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La programació  
 
 
Dilluns 12 de juliol 
19:00  
Pati de l’Escorxador 
 

LOS CANECA SHOW                                                                                                  
CIA. LOS CANECA         CIRC I CLOWN 
 
Dos personatges molt particulars i oposats amb un objectiu comú: robar-nos les rialles i 
mostrar-nos com en el seu món màgic els conflictes es resolen amb alegria i bon humor.  
 
Los Caneca Show és un espectacle de circ acrobàtic en el que Blito i Nandi Caneca combinen 
elements de clown, acrobàcia i malabars. Ple de magnífics gags que li donen un gran toc 
d'alegria i humor, el ritme del show és apassionant, així com els elements musicals que 
l’acompanyen. Un espectacle divertit, tendre i impressionant. La barreja perfecta d’acrobàcies, 
malabars, humor i l’especial participació del públic.  
 
Los Caneca són en Fernando Ateca (Santander,1978) i en Pablo Domichovsky (Buenos Aires, 
1979). S’han format a l'Escola de Circ Rogelio Rivel i han treballat en teatre, musicals i circ, 
especialment a l'Ateneu Popular de Nou barris. 
 
 
 
Dilluns 12 de juliol 
22:30  
Auditori Municipal (espai exterior) 
 

SOMORROSTRO DANSA FLAMENCA 
Como peces en el agua     MÚSICA I DANSA 
                                                                                                                   
 
Somorrostro Dansa Flamenca és una formació creada en el si del Taller de Músics de Barcelona 
l’any 2003. Han produït dos espectacles amb Nacho Blanco com a primer ballarí i líder de la 
companyia. 
 
La companyia, formada per dos ballarins i sis músics, ofereix una visió actual de la dansa 
flamenca de creació i es defineix com una plataforma innovadora i amb segell propi a 
Catalunya. 
 
Como peces en el agua és el nou espectacle de la companyia que, coreografiat i dirigit per 
Nacho Blanco i Eli Ayala, i amb la producció musical de Eduardo Cortés, fa un repàs pels 
diferents ‘palos’ flamencs, on el ritme funky i la tècnica del claqué es complementen per a 
oferir, des de la tradició, la més absoluta modernitat. 
 
Nacho Blanco s’ha format a l’Institut del Teatre de Barcelona (d’on és professor especialista de 
flamenc). Ha treballat amb Antonio Canales durant cinc anys, a Mèxic amb Mercedes Amaya, 
neboda de la llegendària Carmen Amaya, amb Rafael Amargo… El ball de Nacho Blanco es 
caracteritza per la tècnica depurada i elegant i la rapidesa dels seus peus . 
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Eli Ayala ha après de la mà de Isa Habitin, Juan Carlos Lérida, Eva Yerbabuena i Antonio 
Canales. Ha estat primera ballarina en el musical Tarantos dirigit per Chicuelo i ara ho és de la 
Companyia de Rafael Amargo. El que més destaca del ball d'Eli Ayala és la seva versatilitat, ja 
que reuneix les qualitats tant d'una ballarina com d'una bailaora. 

 
Dilluns 12 de juliol 
24:00  
Auditori Municipal (espai exterior) 
 

EL NEGRO Y EL FLACO 
Giramondo         CIRC  
                                                                 
 
Giramondo presenta “il piú piccolo spettacolo dell mondo” interpretat en “italiani macarroni” 
per dos comediants que arriben a Vilafranca sobre dels seus estranys tricicles després d'haver 
recorregut incomptables pobles i ciutats.  
 
Amb el seu humor senzill i directe, els números de risc (“attenzione!”: en els que mai no 
s'arrisquen), els jocs còmics i els malabarismes inversemblants, intentaran emocionar els 
espectadors. I ho faran a ritme de tarantel�la i esquitxant al públic de poesia i mirades tendres.  
 
La companyia El Negro y El Flaco, formada per l'argentí Gerardo Casali i el barceloní Rafa 
Espada, treballa per aconseguir un estil propi dins del món del pallasso de carrer. Barregen 
teatre i circ, sempre amb la mirada vigilant del clown clàssic que dota de comicitat qualsevol 
petita acció.  
 
La crítica ha rebut amb entusiasme aquest Giramondo que viatja sobre embogits tricicles i ha 
celebrat aquesta recreació dels antics comediants que anaven de poble en poble oferint els 
seus espectacles a les places. La senzillesa aparent de la seva proposta arrossega moltes hores 
de treball previ. A Giramondo el Negro i el Flaco demostren que són “i piú grandi artisti del 
mondo. Veramente!” 
 
 
 
Dimarts 13 de juliol 
19:00  
Pati de l’Escorxador 
 

CARLES DÉNIA                                CANT D’ESTIL 
VALENCIÀ  
                                   
Nascut a Gandia, Carles Dénia porta a les seves esquenes una sòlida trajectòria com a 
guitarrista.  Paral�lelament, també ha desenvolupat la seva carrera com a cantaor de flamenc. 
I amb tots dos espectacles ha realitzat gires per Europa i Àsia. 
 
Ara, després d’anys de meditació i d’una lenta maduració, ens presenta la seva particular 
aproximació al cant d’estil valencià. La intenció que el mou és revisar, reinterpretar i donar un 
nou impuls al cant tradicional valencià, apostant per una nova estètica allunyada del 
folklorisme, i proposar l’actualització de les formes musicals. Això sí, mantenint l’essència i els 
seus trets característics fonamentals. 
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Dotat d’una veu aspra i plena d’emotivitat, i envoltat per un planter de músics d’altíssim nivell 
Carles Dénia apareix com una de les propostes més interessants del folk valencià. 

 
 
Dimarts 13 de juliol 
22:30  
Auditori Municipal (espai exterior) 
 

ASUFRE!                                       
Cia. Dei Furbi         TEATRE 
 
 
 
Existeix l'infern? És tan dolent com ens pensem? I si en el fons fos molt millor i més divertit 
que el cel? Això és el punt de partida de l’espectacle Asufre, un cabaret literari esbojarrat i 
irresistiblement divertit que, conduït per quatre actors amb gavardina, sabates vermelles de 
taló,  disposats a ballar, cantar i filosofar fins a l'esgotament, ens farà veure l'inframón amb 
uns altres ulls. 
Asufre és una diversió a l'entorn dels mites infernals, d'allò que explica Dante a la Divina 
Comèdia o dels coneguts negocis que van fer Faust i Satanàs segons el gran Goethe, en forma  
de  teatre, dansa, cant, dites populars, entrevistes i poesia. Un treball de creació seguint la 
trajectòria de Scherzo, Divertimento, Tocata i Fuga, L'illa dels esclaus i Homes de 
Shakespeare. 
 
Teatre dins el teatre on el ball, la música, la poesia i la paròdia prenen forma guiats per 
l'humor i el ritme, en un ventall de recursos actorals que van de la dansa i el gest virtuós, al 
cant i a la interpretació.  
 
 
 
Dimarts 13 de juliol 
24:00  
Auditori Municipal (espai exterior) 
 

CECILIA COLACRAI I JORGE ALBUERNE                                                  

ÚLTIMO, EL BAILE       DANSA / 
CIRC 
 
 
Un espectacle de dansa i circ de carrer on dos personatges es troben casualment en un lloc 
qualsevol; atravessant diferents situacions descobreixen que potser no són tan llunyans ni tan 
diferents. Escenes que s’ordenen i desordenen constantment a l’atzar. Cada vegada la peça es 
recrea a si mateixa... Mai no serà igual…sempre s’haurà de jugar…  
 
 “...la gent viu anys i anys, però en realitat és només en una petita part d’aquests 
anys quan viu 
de veritat, i això passa en els anys en què aconsegueix fer allò pel que va néixer.”  
Alessandro Barico – del llibeo  “Questa storia” 
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Dimecres 14 de juliol 
De 19:00 a 20:30h 
Plaça de la Vila 

 
TRES PECES CURTES DE DANSA                                    
             
El Festival Calima vol mostrar-te l’art del moviment. La dansa és una disciplina escènica 
universal perquè no es basa en la llengua sinó en el cos i el seu moviment. La diversitat de 
llenguatges de la dansa permet connectar amb públics molt diferents. La dansa és un art 
extraordinàriament útil per parlar dels éssers humans, de les nostres emocions, cabòries, 
obsessions i alegries.  
 
I és per això que et convidem a descobrir-ho amb una tarda dedicada a aquesta disciplina amb 
peces curtes, a peu de carrer i de ben a prop.  
 

Cuadra-T 
Natxo Montero 
 
 
Camins enfrontats per casualitat, sense motiu. Tu no, jo tampoc. Ni cap enrere, ni cap 
endavant, així no es pot. Jo no deixo anar, tu no em deixes anar. Vols seguir? …jo també. 
Anem junts! 
 
Aquesta peça de dansa de carrer va guanyar tres premis al XXII edició del Certamen 
Coreogràfic de Madrid. 

 
El Jardí 
Vero Cendoya i Adele Madau 
 
Aquesta és una peça a duo dirigit i interpretat per Verónica Cendoya (dansa) i Adele Madau 
(violinista) inspirat en l'univers de l'escriptora Mercè Rodoreda. Quan a l’escriptora se li 
preguntava pels seus petits plaers responia sempre que, a part d'escriure, la seva altra passió 
era el seu jardí. 
 
 

Morir no corre prisa 
Cia. Mar Gómez 
 
El destí de dos personatges que es troben en una situació desesperada, es creuarà 
inesperadament. El perill de la mort sotjarà al que creu que l’està buscant; el patetisme de la 
decadència colpejarà a la que encara creu que està lluny d’ella. Aquesta trobada singular 
desembocarà en diverses situacions còmiques que accentuaran l’estat d’ànim d’ambdós 
personatges i els portarà a un desenllaç. 
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Dimecres 14 de juliol 
22:30  
Auditori Municipal (espai exterior) 
 

MAZONI 
EUFÒRIA 5 – ESPERANÇA 0    ROCK / INDIE / 
POP 
 
Mazoni és el projecte musical de l’empordanès Jaume Pla. Va fundar el seu primer grup als 13 
anys i va anar acumulant projectes fins erigir-se en líder dels seminals Holland Park, amb 
notable ressò en l’escena indie de Barcelona. 
 
Després d'un any viatjant per Europa, va abandonar la banda per dedicar-se exclusivament a 
Mazoni, el projecte amb què ha trobat la seva veu personal i també el reconeixement del 
públic. Ho va confirmar amb discos com Esgarrapada i Si els dits fossin xilòfons, amb cançons 
com No tinc temps i La granja de la Paula i també amb actuacions als festivals més 
prestigiosos des de Primavera Sound, BAM, PopArb i Altaveu fins al texà South By Southwest.  
 
Exigim eufòria, amb la felicitat no n’hi ha prou. Ressaca, caos, psicodèlia, mala llet, recerca, 
curiositat i llibertat governen el disc més honest, inconformista i sincer de Mazoni, Eufòria 5 – 
Esperança 0. 
  
  
 
Dimecres 14 de juliol 
24:00 
Auditori Municipal (espai exterior) 
 
 

AT VERSARIS I ASSTRIO                                                                               

PER PRINCIPIS ELEGANTS!    HIP – HOP / FUNK / 
JAZZ... 
 
 
 
 
L’estiu de 2008, arrel d’un missatge de MySpace, comença a forjar-se una promíscua i tàntrica 
història d’amor entre l’implacable combo de jazz-rock Asstrio i la banda de referència de 
l’emergent escena del nou rap català, el grup de hip-hop At Versaris. 
 
De la col�lisió d’At Versaris i Asstrio en resulta una trepidant descàrrega rítmica en què les 
hipnòtiques tecles d’Arecio Smith, l’incisiva i imprevisible guitarra de Santi Careta i l’atòmica 
bateria de Santi Serratosa es posen al servei de les punyents rimes de Llonch i Laviña.  
 
Entre els dos grups s’estableix una dialèctica impecable que eleva música i lletra a la màxima 
potència: comunió extrema, feeling absolut i energia desbocada.  
 
A la gira conjunta que du per títol Per principis elegants, els dos grups han treballat un 
repertori especial per l’ocasió: Asstrio manufactura en directe noves bases per a peces d’At 
Versaris com “Orfes d’occident” o “No és vendre”, i els MC Llonch i Laviña elaboren noves 
líriques sobre temes instrumentals dels dos discos d’Asstrio. A més, els dos grups es retroben 
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amb referents comuns adaptant clàssics de Rage Against the Machine o el raper alemany 
Gentelman. Dinamita pura, vaja.  
 
No parlem només d’un gran espectacle, de dos MC especialment lúcids o d’un trio de músics 
perfeccionistes i amb una dilatada experiència: parlem d’una forma passional i extrema 
d’entendre i viure la música.  Per principis elegants és la constatació que el treball autoexigent 
des de la base, la coherència ideològica i musical i la independència d’imperatius comercials 
són la millor garantia d’èxit i qualitat. 
 
 
 
Dijous 15 de juliol 
20:00  
Claustre de Sant Francesc 
 

L’AMANSIMENT DE LA FÚRIA, de W. 
Shakespeare 
CIA. PARKING SHAKESPEARE    
 TEATRE 
 
L'Amansiment de la Fúria és una comèdia d’embolics amorosos. El vell Baptista decideix no 
deixar casar la seva filla Bianca fins que no hagi aconseguit casar la germana gran d’aquesta, 
Caterina, que no troba pretendents per culpa del seu mal geni i els seus atacs de fúria. 
Aquesta decisió desconcerta els pretendents de Bianca, que no són pocs (Grumio, Hortensio i 
Lucenzio) i per això aquests persuadeixen el jove Petruccio perquè li faci la cort a Caterina. A 
partir d’aquí, Baptista deixa entrar a casa seva un fals mestre de música (Hortensio), un fals 
professor de llatí (Lucenzio) i un fals Lucenzio (Tranio, el criat de Lucenzio) i els embolics se 
succeeixen un darrere l’altre. 
 
Pàrking Shakespeare és una companyia que es va crear a inicis de l'any 2009. La idea d’aquest 
projecte teatral parteix de la tradició anglosaxona de representar les obres de William 
Shakespeare als parcs públics, i l’objectiu de la companyia és representar cada estiu una obra 
de Shakespeare als parcs del nostre país. 
 
Tenen la voluntat d’acostar el teatre més clàssic a tot tipus de públics, i sobretot a aquell que 
normalment no té accés a aquest tipus de manifestacions artístiques. I cal recalcar, a més, la 
idea de fer-ho de manera gratuïta i aprofitant les enormes possibilitats dels espais públics dels 
nostres pobles i ciutats. Es tracta d’una proposta que no requereix escenografia, ni 
equipaments d’il�luminació ni de so i en què tot el protagonisme és per al text  i els actors. 
 
 
Dijous 15 de juliol 
22:30  
Auditori Municipal (espai exterior) 
 

THE PEPPER POTS     SOUL / REGGAE /SKA 
 
La banda gironina The Pepper Pots es va formar l’any 2002 amb el repte de recuperar el so i 
l’estètica de les bandes jamaicanes dels anys seixanta que feien vibrar les pistes de ball de 
l’època.  
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Després de dos anys d’existència decideixen enregistrar el primer disc de la banda “Swingin’ 
Sixties”, on deixen palès les seves inquietuds musicals, demostrant que a pesar de viure en 
temps d’estandarització musical és possible un retorn a la senzillesa i frescor del so clàssic.  
 
Amb el seu segon disc "Shake it!" l’any 2008 The Pepper Pots triomfen internacionalment 
actuant a llocs normalment molt poc accessibles per a la majoria de bandes espanyoles 
actuals, apareixent llavors en portada o com a grup destacat a molts mitjans de comunicació 
catalans, espanyols i europeus 
Gràcies a les seves actuacions a Moscú, Finlàndia, Summerjam Festival o al prestigiós Rototom 
Festival; i sobretot gràcies a la seva trimofal gira japonesa, a on ofereixen un total de sis 
concerts amb una doble actuació al Tokyo esgotant totes les entrades, The Pepper Pots es 
converteixen en una banda de referència dintre de l'escena internacional de la música negra. 
 
Amb el nou àlbum “Now” The Pepper Pots  ha fet un salt en la seva carrera.  Nou so, nova 
imatge i nous horitzons que mostren una banda en constant evolució. Un disc imprescindible 
per a qualsevol bon amant de la música negra. 
 
 
 
 
Dijous 15 de juliol 
24:00  
Auditori Municipal (espai exterior) 
 

DJ PHIL MUSICAL 
(ÒSCAR DALMAU)     IE – IÉ SUPERBALLABLE 
 
 
Òscar Dalmau és presentador d'El Gran Dictat (TV3) i La Competència (RAC1) i també és 
guionista de programes d'humor com Polònia o Crackòvia.  
 
El seu alter ego, DJ PHIL MUSICAL, és també un arqueòleg musical i promotor de la 
recuperació del pop cantat en català dels anys 60.  Acaba de publicar la recopilació "Pop a la 
Catalana (Jazz, bossa & groovy sounds from Catalunya 1963-1971).  
 
A les seves sessions de música de cocktail mescla pop orquestral dels 60, mambos, txa-txa-
txas, música de llibreria i lounge electrònic. 
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INFORMACIÓ PRÀCTICA 
 
Preus de les entrades 
 
Espectacles de tarda: gratuïts. 
Espectacles de nit + mitjanit: 10 €.  
Espectacles de mitjanit: 3 € 
 
Descomptes (només aplicables a les entrades de 10 €) 
Joves fins a 29 anys, 50% 
Persones jubilades i pensionistes, 50% 
Carnet Blanc Ajuntament de Vilafranca 50% 
Persones amb discapacitat i un acompanyant, 50% 
Persones en atur, 25% 
Famílies nombroses i monoparentals 25% (per a tots els membres) 
Carnet de Biblioteca, 10% 
Carnet Cine Club Vilafranca, 10% 
Socis del club Tr3sC 25% (dues entrades per soci)  
Grups a partir de 15 persones (amb reserva prèvia al 93 890 04 59) 25%  
 
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 de Telentrada.  
 
Punts de venda: 
A la taquilla de l’Auditori: del 12 al 15 de juliol a partir de les 21:30h 
Telentrada: a totes les oficines de Caixa Catalunya, trucant al telèfon 902 10 12 12 o bé per 
internet www.telentrada.com).  
 
Aforaments de l’espai exterior de l’Auditori Municipal: 
12 i 13 de juliol: 400 persones assegudes. 
14 i 15 de juliol: 800 persones a peu dret. 
 
Accessibilitat 
Els diferents recintes on es realitzen els espectacles estan adaptats per a persones amb  
mobilitat reduïda.  
 
Obertura de portes 
Les portes de l’espai exterior de l’Auditori Municipal s’obriran aproximadament 20 minuts 
abans de l’inici dels espectacles. 
 
Servei de Bar 
A l’espai exterior de l’Auditori Municipal hi haurà servei de bar que oferirà el Ball de Gitanes i 
que funcionarà des de l’obertura de portes al públic. 
L’Escorxador també disposa de servei de Bar (La Taverna de l’Escorxador). 
 
Més informació: 
Servei de Cultura 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
C/ de l’Escorxador, 19-21 
08720 Vilafranca del Penedès 
T/ 93 890 04 59 
www.vilafranca.cat/festivalcalima 
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Organitza: 
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Amb el suport de: 
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