
Per pocs diners, t’assegures un entrada, tries el seient, tries el descompte i la reculls
una estona abans de la funció a al mateix teatre.

La taquilla de Cal Bolet obre una hora abans de l’inici de l’espectacle i s’hi venen les
entrades que han quedat disponibles després de la venda anticipada.
Comissions: cada entrada venuda pel servei Telentrada té un recàrrec de 0,60€ + IVA
en entrades d’un import inferior o igual a 6,00€. Per imports superiors, el recàrrec és
de 1,30€ + IVA.

Per aquest sistema es venen les entrades dels espectacles per a adults organitzats pel
Patronat del Teatre Cal Bolet, pels de La Xarxa i pels concerts familiars, fins i tot si aquestes
activitats es fan al teatre del Casal.

ET CANSES DE FER CUA?
Al metge, al cine, al súper, al lavabo,
a la carretera, a l’”Emule”, a la perruqueria,
al caixer automàtic, al futbol…

PER QUÈ FAS
CUA AL TEATRE?
A Cal Bolet t’ho pots estalviar comprant
les entrades anticipadament.

COM?
Per telèfon: 902 10 12 12
Per internet: www.telentrada.com
A totes les Oficines de Caixa Catalunya



DURADA
1h 30min

TEATRE
CAL BOLET

ORGANITZA
Patronat del Teatre
Municipal Cal Bolet

AMB EL SUPORT DE
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
i Diputació de Barcelona

LOCALITATS
386 numerades

ESPECTACLE
EN CATALÀ

PREUS
6€ / 10€ / 12€

DIRECCIÓ I
ADAPTACIÓ
Marc Martínez

INTÈRPRETS
Mercè Martínez
Ivan Morales 

ESPAI ESCÈNIC
Kike Blanco
Marc Martínez
Ramón Terés

IL·LUMINACIÓ
Carlos Lucena 

SO
Pepe Bel

MOVIMENT
Montse Colomé 

PRODUCCIÓ
Platea Social,
Velvet Events,
Vania Produccions
i Festival
de Barcelona
GREC 2007

Inspirada lliurement en la seva
història, Le Mani Forti no es perd
en judicis ni condemnes, sinó que
intenta posar de relleu els malsons
i la neurosi dels joves d’avui i els
de les seves «víctimes» potencials.
La fantasia s’allunya de la crònica
en un complex i delicat intent de
reconstruir i explorar l’origen
d’aquella follia destructiva que els
va conduir a l’horror. Alhora, dóna
vida a dos personatges que ens
deixen atònits per la seva irracional
humanitat i «innocència» i que fan
que ens sentim mortals i, sobretot,
assassins.

Marco Calvani va escriure Le Mani
Forti arrel d’un fet real, ocorregut
l’any 2001 a Nova Ligúria (Itàlia),
quan dos estudiants de 16 anys
(Erika i Omar), varen matar a ga-
nivetades la mare i el germà petit
d’ella. Sense cap motiu aparent,
sense cap mòbil. Per la seva condi-
ció de fills d’una Itàlia benestant,
el fet va colpir profundament
l’opinió pública i el cas dels dos
adolescents, tant en els seus aspectes
penals com en els privats, va man-
tenir-se en primera línia
d’actualitat durant mesos.

DIUMENGE
6 D’ABRIL
19:00h

TEATRE

de Marco Calvani
AMB MERCÈ MARTÍNEZ
i IVAN MORALES



TEATRE
CAL BOLET

ORGANITZA
Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet
VIDET 08

AMB EL SUPORT DE
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
i Diputació de Barcelona

LOCALITATS
122 numerades

ESPECTACLE
EN CATALÀ

PREU
12€

DISSABTE
3 DE MAIG
21.00H

TEXT I
DIRECCIÓ
Jordi Casanovas

INTÈRPRETS
Roser Blanch
Clara Cols
Borja Espinosa
Mireia Fernández
Pablo Lammers
Sergio Matamala
Alícia Puertas

Una jove parella no ingressa prou
diners per poder-se pagar la vida.
L’estat de ruïna en el que es troben
condiciona la relació entre ells i
amb el seu entorn. Mentrestant, a
l’exterior, la micro i la macroecono-
mia seguixen el seu curs sense que
moltes moltes persones en puguin
entendre el seu funcionament.

La Ruïna és una divertida co-
mèdia sobre la precarietat de la vida
quotidina dels joves i la fragilitat
del sistema econòmic en què vivim.

La Flyhard Theater Company,
amb el vilafranquí Jordi Casanovas
al capdavant, segueix el seu treball
imparable que tants fruits li està
reportant i que tan bones expectati-
ves està generant en el panorama
teatral català.

Aquesta nova producció compta
amb set actors en el repartiment i es
podrà veure a Cal Bolet just una set-
mana abans que entri a la cartellera
de la sala Villarroel de Barcelona,
que dirigeix el dramaturg argentí Ja-
vier Daulte amb l’objectiu d’afavorir
els nous autors del nostre país.

TEATREDURADA
1h i 10min

DIUMENGE
4 DE MAIG
19.00H

FLYHARD THEATER COMPANY



DURADA
2h amb descans

TEATRE
CAL BOLET

ORGANITZA
Patronat del Teatre
Municipal Cal Bolet

AMB EL SUPORT DE
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
i Diputació de Barcelona

LOCALITATS
386 numerades

ESPECTACLE
EN CATALÀ

PREUS
10€ / 12€ / 15€

DIUMENGE
11 DE MAIG
19.00H

TEATRE

L’uomo, la bestia e la virtù. Apologo
in tre atti es va estrenar a Milà el
maig del 1919. L’espectacle aprofita
al màxim el joc d’uns personatges
que han de mantenir les aparences,
costi el que costi. Paolino és un pro-
fessor respectable que amaga un
secret: està enamorat de la senyora
Perella, la mare d’un dels seus
alumnes, casada amb un marit que
duu una doble vida quan no és a la
ciutat. Quan la dona descobreix que
està encinta de Paolino, aquest, per
evitar l’escàndol, es veurà obligat
a organitzar una trobada eròtica
entre la muller i el marit, un mari-
ner rude com un animal que fa anys
que defuig els seus deures conju-
gals. Paolino, el mariner i la senyo-
ra Perella, o el que és el mateix,
l’home, la bèstia i la virtut viuran,
aquell vespre, un sopar inoblidable.

Luigi Pirandello (Sicília, 1867-
Roma, 1936) és autor entre d’altres
d’Els Gegants de la Muntanya , Sis
Personatges en Busca d’Autor o Així
és, si Així us ho Sembla i premi
Nobel de Literatura l’any 1934. Va
apostar, en aquesta obra, per una
trama directa i divertidíssima, en
una línia de teatre més popular. Una
comèdia de primer ordre, una petita
joia, àcida i intel·ligent, que serà una
delícia per al públic.

La versió que podrem veure a Cal
Bolet ve avalada pel Teatre Nacional
de Catalunya i el Centre d’Arts Escè-
niques de Terrassa, que l’han produï-
da, i compta amb un repartiment de
luxe, 11 actors, entre els quals desta-
quen Eduard Farelo, Teresa Urroz i
Jordi Martínez.

DIRECCIÓ
Pep Pla

TRADUCCIÓ
Josep Maria
Fulquet

INTÈRPRETS
Jordi Martínez
Eduard Farelo
Teresa Sánchez
Santi Ricart
Enric Serra
Rosa Cadafalch
Oriol Casals
Ernest Ollero
Raimon Cardalús
/Nacho Fernández
Teresa Urroz
Dani Claramunt

ESCENOGRAFIA
Montse Amenós

IL·LUMINACIÓ
Quico Gutiérrez

BANDA
SONORA
Ramon Ciércoles

VESTUARI
Míriam Compte

de LUIGI PIRANDELLO
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA & CENTRE D’ARTS
ESCÈNIQUES DE TERRASSA



DURADA
1h 5min

TEATRE
CAL BOLET

ORGANITZA
Patronat del Teatre
Municipal Cal Bolet

AMB EL SUPORT DE
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
i Diputació de Barcelona

LOCALITATS
386 numerades

ESPECTACLE
EN CATALÀ

PREUS
15€ / 12€ / 10€

DISSABTE
17 DE MAIG
22.30H

TEATRE

Josep Maria de Sagarra és un dels
pilars del teatre català del s. XX.
I El Comte Arnau, un poema
majúscul en quantitat i qualitat on
l’autor va reinterpretar la llegenda
d’una forma molt personal. Conté
més de deu mil versos, dels quals el
director i l’actor n’han fet una tria
necessària i volguda per centrar
l’acció en els tres protagonistes del
poema i del mite: el Comte Arnau,
la seva muller Elvira i l’abadessa
Adelais. Un triangle que els ha servit
d’argument i excusa per fer arribar
al públic una història i un vers -
l’hendecasíl·lab-que Sagarra porta-
va escrit a les venes.

Amb la màgia de la paraula, sen-
se cap mena de filtre que la pugui
desfigurar, amb l’ajuda d’una posa-
da en escena sòbria i contundent,
aconsegueixen que l’espectador si-
gui capaç de descobrir en El Comte
Arnau la crueltat com a força cen-
trífuga que marca tot el que es troba

TEXT
Josep Mª de
Sagarra

DIRECCIÓ
I ESPAI
ESCÈNIC
Antonio Calvo

INTÈRPRET
Lluís Soler

IL·LUMINACIÓ
Kiko Planas

ESPAI SONOR
Àlex Polls

VESTUARI
Ramon  Ivars

al seu pas; el fosc com a paisatge,
el mal com a principi i la condemna
com a fi inalterable al llarg dels
anys, fins als mostres dies.

Josep Maria de Sagarra (Bar-
celona, 1894-1961) fou dramaturg,
periodista, novel·lista, memorialis-
ta, traductor, però, per damunt de
tot, poeta. La utilització d'una llen-
gua viva i rica, l'ús de recursos
retòrics d'una gran plasticitat, i so-
bretot, la intenció de distreure o
commoure el lector o l'espectador,
el van connectar amb el públic i el
lector popular. Recompensat amb
èxits teatrals clamorosos, com La
corona d'espines (1930), L'Hostal de
la Glòria (1931), El Cafè de la Marina
(1933) o La Rambla de les floristes
(1935). En el camp de la poesia cal
destacar Cançons de rem i de vela
(1923), El comte Arnau (1928) i El
Poema de Nadal (1931). La novel·la
Vida privada (1932) ha estat consi-
derada la novel·la emblemàtica de
Barcelona. El 1938 es va establir a
França on es va dedicar, fonamen-
talment, a la traducció de la Divina
Comèdia. El 1940, de retorn a Cata-
lunya, es va incorporar a la vida
literària clandestina i, amb l'ajut
d'alguns mecenes, va enllestir la tra-
ducció de Dante, va traduir el teatre
de Shakespeare i va escriure unes
amenes i extenses Memòries (1954).

de JOSEP Mª DE SAGARRA
amb LLUÍS SOLER



DURADA
1h 30min

TEATRE
CAL BOLET

ORGANITZA
Patronat del Teatre
Municipal Cal Bolet

AMB EL SUPORT DE
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
i Diputació de Barcelona

LOCALITATS
386 numerades

ESPECTACLE
EN CATALÀ

PREUS
6€ / 10€ / 12€

IDEA ORIGINAL
Piero Steiner
i Ricard Panadès

DIRECCIÓ
Piero Steiner

AJUDANT
DE DIRECCIÓ
Ricard Panadès

ESCENOGRAFIA
I IMATGE
Aina Cordoncillo

INTÈRPRETS
Sarina Röhr
Ondine Awen Korn
Kike Aguilera
Luciano Martín
Adrià Cordoncillo
Philine Dahlmann
Elske Van Gelder
Frédéric Filiatre

IL·LUMINACIÓ
Francis Baena

MÚSICA
ORIGINAL
Frédéric Filiatre

ESTRUCTURES
Marulo, Luisillo

ideal. I l’Antonio... era tan guapo...
Aquella nit a la perifèria de la gran
ciutat tot canvia bruscament, sense
avís previ: l’Antonio i el lleó han
desaparegut!

Passats els anys, es tornen a trobar
i els fantasmes, les preguntes emer-
geixen amb força. Però cal aixecar
la vela, tenir els números a punt,
seduir els espectadors, grans i petits.
Cal fer circ! Potser només l’home sen-
se cap té totes les respostes. El circ és
encara el millor espectacle del món:
siameses voladores xineses, la dona
forçuda, pallassos... Un espectacle
total! Un espectacle universal! Entre
tots ho aconseguiran, portaran els
somnis fins a la mar!

El Circ de Sara és una mirada sobre
el circ des del teatre. Un espectacle
que beu de les fonts del circ itinerant
i familiar i parla del circ com a ma-
nera de viure, com l’art de l’explo-
ració dels límits. Però que també
incorpora elements innovadors:
la dramatúrgia i la música original,
en part interpretada en directe.

L’Ateneu Popular de Nou Barris és
avui en dia una veritable factoria de
circ que  cobreix gairebé tots els àm-
bits: des de la formació fins a la crea-
ció, producció i programació
d’espectacles de circ. I tot això amb
una perpectiva social i integradora
que ha tigut un fort i positiu impacte
en el seu entorn, el seu barri.

Des de fa 12 anys, cada Nadal es-
trenen un nou espectacle en el marc
del Circ d’Hivern, un veritable esde-
veniment social i cultural al seu dis-
tricte i a la ciutat de Barcelona.

Rodó, espectacle de la 10ª edició
del Circ d’Hivern, va ser mereixedor
del Premi Nacional de Circ 2006.

Des de ben petita, la Sara volia
veure el mar i el circ era un vehicle

DIUMENGE
1 DE JUNY
19.00H

TEATRE

ATENEU POPULAR
de NOU BARRIS



DANSA

El 29 d’abril es celebra el Dia Internacional de la
Dansa. A Vilafranca aquesta celebració té una llarga
trajectòria i per quart any consecutiu es vesteix amb
un munt d’activitats sota el nom de Dansa També!,
un petit festival de quatre dies de durada que vol
donar sortida a l’esforç creatiu que ballarins i
coreògrafs estan abocant a la dansa contemporània,
i, al mateix temps, apropar la dansa a la gent, al
carrer, a peu pla.

Dansa També! és un punt de trobada de profes-
sionals, grups, escoles de dansa, estudiants, etc., un
pas intermedi entre la producció no professional
i la professional, entre el carrer i l’escenari de Cal
Bolet, entre espectacles de curtíssima durada i altres
de més llargs, entre la formació i la professionalit-
zació. Però, sobretot, vol ser una injecció de frescor,
de joventut i d’experimentació.

El programa d’activitats consta d’una projecció
de videodansa (divendres), de 7 espectacles profes-
sionals (dissabte) i de la Mostra d’Escoles i Grups
de Dansa (dilluns i dimarts).

DEL 25 AL 29 D’ABRIL
QUATRE DIES DE DANSA
A VILAFRANCA

PROGRAMA
D’ACTIVITATS

DIVENDRES 25

20:00H
FORAT DEL PANY (Pati del Gall, 11)

PROJECCIÓ
DE VIDEODANSA

DISSABTE 26

18:00H
PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

INFEMINA2
OLGA ÁLVAREZ
18:15H
PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

PIANO FORTÍSSIMO
JORDI VIDAL
18:30H
PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

TIERRA SIN MAL
Cia. LILA PARRA
19:00
PLAÇA DE LA VILA

REMEMBRANZA
Cia. PEPE HEVIA
19:30H
PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

INFEMINA2
OLGA ÁLVAREZ
19:45H
PLAÇA DE LA VILA

BACK
Cia. UN POCO ANIMAL
20:00H
PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

PIANO FORTÍSSIMO
JORDI L. VIDAL
20:15H
PLAÇA DE LA VILA

LA HOMELESS
Cia. MERCÈ BORONAT
21:00H
TEATRE CAL BOLET

SOLOCHELOBACH
Cia. BEBETO CIDRA
ENTRADA 3€

DILLUNS 28 I DIMARTS 29

18:00H
PLAÇA DE LA VILA

MOSTRA D’ESCOLES
I GRUPS DE DANSA

PER MÉS INFORMACIÓ,
VEGEU EL PROGRAMA ESPECÍFIC



DURADA
1h 30min

TEATRE
CAL BOLET

ORGANITZA
Patronat del Teatre
Municipal Cal Bolet

AMB EL SUPORT DE
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
i Diputació de Barcelona

LOCALITATS
386 numerades

ESPECTACLE
EN CASTELLÀ

PREU
10€ / 15€ / 18€

VEU
I GUITARRA
Ismael Serrano 

DIRECCIÓ
MUSICAL
I GUITARRES
Fredi Marugán

TECLATS
Jacob Sureda

PERCUSSIÓ
Javier Bergia

L’any 1997, quan el moviment de
nous cantautors espanyols dels 90
era una realitat inqüestionable,
Ismael Serrano va treure el seu
primer disc, Atrapados en Azul.
Des de llavors, i després de set
discos publicats i deu anys de car-
rera, Ismael Serrano ha aconse-
guit establir-se amb fermesa en
el món de la música amb una ac-
titud de compromís social combi-
nada saviament amb les seves ap-
tituds musicals.

Les seves gires omplen allà on
van, ja sigui a l’estat espanyol a o
a Amèrica Llatina i els seus discs
són èxits de vendes rotunds.

El disc que presenta a Cal Bolet,
Sueños de un Hombre Despierto, està
considerat un dels un dels millors
tant musicalment com pel contin-
gut, reflexiu i compromès amb les
injustícies socials i les ingratituds
de la vida.

Diuen que Aristòtil afirmava que
l'esperança és el somni dels homes
desperts. La música ens manté des-
perts, atents a la realitat que ens
envolta. Ens fa coneixedors d'unes
quantes certeses: la de saber-nos
acompanyats en les nostres recer-
ques, preguntes, amors i desamors,
la de creure possible aquest món mi-
llor que Cassandra revela en els seus
somnis. Aquestes cançons em van
ensenyar a tenir fe en Cassandra,
a entendre que no està perdut allò
que no va ser, a buscar l'esperança
en el somni d'un nen indígena.
Vaig saber, per elles, que les aus
migratòries sempre troben el camí
de retorn, que l'excusa més covarda
és culpar el destí, que el soroll calla-
rà i t'escoltaré parlar en somnis
i que aquest petit miracle, tot el
que vam ser i serem, estarà fora
de perill perquè alguna vegada vas
cantar amb mi.

Ismael Serrano

DISSABTE
19 D’ABRIL
22:30h

MÚSICA

SUEÑOS DE UN
HOMBRE DESPIERTO



PETITS CONCERTS
IMPOSSIBLES

28 DE MARÇ, 4 i 11 D’ABRIL
A LES 23:00H

Sobretaula és un cicle de tres concerts acústics,
de petit format, basats en la idea d’una trobada
càlida i informal. Dos músics es reuneixen per
compartir les seves cançons: només dues veus,
dues guitarres i unes copes de vi en un petit
escenari de cabaret. Amb la complicitat del públic,
descobreixen els punts de contacte més
insospitats. Un capvespre agradable a l’escenari
de Cal Bolet, al cabaret de les cançons.

Aquest cicle passarà per 9 localitats catalanes:
Barcelona, Tarragona, Lleida, Vic, Reus, Vilafranca
del Penedès, El Prat de Llobregat, Martorell
i Sant Just Desvern.

MÉS INFORMACIÓ
www.bankrobber.net

ORGANITZA
Patronat del Teatre
Municipal Cal Bolet

AMB EL SUPORT DE
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
i Diputació de Barcelona

Descobrim un Jamie Lidell tocat
per la tramuntana, allò que ja in-
tuíem gràcies al disc “Somnis de
llop” o al recent “En/doll”, al costat
del poeta Pedrals.

David Carabén és la veu i l’ànima
de Mishima, un grup de referència
en la nova onada de grups indepen-
dents que s’expressen en català. Sense
l’acompanyament del seu grup, es
ratifica com el perfecte narrador de
la vida urbana, tal com demostra a
“Set tota la vida”, nou disc del grup.

Li prenem a Guillamino totes les
joguines electròniques i el deixem
sol amb la guitarra, per gaudir tots
els matisos d’una veu plena de soul.

DIVENDRES
28 DE MARÇ
23:00H

DURADA
1h 15min aprox.

TEATRE
CAL BOLET

LOCALITATS
80 no numerades

PREU
8€

MÚSICA



Sanjosex podria haver nascut d’un
coit accidental entre Bob Dylan i
Beck. O millor dit, d’una orgia cele-
brada a l'Empordà on també hi hau-
rien participat Pau Riba, Gains-
bourg, Calamaro, Neil Young i els
Radio Tarifa al complet. Després de
l’aclamat “Viva” (2005), ha publicat
“Temps i rellotge”.

Pantanito, afincat al barri de
Gràcia, és el profeta del Neocalorris-
me, que es podria traduir com la
versió més canalla de la rumba.
Històries quotidianes cantades amb
la gràcia del carrer, que aviat publi-
carà K Indústria.

Mazoni (Jaume Pla) s’ha convertit
en una de les sorpreses en el panora-
ma musical català. El principal valor
d’aquest orfebre del pop és la seva
versatilitat: és capaç de crear senzills
enganxosos, grans balades o fins i
tot descàrregues punk. El seu darrer
disc és “Si els dits fossin xilofons”.

Le Petit Ramon (Ramon Faura)
fou el cantant dels Azucarillo Kings.
És un experiment musical contra la
perfecció i la higiene, una lloança a
la superficialitat o un homenatge
pop a Dostoievski, Proust, Rim-
baud i Céline. Prepara nou disc
per aquest 2008.

DIVENDRES
11 D’ABRIL
23:00H

DURADA
1h 15min aprox.

TEATRE
CAL BOLET

LOCALITATS
80 no numerades

PREU
8€

MÚSICA

DIVENDRES
28 DE MARÇ
23:00H

DURADA
1h 15min aprox.

PREU
8€

TEATRE
CAL BOLET

LOCALITATS
80 no numerades

MÚSICA



LOCALITATS
600 no numerades

DIUMENGE
1 DE JUNY
12.00H

TUBS…?
Cia. LA TAL

DIUMENGE
11 DE MAIG
12.00H

VOLA,
PETER PAN!
CENTRE DE TITELLES
DE LLEIDA

Dos actors i un músic expliquen
un dels contes populars més cone-
guts i alhora més màgics. Un es-
pectacle on el teatre, la manipula-
ció d’objectes reciclats i la música
en directe us endinsaran en un
dels contes més poètics de Hans
Christian Andersen

Pensat per als més menuts,
l’espectacle es reforça contínua-
ment amb objectes i titelles mani-
pulats pels mateixos actors i amb
música en directe, facilitant-ne
així la lectura visual.

Peter Pan és un personatge univer-
sal creat per J.M.Barrie. És l’infant
que no vol créixer, que encara con-
serva la propietat de volar com un
ocell i que busca redós al país dels
somnis on van a parar tots els in-
fants perduts. En Peter estima la
llibertat i defug qualsevol respon-
sabilitat, però enyora l’afecte de la
mare que no ha tingut…

DIUMENGE
6 D’ABRIL
12.00H

EL SOLDADET
DE PLOM
FESTUC TEATRE

TEATRE
DEL CASAL

DURADA
1h

PÚBLIC
FAMILIAR

PREU
4€

Aquest espectacle és un diàleg entre
els humans i les màquines. En
aquesta ocasió els entranyables
Madaleno i Melindro exploten la
seva vessant més innocent i tendre
i ens presenten “l’experiment”, tot
i que fins que el puguin fer funcio-
nar hauran de barallar-se amb me-
canismes desconeguts que tenen
vida pròpia. Només la innocència
d’aquest dos personatges aconse-
guirà bons resultats. Un experi-
ment de Pallassos o uns Pallassos
experimentals? Un espectacle ori-
ginalíssim, divertidíssim.

AMB EL SUPORT DE
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
i Diputació de Barcelona

MÉS INFORMACIÓ
www.xarxacat.es

EN CONVENI AMB
Ajuntament
de Vilafranca del Penedès

ORGANITZA
La Xarxa d’Espectacle
Infantil i Juvenil



ORGANITZA AMPES de les escoles:
Baltà Elies, Estalella Graells
i Cristòfor Mestre

Col·legis:
del Carme, Sant Josep
i St. Ramon de Penyafort

Com cada any per aquestes dates,
torna la Mostra de Teatre Infantil
i Juvenil al Teatre Cal Bolet, un
esdeveniment teatral on els protago-
nistes són els actors i les actrius més
joves de Vilafranca, on els especta-
dors s’ho passen pipa veient com els
petits de casa treuen l’actor o l’actriu
que porten dins.

Una bona part de les escoles de la
Vila i les AMPES ofereixen cursos
de teatre, ja sigui dins les hores lec-
tives o com a activitat extraescolar.
Amb aquesta formació els infants i
joves tenen l’oportunitat de prendre
contacte amb el món del teatre, apre-
nen tècnica corporal, interpretativa,
a parlar davant dels altres, a re-
forçar la seva identitat personal, a
desinhibir-se, a relacionar-se… En
definitiva, descobreixen que el teatre
és una gran eina educativa i
d’aprenentatge personal.

Amb la Mostra es facilita a tots
aquests grups de nois i noies la pre-
sentació del seu treball davant del
públic, dalt de l’escenari d’un teatre,
amb les condicions tècniques que ne-
cessiten, perquè coneguin el funcio-
nament d’una representació en tota

la seva dimensió. Són obres curtes,
d’entre 10 i 30 minuts, algunes de
creació pròpia, d’altres de coneguts
dramaturgs.

La Mostra d’enguany comptarà
amb l’actuació dels alumnes del Co-
l·legi Sant Ramon de Penyafort, de
l'AMPA de l’escola Baltà Elies, de
l’AMPA de l’escola Estalella Graells,
de l’AMPA de l’escola Cristòfor Mes-
tre, del  Col·legi Sant Josep, del Co-
l·legi El Carme i de l’Espai de For-
mació i Iniciatives Teatrals. A més
de les representacions, tindrem com
a animadors d’aquestes tardes de
teatre la Jordina Biosca, la Iris Ga-
yete i Daniel Vilarrubies.

TEATRE
CAL BOLET

PREU
2€

OBERTURA
TAQUILLA 17.00h

LOCALITATS
386 no numerades

OBERTURA SALA
17.45h

PÚBLIC
FAMILIAR

DIUMENGE 30 DE MARÇ
18.00H

MAR D’APROP
Alumnes de 6è

CEIP ESTALELLA GRAELLS

LES OLIVES
Alumnes de 1r a 4t de primària

COL·LEGI DEL CARME

DIUMENGE 13 D’ABRIL
18.00H

COLORS
CEIP BALTÀ ELIES

TAL FARÀS, TAL TROBARÀS
Alumnes de 3r de primària a 2n d’ESO

COL·LEGI SANT JOSEP

PERDUTS
CEIP ESTALELLA GRAELLS

SI LES PARETS PARLESSIN...
Alumnes de 5è i 6è

CEIP CRISTÒFOR MESTRE

DIUMENGE 20 D’ABRIL
18.00H

ORGULL DE TRIBU
ESPAI DE FORMACIÓ
I INICIATIVES TEATRALS

LES ARMES DE BAGATEL·LA
Alumnes de 5è

COL·LEGI SANT RAMON
DE PENYAFORT

EL MALALT IMAGINARI
Alumnes de 5è de primària a 3r d’ESO

COL·LEGI DEL CARME

ELS MALDECAPS REIALS
Alumnes de 5è

COL·LEGI SANT RAMON
DE PENYAFORT

PER MÉS INFORMACIÓ,
VEGEU EL PROGRAMA ESPECÍFIC

PROGRAMA

Espai de Formació i Iniciatives Teatrals
Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet



PREU
5,5€ / 3€ / 2€

TEATRE DEL CASAL
600 loc. no numerades

DURADA
1h

PÚBLIC FAMILIAR

DIUMENGE
20 D’ABRIL
12.00H

TACTEQUETÉ

AMB EL SUPORT DE
Generalitat de Catalunya, Departament
de Cultura i Diputació de Barcelona

ORGANITZA
Escola Municipal de Música Mª Dolors Calvet
Aj. de Vilafranca. Servei de Cultura

En aquest concert tota la família po-
drà veure, escoltar i viure una infini-
tat d’instruments que es rasquen, es
freguen, es bufen, es percudeixen...
per extreure una infinitat de sons
diferents. Alhora, i com que els peus,
les mans, el cap i el cos no se us podran
estar quiets a la butaca, el grup farà

participar activament tot el públic
fent-lo còmplice de l’espectacle. Petits,
mitjans i grans sortiran del teatre
sentint-se artistes i sent capaços de
començar a desvetllar el ritme i la
música que tots portem a dins.

MÉS INFORMACIÓ
www.vilafranca.org/cultura
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