en una jornada particular, 
justament el dia en què Hitler arriba a 
Roma abans de la Segona Guerra Mun-
dial. Aquest dia tots els habitants de 
l’edifici i els mateixos fills d’Antonietta 
han sortit al carrer a la gran manifes-
tació feixista. Antonietta i Gabriele no. 
Són dues ànimes que es senten pro-
peres i que tenen dubtes –ell perquè 
haurà de deixar l’home que estima, 

ella perquè no té altra identitat que la 
d’esposa i dona de casa.

Una jornada particular es va poder 
veure al Teatre Poliorama de Barcelona 
l’any 1984. Va ser el retorn de Flotats 
a Catalunya. No va escollir una obra 
qualsevol ni un repartiment indiferent: 
Antonietta era representada per Anna 
Lizaran i ell mateix feia de Gabriele.

En aquesta ocasió, una nova gene-
ració de grans actors els pren el relleu: 
Clara Segura, Pablo Derqui i Màrcia 
Cisteró. I el segell de la companyia La 
Perla 29 i del seu director, Oriol Broggi, 
són la garantia d’una producció sensi-
ble i ben feta. 
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Autor Ettore Scola / Direcció Oriol Broggi / Traducció Anna Madueño / Intèrprets Clara Segura, Pablo 
Derqui i Màrcia Cisteró / Espai escènic Oriol Broggi / Vestuari Berta Riera / Caracterització Àngels 
Salinas / Disseny de so Damien Bazin / Disseny audiovisual Francesc Isern 

Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Teatre

Preu anticipada 
20€ - 18€ - 14€ 

Preu dia espectacle 
22€ - 20€ - 16€

Durada aproximada 
A determinar 

Localitats 
386 numerades

17 - 05 - 15

Per saber-ne més!

Divendres 8  
de maig a les 20:00h 
a la Sala Zazie

Projecció  
de la pel·lícula  
Una giornata 
particolare

Història d’un amor 
impossible en un 
dia molt particular

Organitza: Cine 
Club Vilafranca

Col·labora:

Temporada d’espectacles 2014 / 2015

Una obra mestra del cinema  
amb Marcello Mastroianni i Sofia Loren 

portada al teatre per Clara Segura  
i Pablo Derqui



Teatre Cal Bolet

Gossos celebra  
22 anys als escenaris  
amb un espectacle  

íntim i proper

GO22OS
Divendres  
22 de maig 
a les 21.00h

Fa 22 anys que Gossos van començar un 
viatge. Poca broma!  I pensen que ha ar-
ribat el moment de deixar entrar els  se-
guidors al  espai més íntim del grup, el 
local d’assaig, on s’origina tot: la idea, 
l’estructura, el diàleg i la inspiració. 

Per fer-ho, han creat una gira molt 
especial, on volen el públic a dins l’es-
cenari i no a fora. Convertint el con-
cert en un assaig, un diàleg, un joc... 
volen trencar la barrera.

Serà una retrospectiva dels 22 anys de 
feina i deixaran que el públic els encer-
clin a l’escenari i puguin fins i tot inter-
venir en el procés creatiu, es convertiran 
en protagonistes. Actuaran en espais 
que els permetin construir aquesta es-

cena: Nosaltres al centre i el públic 
envoltat de la nostra música, 
diluint al màxim la distància. 

Un espectacle de petit 
format, senzill, íntim, 
on es trenca fàcilment 
el vidre invisible que 
sovint els separa del pú-
blic. Us hi apunteu?

Veu i guitarra Natxo Tarrés, Juanjo Muñoz i Oriol  
Farré / Veu i baix Roger Farré / Bateria Santi Serratosa
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Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Pop-rock

Preu anticipada 
12€

Preu dia del concert 
14€

Durada aproximada 
1h i 45 minuts

Localitats 
222 no numerades

Per saber-ne més!

Al final del concert ter-
túlia amb Gossos. Anirà 
acompanyada d’una 
copa de vi gentilesa de 
La Taverna de Vinseum 
i Finca Viladellops.

Col·laboren



Teatre Cal Bolet

Una tragicomèdia actual que t’atraparà,  
i no només per la proximitat

Waikiki  
Honolulu,  
de Paul Berrondo
Amb Borja Espinosa i Joel Minguet

Divendres  
29 de maig 
a les 21.00h

Waikiki Honolulu és una obra de 
creació dirigida i escrita per  Paul 
Berrondo, que, mitjançant el siste-
ma work in progress, va guiar els actors 
durant improvisacions a partir d’un fil 
conductor, per anar recollint aquelles 
línies de treball que resultaven més in-
teressants. A partir de les escenes que 
anaven sortint, va anar escrivint el text 
i construint la dramatúrgia. Després 
de dos mesos de treballar-hi, va sortir 
Waikiki   Honolulu, una obra que par-
la de dues persones que no tenen res 
a la vida, però que, quan es troben,  
creuen il·luminar les seves tragè- 
dies… al menys per una nit.

Waikiki Honolulu és un còctel 
per riure dels fracassos. La tragico-
mèdia es serveix ben freda en una 
taula bruta d’un bar de barri on dos 
desconeguts creuen les primeres mira-
des. Dos perduts amb un futur d’espe-
rances amputades, fills d’una societat 
malalta, que no saben estimar ni ser 
estimats. Però una nit, la història can-
via. Descobreixen que, tot i tenir-ho 
tot perdut, junts poden salvar-se. Que 

mai no és massa tard per tornar a co-
mençar. Que els somnis poden ser més 
que fantasmes. Però per fer-los reali-
tat, primer hi hauran de creure…

L’espectacle s’ha pensat amb una 
gran proximitat amb el públic, com a 
teatre pop-up o efímer. Per això, es re-
presenta en espais singulars i quasi 
sense mitjans tècnics, donant tota la 
rellevància al treball artístic dels actors 
i el director.

Dramatúrgia i direcció Paul Berrondo / Ajudant 
de direcció José Novoa / Assistent de direcció 
Carla Fajardo / Intèrprets Borja Espinosa i 
Joel Minguet
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Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Teatre

Preu anticipada 
12€

Preu dia de la funció 
14€

Durada aproximada 
1h i 30 minuts

Localitats 
150 no numerades

Col·laboren

Per saber-ne més!

Després de l’espectacle 
tertúlia amb els actors. 
Anirà acompanya-
da d’una copa de 
vi gentilesa de La 
Taverna de Vinseum 
i Finca Viladellops.



Sigismondo, el secretari del gover-
nador de Gaeta, el senyor Sancio, és 
un home intel·ligent i cínic que ha 
traçat un camí secret a través d’una 
societat de castes, utilitzant la més 
pèrfida de les armes: l’adulació, l’art 
de la falsedat i el servilisme cap als 
grans d’aquest món per obtenir poder 
i diners. Aviat esdevé l’home a l’om-
bra, l’intermediari totpoderós que 
enganya els comerciants, controla la 
justícia, la hisenda i el comerç de la 
ciutat, i fomenta els amors clandes-
tins del capritxós Governador i de la 
seva dona, utilitzant els encants de la 
senyora Aspasia i del Comte Hèrcules. 
Finalment, el fet de no pagar el salari 
als criats del governador li provocarà 
un fatal desenllaç.

L’adulatore va ser una de les 16 
comèdies que Carlo Goldoni va es-
criure l’any 1750. Mai el dramaturg 
venecià s’havia atrevit a criticar tan 
obertament als governants i als gover-
nats i mai abans havia utilitzat contra 
la noblesa sarcasmes tan amargs. De 
fet, uns anys després reescriu l’obra 
donant-li un altre final; el primer era 
absolutament revolucionari i podia 
ser entès com una incitació a la revo-
lució.

Aquí en presentem una adaptació 
feta a partir d’aquell primer text. Uns 
fets i situacions molt actuals i que l’au-
tor ja denunciava ara fa 265 anys.

La Rapa Teatre és una nova com-
panyia de teatre professional que neix 

de la proposta de Raimon Casals a un 
grup de professionals de les arts escè-
niques amb experiència i trajectòria 
que resideixen a la zona del Penedès. 

Volen indagar en la recerca de nous 
espais teatrals que inicialment no fo-
ren concebuts amb aquest propòsit. 
Espais singulars que per la seva bellesa 
arquitectònica o pel seu emplaçament 
poden convertir-se en l’escenografia 
dels seus muntatges i, de passada, do-
nar a conèixer aquells racons de difícil 
accés per la població, com ara cases se-
nyorials, eres d’antigues masies, fonts, 
ermites, castells o conjunts medievals.

Per aquesta estrena comptem amb 
el pati de la Casa Miró, un dels millors 
exemples del modernisme vilafranquí 
projectat per l’arquitecte Santiago 
Güell i Grau el 1905, que la família ha 
cedit per a l’ocasió. 

Pati de la Casa Miró

Un text punyent i divertit 
del s. XVIII, en un espai 

modernista incomparable 
i amb una nova companyia 

penedesenca

L’adulador,  
de Carlo Goldoni
La Rapa Teatre

Divendres  
5 de juny 
a les 22.00h

Dissabte  
6 de juny 
a les 22.00h

Autor Carlo Goldoni / Dramatúrgia i direcció Raimon Casals / Intèrprets Oriol Freixenet, Eloi 
Tres, Marta Alarcón, Gemma Grau, Carles Casas, Martí Ruiz, Tona Esplugas, Carme Jariod /  
Escenografia i vestuari Blanca Ferré / Il·luminació Fernando Portillo i Raimon Casals / Arranjaments 
musicals Martí Ruiz i Joan Sobrevals / Assessorament cant Neus Calaf / Fotografia Marçal Font
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Lloc 
Pati de la Casa Miró 
(c/ Migdia 26)

Gènere 
Teatre

Preu anticipada 
12€

Preu dia de la funció 
14€

Durada aproximada 
1h i 15 minuts

Localitats 
125 no numerades

Agraïments 

Família Miró

Com 
a casa

Estrena

5 i 6 - 06 -15
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Per saber-ne més!

Després del concert 
tertúlia amb Toni 
Xuclà i Gemma 
Humet. Anirà acom-
panyada d’una copa 
de vi gentilesa de La 
Taverna de Vinseum 
i Finca Viladellops. 

Lloc 
Claustre de Sant  
Francesc

Gènere 
Música i poesia

Preu anticipada 
12€

Preu dia del concert 
14€

Durada aproximada 
1h i 15 min

Localitats 
150 no numerades

Col·laboren

Toni Xuclà i 
Gemma Humet
Amb música ho escoltaries  
potser millor

Divendres 
12 de juny 
a les 21.00h

En aquest concert trobem una de les millors no-
ves veus i un dels compositors més reconeguts 
del país. 
Gemma Humet, amb una commovedora veu, 
interpreta les cançons amb la guitarra de Toni 
Xuclà que també és el compositor de la majoria 
de les melodies. 

Aquest concert es va crear amb motiu de l’Any 
Espriu, amb les cançons del disc “Amb música ho es-
coltaries potser millor”. Ara, el concert es transforma 
i prorroga amb novetats. Noves cançons amb po-
emes de Bartomeu Rosselló-Porcel, Carles Riba i 
Pere Quart, s’afegeixen a Salvador Espriu. 

Aquest disc va obtenir diversos guardons: 
Premi “Miquel Martí i Pol, Terra i Cultura 2013” 
“Premi Cerverí, 2013” Premi “Millor aportació 
musical a l’Any Espriu” 

Toni Xuclà, guitarrista i compositor, ha enregis-
trat sis discos en solitari, algun d’ells distribuïts 
a varis països europeus on també ha fet diversos 
concerts. Actualment és membre dels grups Me-
naix a Truà i Taima Tesao. Ha estat productor, 
entre altres, de Ginesa Ortega, Gema 4, Maria 
Salgado, Miquel Gil, Sopa de Cabra, Ovidi Mont-
llor, Pau Alabajos, Ivette Nadal i Turnez i Sesé. Ha 
col·laborat amb Ja t’ho diré, Georges Moustaky, 
Tomatito, Armando Manzanero, Toti Soler, Dolo 
Beltran, Lidia Guevara, Gato Perez, Shuarma, 
Patriarcas de la Rumba i Maria del Mar Bonet. 
Ha rebut diversos guardons tant de crítica com 
de votació popular: Altaveu, Enderrock i Ràdio 
4. Ha escrit varis llibres de contingut musical. 
Ha estat director de vàries escoles de música i                                
de la Fira Mediterrània de Manresa. El Cor de la 
Ciutat, Adéu Espanya i altres sèries i documen-
tals de TV3 porten música seva. 

Gemma Humet és pianista i cantant. Va cursar 
estudis superiors de Cant Jazz a l’ESMUC amb 
màxima qualificació. Forma part del projecte 
Thalassa, amb els que acaba de treure el primer 
disc i també forma part d’un duo estable amb 
el guitarrista Pau Figueres. Col·labora habitual-
ment amb Toti Soler. Recentment ha estrenat al 
teatre Almeria l’espectacle: “Cançons d’Amor i de 

Guerres” dirigit per Agustí Humet. 

La veu commovedora  
de Gemma Humet  

i la guitarra de Toni Xuclà  
al Claustre  

de Sant Francesc.

Temporada d’espectacles 2014 / 2015 12 - 06 - 15

Guitarres i veu Toni Xuclà / Veu Gemma Humet

46 Claustre de Sant Francesc



Teatre Cal Bolet

L’emperadriu  
de la moda portada  

als escenaris  
per una brillant  

Carme Elias

Al galop 
amb Carme Elias

Diumenge 
14 de juny 
a les 19.00h

Al galop és un monòleg que ens ofereix 
el retrat sobre la vida de la famosa, ex-
cèntrica i poderosa periodista de moda 
Diana Vreeland que, des de la meitat 
dels anys trenta, va estar al centre de la 
vida novaiorquesa i internacional.

L’obra ens situa a l’agost de 1971 a 
l’apartament de Vreeland a Park Ave-
nue. Ella acaba d’arribar d’un viatge 
per Europa, que inicia després de ser 
acomiadada de Vogue. Decideix orga-
nitzar un sopar improvisat desitjant 
que un dels convidats la financi per a 
començar una nova revista pròpia. Els 
seus amics, en canvi, volen que accepti 
la feina al conegut Museu d’Art Metro-
politan. En el seu estil distintiu, un cop 
decideix quina direcció seguirà la seva 
vida, ella l’endega “al galop”.

Carme Elias té una àmplia trajectòria 
en tots els camps de la interpretació: 
teatre, televisió, doblatge i cinema. El 
2009 li concedeixen el Goya a la millor 
interpretació femenina per Camino, de 
Javier Fésser.
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Autors Mark Hampton i Mary Louise Wilson / Traducció Joan Sellent / Direcció Guido Torlonia / 
Ajudant de direcció Javier López / Intèrpret Carme Elias / Disseny d’escenografia Ramon B. Ivars / Disseny 
de vestuari Andrés Andreu / Disseny d’il·luminació David Bofarull / Caracterització Eva Fernández

Lloc 
Teatre Cal Bolet

Gènere 
Teatre

Preu anticipada 
16€ - 14€ - 10€ 

Preu dia espectacle 
18€ - 16€ - 12€

Durada aproximada 
1h i 30min

Localitats 
386 numerades

14 - 06 - 15Temporada d’espectacles 2014 / 2015



5150 Temporada d’espectacles 2014 / 2015Auditori Municipal

Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Cançó d’autor

Preu anticipada 
16€ - 14€

Preu dia del concert 
18€ - 16€

Durada 
1h 15 min 

Localitats 
484 numerades

05 - 10 - 14

Per saber-ne més!

http://www.annaroig
ilombredetonchien.
com/

Lloc 
Auditori Municipal

Gènere 
Jazz

Preu anticipada 
16€ - 14€

Preu dia concert 
18€ - 16€

Durada aproximada 
1h i 15min

Localitats 
484 numerades

21 - 06 - 15

La Big Band de l’Escola Municipal de 
Música Mª Dolors Calvet de Vilafranca 
del Penedès es va crear dins de l’àrea 
de música moderna, ara fa 4 cursos, 
amb la intenció de donar a l’alumnat 
una oportunitat de tocar en aquest 
tipus de formació tan característica. 
Des del primer moment, els professors 
Àlex Cassanyes i Ricard Parera lideren 
el projecte i aconsegueixen cohesionar 
la formació musicalment.

La Big Band ha participat en les darre-
res tres edicions del Vijazz, ressaltant la 
darrera, en la qual tingueren el privilegi 
d’estar acompanyats per en Xavier Fi-
guerola, com a solista. També ha inter-
vingut en diversos intercanvis amb esco-
les de música arreu del territori català.

En aquest concert a l’Auditori de 
Vilafranca ens oferiran un recorre-
gut pels estàndards de jazz, tan clàs-
sics com moderns, arranjats, alguns 
d’ells, pel mateix director i composi-
tor Àlex Cassanyes i interpretats pels 
grans solistes de l’escena catalana : 
Gemma Abrié, a la veu, i Xavier Fi-
guerola, al saxo tenor. 

Big Band de l’EMM M. Dolors Calvet  
de Vilafranca del Penedès / Veu Gemma 
Abrié / Saxo tenor solista Xavier Figuerola /  
Direcció Àlex Cassanyes

La Big Band  
de l’EMM M. Dolors  
Calvet de Vilafranca  
amb Gemma Abrié  
i Xavier Figuerola

La Big Band de l’EMM  
amb el saxo tenor de Xavier 

Figuerola i la veu de  
Gemma Abrié

Diumenge 
21 de juny 
a les 19.00h

Coorganitza

Aquest espectacle 
forma part dels  
actes de la Capital 
de la Cultura  
Catalana  
Vilafranca 2015
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Espectacles de música

Dia Data Hora Lloc Espectacle Gènere Preu  
anticipada

Pàg.

FEBRER

DV 06/02/15 21.00h Cal Bolet El bon lladre,  
de Conor McPherson 

Teatre 12€ 4

DG 08/02/15 19.00h Auditori 
Municipal

Primavera! Ballant amb l’Orquestra  
OCP i Cia. de dansa HandMadeDance

Música  
i dansa

20€ 6

DV 20/02/15 21.00h Auditori 
Municipal

Vilafranca. Un dinar de Festa Major,   
de Jordi Casanovas

Teatre 24€ 8

DS 21/02/15 19.00h Auditori 
Municipal

Vilafranca. Un dinar de Festa Major,   
de Jordi Casanovas

Teatre 24€ 8

DG 22/02/15 19.00h Auditori 
Municipal

Vilafranca. Un dinar de Festa Major,   
de Jordi Casanovas

Teatre 24€ 8

MARÇ

DV 06/03/15 21.00h Cal Bolet Monòlit, de Toni Mira 
Nats Nus Dansa

Dansa 12€ 10

DG 08/03/15 19.00h Auditori 
Municipal

La Santa Espina. Orquestra Simfònica  
del Vallès i Polifònica de Vilafranca

Música  24 / 22€ 12

DS 14/03/15 19.00h Auditori 
Vinseum

Laura Rafecas: passió i lirisme al violí. 
Tast de Cambra 4 de l’OCP

Música 
de cambra 

15€ 14

DG 15/03/15 19.00h Auditori 
Municipal

Enric Alegre  
& Perdiu Grouse Brass Band

Jazz 16 / 14€ 16

DV 20/03/15 21.00h Cal Bolet Gerard Quintana i Xarim Aresté
 A cau d’orella

Pop-rock 12€ 18

DG 22/03/15 19.00h Cal Bolet L’última trobada,  
de Cristopher Hampton

Teatre  20 / 18 / 14€ 20

DG 29/03/15 19.00h Cal Bolet Rhum,                                        de Monti&Cia Clown  16 / 14 / 10€ 22

ABRIL

DG 12/04/15 19.00h Auditori 
Municipal

Allegro 
 Cor de Teatre

Música-  
humor 

20 / 18€ 24

DS 18/04/15 19.00h Auditori 
Vinseum

Duo de violoncels Claret 
Tast de Cambra 5 de l’OCP

Música 
de cambra 

15€ 14

DG 19/04/15 19.00h Cal Bolet B.Flowers,                               
de Marta Carrasco

Dansa  14€ 26

DV 24/04/15 21.00h Cal Bolet Salao 
Jara en el camino

Flamenc 12€ 28

DG 26/04/15 19.00h Auditori 
Municipal

Marabunta
Guillem Albà & The All In Orchestra

Clown  
i música 

16 / 14€ 30

MAIG

DS 02/05/15 19.00h Auditori 
Municipal

El violí barroc d’Enrico Onofri  
Orquestra de Cambra del Penedès i Enrico Onofri

Música  
antiga

20 / 18€ 32

DV 08/05/15 21.00h Cal Bolet Fuenteovejuna. Breve tratado  
sobre las ovejas domésticas. Cia. Obskené

Teatre 12€ 34

DG 10/05/15 19.00h Auditori 
Municipal

Adrià Puntí & Band Bang Bang Pop-rock 18 / 16€ 36

DG 17/05/15 19.00h Cal Bolet Una giornata particolare, d’Ettore Scola
La Perla 29

Teatre  20 / 18 / 12€ 38

DV 22/05/15 21.00h Cal Bolet Gossos
GO22OS

Pop-rock 12€ 40

Dia Data Hora Espectacle Lloc

DS 21/02/15 22.30h Gemma Abrié i Miquel Angel Cordero Duo Auditori Vinseum

DS 07/03/15 22.30h Jazz Moustach Auditori Vinseum

DS 11/04/15 22.30h Gonzalo del Val Trio Auditori Vinseum

DS 16/05/15 22.30h Jesse Davis Quartet Auditori Vinseum

DG 21/06/15 19.00h La Big Band de l’EMMV amb Gemma Abrié i Xavier Figuerola Auditori Municipal

*Mes informació a www.jazclubvilafranca.cat

Dia Data Hora Espectacle Gènere

DS 07/02/15 21.30h Mishima L’ànsia que cura Música

DS 21/02/15 21.30h La gran ilusión Antonio Díaz Màgia

DS 28/02/15 21.30h Tuppersex Una comèdia picant amb Elena Fortuny i Gretel Stuyck Teatre - humor

DV 06/03/15 21.30h Cosacos de Rusia Leyendas Cosacas / Tatiana Solovieva Produc. Dansa

DS 14/03/15 21.30h Singfònics Avui és un bon dia Cant

DS 28/03/15 21.30h El crèdit Amb Jordi Bosch i Jordi Boixaderas Teatre - humor

DV 17/04/15 21.30h Faemino y Cansado ¡Cómo en casa, ni hablar! Teatre - humor

DS 18/04/15 21.30h R.I.P. Cia. La K-Mama, de Calafell Teatre - humor

DS 25/04/15 21.30h Esbart Ciutat Comtal La Maresma Dansa

DS 02/05/15 21.30h Cantabile Life! Música

DS 09/05/15 21.30h Tot bé, gràcies Amb Cesc Casanovas, Miquel Ripeu i Elias Torrecillas Teatre - humor

DS 23/05/15 21.30h Temps  Amb Quim Masferrer Teatre - humor

*Mes informació i venda d’entrades a www.teatrecasal.com

Temporada d’espectacles 2014 / 2015Programació febrer - juny

Espectacles de teatre i dansa

Programació d’espectacles professionals  
del Teatre Municipal Cal Bolet i de l’Auditori Municipal

Programació de música del Jazz Club Vilafranca *

Programació d’espectacles del Teatre Casal *

Dia Data Hora Lloc Espectacle Gènere Preu  
anticipada

Pàg.

MAIG

DV 29/05/15 21.00h Cal Bolet Waikiki Honolulu, de Paul Berrondo                             
Amb Borja Espinosa i Joel Minguet

Teatre 12€ 42

JUNY

DV 05/06/15 22.00h Pati  
Casa Miró

L’Adulador, de Carlo Goldoni 
La Rapa Teatre 

Teatre 12€ 44

DS 06/06/15 22.00h Pati  
Casa Miró

L’Adulador, de Carlo Goldoni 
La Rapa Teatre 

Teatre 12€ 44

DV 12/06/15 21.00h Claustre
St. Francesc

Toni Xuclà i Gemma Humet  
Amb música ho escoltaries potser millor

Música  
i poesia  

12€ 46

DG 14/06/15 19.00h Cal Bolet Al Galop                                
Amb Carme Elias

Teatre  16 / 14 / 10€ 48

DG 21/06/15 19.00h Auditori 
Municipal

La Big Band de l’EMM M. Dolors Calvet  
de Vilafranca amb Gemma Abrié  
i Xavier Figuerola

Jazz 16 / 14€ 50
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Venda d’abonaments

Els abonaments només es poden 
adquirir amb el Carnet d’amic 
de Cal Bolet i de l’Auditori.

El 4/30%
Abonament d’entre 4 i 6 espec-
tacles: 30% de descompte. 
A triar entre els espectacles de 
Cal Bolet i de l’Auditori. Cal es-
collir els espectacles, el tipus de 
localitat i la butaca. Suposa un 
estalvi, com a mínim, del preu 
de dues entrades.

El 7/50%
Abonament de 7 o més espec-
tacles: 50% de descompte. 
A triar entre els espectacles de 
Cal Bolet i de l’Auditori. Cal es-
collir els espectacles, el tipus de 
localitat i la butaca. Suposa un 
estalvi, com a mínim, del preu 
de tres entrades.

En aquests abonaments no s’inclouen els 
espectacles per a públic familiar.

Vilafranca, Un dinar de Festa Major i La 
Santa Espina estan exclosos d’abona-
ments.

On comprar-los?
A la taquilla de Cal Bolet
El dissabte 31 de gener de 10 a 
14h i de 17 a 21h
Del 2 al 6 de febrer de 6 a 8 de 
la tarda.
A partir del 12 de febrer cada 
dijous de 6 a 8 de la tarda.

Venda d’entrades i abonamentsInformació general

Condicions
d’accés a les sales

Per garantir el bon desenvo-
lupament 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 re-
presentació ni es retornarà 
l’import de les entrades.

És obligatori apagar els te-
lèfons 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 enregistraments dels espec-
tacles sense autorització prè-
via.

Als espectacles per a públic 
adult no està permesa l’entra-
da d’infants de 0 a 5 anys, es 
permet l’entrada als de 6 a 15 
anys acompanyats d’un adult i 
amb el compromís d’aquest de 
respectar el desenvolupament 
de l’espectacle. Els joves a par-
tir de 16 anys poden accedir a 
qualsevol espectacle de la pro-
gramació si no s’especifica el 
contrari.

La informació d’aquest pro-
grama pot estar subjecta a can-
vis posteriors a la seva publica-
ció (gener 2015)

Accessibilitat

El Teatre Municipal Cal Bolet 
i l’Auditori Municipal estan 
adaptats per a l’accés de per-
sones amb mobilitat reduïda. 
Disposem de seients reservats. 
Per a més informació i confir-
mació 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.

El Teatre Municipal Cal Bo-
let disposa de bucle per a perso-
nes amb discapacitat auditiva.

L’Auditori Municipal i el Te-
atre Municipal Cal Bolet dispo-
sen d’alçadors per als infants. 
Cal demanar-los al personal de 
sala.

Auditori
Municipal

Teatre
Cal Bolet

Descomptes

10% Carnet de Biblioteca* /  
Socis Cine Club Vilafranca* / 
Carnet CNL*

25% Carnet d’Amic de Cal Bolet 
i l’Auditori (una entrada per 
carnet)* / Famílies nombroses 
i/o monoparentals (per a tots 
els membres) / Joves fins a 25 
anys* / Carnet Jove* / Persones 
en atur / Socis del club Tr3sC 
(dues entrades per soci)* /Grups 
a partir de 15 persones (amb 
reserva prèvia al 93 890 04 59)*

50% Persones jubilades i pensio-
nistes / Carnet Blanc Ajuntament 
de Vilafranca / Persones amb dis-
capacitat i un acompanyant

Els descomptes,  
abonaments i altres promocions  
no són acumulables.

* Aquests descomptes només s’apliquen a 
les entrades d’import igual o superior a 6€.

Als espectacles Vilafranca, Un dinar de Fes-
ta Major i La Santa Espina només es podrà 
aplicar el descompte de Carnet d’Amic. 
Aquests espectacles estan exclosos de la 
resta de descomptes.

Per adquirir entrades amb descompte cal 
presentar el document acreditatiu a 
la taquilla en el moment de comprar-les 
o de recollir les que s’hagin comprat a 
través d’internet.

Apropa Cultura
El Teatre Cal Bolet i l’Auditori 
Municipal formen part del pro-
grama socioeducatiu Apropa 
cultura, adreçat a col·lectius en 
situació de desigualtat, discri-
minació i risc d’exclusió social.

Per a consultar la disponibili-
tat de places als espectacles i els 
preus especials:

www.apropacultura.cat  
T. 93 890 04 59  
apropacultura@vilafranca.cat

Venda anticipada

A la taquilla de Cal Bolet 
NOU! Dissabte 31 de gener 

Venda exclusiva pels titulars  
del Carnet d’Amic de Cal Bolet  
i l’Auditori 
De 10h a 14h i de 17h a 21h

Del 2 al 6 de febrer

Venda oberta a tothom 
De 6 a 8 de la tarda

A partir del 12 de febrer 

Cada dijous no festiu de 6 a 8  
de la tarda.

Per internet 
(Sense recàrrecs ni comis-
sions!)
(a partir de l’1 de febrer)
http://espectacles.vilafranca.cat 

Venda el mateix dia 
de la funció o concert
 
Les entrades que hagin quedat 
disponibles es venen des d’una 
hora abans de cada funció o 
concert a la taquilla. El dia de 
cada espectacle no es venen 
entrades anticipades per a al-
tres representacions. El preu de 
les entrades el dia de la funció 
tenen un cost superior a les 
entrades comprades amb anti-
cipació ja sigui a taquilla o per 
internet.

Canvis / Anul·lacions
 
Una vegada adquirida l’entrada  
no podrà ser canviada, ni se’n 
podrà retornar l’import, excep-
te per cancel·lació de l’esdeve-
niment, cas que l’Organització 
es compromet a la devolució de 
l’import.
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Teatre Municipal
Cal Bolet
http://teatrecalbolet.vilafranca.cat
C. de Cal Bolet, 3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 41 33
calbolet@vilafranca.org 
P SABA Plaça Penedès

Auditori Municipal
http://auditori.vilafranca.cat
Avda. Catalunya, 15
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 53 29
auditori@vilafranca.org
P Gratuït al costat de l’Auditori
P Bicicletes

Informació general
Ajuntament de Vilafranca
Servei de Cultura
Escorxador 19-21
08720 Vilafranca del Penedès 
Tel. 93 890 04 59
http://espectacles.vilafranca.cat
espectacles@vilafranca.cat

Auditori
Municipal

Teatre
Cal Bolet

AVINGUDA BARCELONA

AVIN
GUDA TA

RRAGONA

CA
RR

ET
ER

A 
IG

U
AL

AD
A

CTRA. DE SANT MARTÍ

Escorxador

No pateixis  
més per l’aparcament!

Els dies de funció  
a Cal Bolet aparca al costat del teatre! 

P SABA Plaça Penedès

2 Hores per només 2 euros!
Aparca, ves al teatre i quan acabis abans de recollir el cotxe, 

mostra la teva entrada de l’espectacle a la sala d’atenció al client  
de l’aparcament i podràs adquirir el tiquet especial 2 hores / 2€ !

RBLA. NOSTRA 

SENyORA

CARRER AMÀLIA
 SO

LE
R

AV. CATALUNyA Edita
Ajuntament  
de Vilafranca  
del Penedès

Disseny gràfic
Ladyssenyadora, scp

Impressió
Gràfiques del Foix

Ajuntament de  
Vilafranca del Penedès 
Raimon Gusi Amigó,  
Regidor de Cultura 
Comissió  
de programació  
Jordina Biosca Soler 
Jordi Bové Moncusí 
Meritxell Montserrat Mestre 
Dàmaris Nogués Olmos 
Teresa Serrat Rosell 
Àngels Travé Ràfols



Més informació
http://espectacles.vilafranca.cat
http://teatrecalbolet.vilafranca.cat
http://auditori.vilafranca.cat

Segueix-nos al Facebook 
http://www.facebook.com/teatre.calbolet  
http://www. facebook.com/auditori.vilafranca

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

EL TEATRE CAL BOLET I L’AuDITORI MunICIpAL 
EsTAn ADhERITs AL pROgRAMA sOCIOEDuCATIu 
ApROpA CuLTuRA. www.ApROpACuLTuRA.CAT


