
La Xarxa, des d’ara al Casal
Des d’aquest mes de març, totes 
les representacions de la Xarxa
d’Espectacle Infantil i Juvenil es faran
al teatre de la Societat La Principal,
El Casal. Des de fa uns quants mesos
el teatre Cal Bolet s’ha quedat petit
per acollir el nombrós públic que vol
assistir a les funcions cada primer 
diumenge de mes.

Des d’ara, doncs, podrem ser molts
més els que assistim als espectacles 
per a infants. Des del Patronat del
Teatre Municipal Cal Bolet seguim
recomanant la compra anticipada
d’entrades a través del Telentrada 
de Caixa Catalunya, les 24 hores per
telèfon (902 10 12 12), per internet
(www.telentrada.com) i a qualsevol
oficina de l’entitat d’estalvis.

Nous descomptes
Des del Teatre Cal Bolet seguim 
oferint entrades a preu reduït i millo-
rant-ne l’oferta. Des d’aquest mes 
de març es posen en funcionament 
2 nous descomptes:

Descompte del 25% per a grups 
a partir de 15 persones, amb reserva
prèvia. Cal fer-la per telèfon a l’Escor-
xador, de dilluns a divendres de 9h 
a 14h. 93 890 04 59.

Descompte del 10% per als socis 
del Cine Club Vilafranca presentant 
el carnet de soci del Cine Club a la
taquilla del teatre.

Cal Bolet sonarà millor
Seguint amb el programa d’inversions
que des de 2004 s’estan realitzant al
teatre municipal per tal de posar-lo al
dia en matèria de condicions tècni-
ques, de seguretat i de comoditat, pro-
perament el Teatre Cal Bolet disposarà
d’un nou equip de sonorització.Tot
l’equipament es renovarà i s’ampliarà
el material disponible fins ara.

Notícies
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Producció 
Teresa Renedo
Ajudant de producció 
Blanca Vilageliu
Espai de creació 
La Caldera

Companyia subvencionada
per la Generalitat 
de Catalunya, Departament
de Cultura / Ministerio 
de Cultura, INAEM /
Ajuntament de Barcelona,
ICUB.
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DANSA

Divendres 
9 de març 
21.00h
Teatre Cal Bolet

Preu 8€

Aforament reduït 
i no numerat

Organitza
Las Malqueridas,
Creacions al Límit

Direcció artística
Alexis Eupierre
Interpretació
Gema Díaz 
i Emili Gutiérrez
Música 
Krishoo
Monthieux
Vestuari 
Fátima Campos
Escenografia
Antigua &
Barbuda

En conveni amb
Patronat 
del Teatre
Municipal 
Cal Bolet +
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura. 
Pla de Residències
de Creadors

Amb el suport de
Diputació 
de Barcelona CIA.

LAPSUS

VITRINES

Una vitrina és un lloc d’exhibició. En
ella trobem una sèrie d’imatges exposa-
des. Com compondre una vitrina on
exposar-nos nosaltres mateixos? La
identitat està feta de capses superposa-
des que teixeixen una xarxa que ens
configura com allò que som. Els nostres
cossos es desenvolupen a través d’ob-
jectes, que són en certa manera una
extensió de nosaltres mateixos, i l’objec-
te es converteix en adjectiu, en comen-
tari, adquireix un significat en relació al
cos. L’escenari és també una mena de
vitrina, un lloc d’exposició i exhibició.

Com exposar-se davant dels altres?
Com constituir-se en imatge? Com
transgredir  els estereotips i les icones?
Com desplegar la identitat a través
d’una seqüència de vitrines que com-
ponguin un paisatge humà on em 
senti identificat? 

El projecte d’Alexis Eupierre Vitrines
neix amb la idea de crear dos retrats
que a la vegada constitueixen 
una sola imatge en la que conflueixen 
dos personatges.

En aquest espai cohabiten allò
femení i allò masculí; el que és
gran i el que és petit; la quietud i el
moviment; el pensament i l’acció;
la realitat i la ficció; el temps i l’es-
pai; la llum i la foscor; el soroll i el
silenci. Construeix una sola enti-
tat, un sol organisme a través de les
polaritats presents en cadascun de
nosaltres... Com fer-ne de dos un?

La companyia Lapsus estarà de resi-
dència a Cal Bolet del 5 al 9 de març.
Durant aquesta setmana treballaran
per ultimar els detalls d’aquest espec-
tacle, que estrenaran al nostre teatre 
el divendres 9. Durant aquesta setma-
na es faran, com ve essent habitual,
dues activitats paral·leles: una classe
mestra (dimecres 7 de març a les
20:30h) i un debat posterior a la
representació (divendres 9 de març).
Aquestes activitats són gratuïtes i no
cal inscriure-s’hi.
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TEATRE

Diumenge 11
de març
19.00h
Teatre Cal Bolet

Preu 8€, 12€, 15€

Durada 50’’

Espectacle 
en castellà
Aforament 
386 localitats
Entrades 
numerades

Amb el suport
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura.
Diputació 
de Barcelona

Organitza
Patronat del Teatre
Municipal 
Cal Bolet

Més informació
teatrelliure.com

Història 3
“Es una manera de buscarse la vida
como otra cualquiera. / Hola. ¿Te
acuerdas de mí? Soy la novia de… / 
El número es un homenaje a Barbara.
/ Llego a la Plaza del Este… vacía.Ya
no patina ni Dios. / Él es un tipo triste,
como tú. / Por una mina así yo sería
capaz de… / No está a tu alcance. /
Nos domesticaron, loco.
Domesticados. / Están buscando 
una revolución.”

Aquest és el tercer muntatge que fa
Carol López posant en pràctica una
metodologia allunyada de la solitud
habitual de l’escriptor. Es tracta d’arri-
bar el primer dia d’assaig amb la histò-
ria que vol explicar i els personatges
que l’explicaran. Els actors es conver-
teixen en còmplices del relat i els dià-
legs van sorgint entre tots a partir
d’improvisacions.

Last Chance (Última Oportunitat)
són tres històries de diferents gèneres 
-una de les quals es deixa sense resol-
dre-, tres intèrprets per a representar
tots els personatges i un rerafons 
de corrupció, temàtica suggerida 
pel Teatre Lliure a l'oferir a l’autora
aquest projecte.

Història 1
“Para conseguir algo que no está a tu
alcance necesitas una buena mentira
bien trabada. / Es un cliente de los
buenos. Siempre paga con billetes de
20. / ¿Implicada? Yo no he hecho nada.
Sólo soy una cabaretera a la que le
gusta coquetear. / Todo el mundo tiene
que estar en la mesa a la hora de
cenar. / ¿Te ha seguido alguien?
Eso déjalo de mi cuenta. La chica 
me gusta tanto como el botín. / Dame
la maleta. / Dime lo que quieres y te lo
hago. / Si te ofrecieran la posibilidad
de llevarte un millón de dólares,
¿la desaprovecharías?”

Història 2
“¿Este regalo es para ti o para mí? / 
Si no hay cena, no hay postre. / Es una
rareza. Está descatalogada. No sabes
lo que me ha costado encontrarla. /
¿Me estás chantajeando? / Estamos 
a punto de terminar. Por favor, eres
imprescindible ahora… eres insustitui-
ble. / Tarde. / ¿Te queda algo? / ¿Te has
comido alguna vez un choripán miran-
do las estrellas y pensando sólo 
en disfrutar del sabor del choripán? /
No te entiendo.”Dramatúrgia 

i direcció 
Carol López
Escenografia
Sebastià Brosa
Vestuari 
Myriam Ibáñez
Il·luminació
Raimon Rius
So 
Igor Pinto
Intèrprets 
Dolo Beltrán, 
Paul Berrondo,
Andrés Herrera

Ajudanta de direcció 
Mercè Vila Godoy
Coproducció 
Teatre Lliure / 
Centre d’Arts Escèniques de Reus 

CIA.
TEATRE 
LLIUREÚLTIMA 

OPORTUNITATLAST
CHANCE

progTRI7v6.qxd  28/2/07  14:30  Página 4



6

TEATRE

Divendres 23 
de març
21.00h
Teatre Cal Bolet

Preu 6€, 10€, 12€

Espectacle 
en castellà
Aforament 
386 localitats
Entrades 
numerades

Més informació
tantarantana.com

Amb el suport 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura +
Diputació 
de Barcelona 

Direcció 
Albert Espinosa
Intèrprets 
Albert Espinosa,
Andreu Rifé,
Rebeca Comerma,
Alex Casteleiro 
i Angel Roldán
Disseny 
d’escenografia 
Rebeca Comerma
i Sergi Durán
Disseny vestuari
Edgar Molinos i
Virginia Moriche

Organitza
Patronat del
Teatre Municipal
Cal Bolet

Idaho i Utah és la nova obra de la Com-
panyia Los Pelones que es va donar a
conèixer fa ja més de sis anys al teatre
Malic dins el cicle “L’alternativa de
l’alternativa” amb l’obra Retazos, una
comèdia sobre la vida des dels 5 als 25
anys. A la primera obra la van seguir
una comèdia sobre el món del càncer:
Los Pelones (que més tard es va conver-
tir en la pel·lícula Planta 4ª d’Antonio
Mercero); una comèdia sobre la mort:
Tu vida en 65’ (que ha dut al cinema
María Ripoll); i una comèdia sobre les
persones amb deficiències: No me Pidas
que te bese porque te besaré, estrenada 
en aquest mateix teatre i que pròxima-
ment serà duta al cinema pel propi
Albert Espinosa en la direcció i la
Companyia Pelones en la interpretació.

La trama d’Idaho i Utah es situa en un
futur no gaire llunyà. Parla d’un futur
amb pocs canvis, on sobresurt un gran
canvi: “Pots deixar de dormir”. I si
poguéssim deixar de dormir? En el
futur d’Idaho i Utah això és possible.
La gent pren cetamina i no torna a
dormir mai més. El món tal com el
coneixem ha canviat. Aquesta obra 
es centra, en temps real, en les últimes
hores d’Idaho, un noi que està a punt
de prendre el medicament que li 
permetrà deixar de dormir.

Aquesta obra parla del nostre futur,
dels canvis tecnològics i mèdics que
canvien a la gent i sobretot els senti-
ments de les persones. Encara que
també aquesta obra parla sobretot 
dels “malitos”.Tots els personatges
que surten han estat malalts en un
moment de la seva infància i això és
molt important en aquesta obra.
Cadascun dels actors també ofereix 
al seu personatge algun tret físic de les
malalties passades. Utah és coix com
Albert Espinosa i Idaho té el braç mal-
format com és el cas d'Andreu Rifé.
Una obra sobre sentiments, sobre l’a-
mor, sobre les pèrdues, sobre el món 
i el que ens depara.

Construcció decorat 
Mariona Roigé, 
Daniel Bonillo i Deivid
Disseny Il·luminació
Carles Rigual

Música
Andreu Rifé
Veu nana
Begoña González

IDAHO 
I UTAH
NANAS PARA
NENES MALITOS

D’ALBERT
ESPINOSA

TEATRE 
TANTARANTANA 

I LOS PELONES

progTRI7v6.qxd  28/2/07  14:30  Página 6



8

TEATRE

Diumenge 22 
d’abril
19.00h
Teatre Cal Bolet

Preu 12€, 15€
Durada 90’’

Espectacle 
en català
Aforament reduït 
i no numerat

Amb el suport 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura +
Diputació 
de Barcelona

Intèrprets 
Clara Segura,
Pep Cruz, 
Pau Miró, 
Babou Cham,
Màrcia Cisteró,
Enric Serra 
i Xavier Serrano
Direcció 
Oriol Broggi
Adaptació 
Jeroni Rubió 
i Rodón
Ajudant de direcció
Pau Carrió

Organitza
Patronat 
del Teatre
Municipal 
Cal Bolet

Més informació
pas29.com

Aquesta versió d’Antígona (amb el ves-
tuari creat per la vilafranquina Roser
Vallvé) es va estrenar el març de 2006
a la Biblioteca de Catalunya. La res-
posta de la crítica va ser unànimement
positiva i el públic va omplir la sala
gòtica durant els dos mesos de repre-
sentacions. L’original posada en esce-
na, l’esforç d’Oriol Broggi per fer
accessible el text de l’obra i la magis-
tral interpretació de Clara Segura i Pep
Cruz són algunes de les claus de l’èxit.

“Brilla amb llum pròpia aquest tros d’ac-
triu que és Clara Segura, que havíem vist
enfundada en una irresistible vis còmica, i
ara encarna la tràgica, rebel i temerària
Antígona, que passa de la fermesa al plor
sense que li tremoli la veu (...)” Francesc
Massip, AVUI (10-03-06)

Amb Antígona Sòfocles (496- 406. a.C)
va construir una de les més grans peces
tràgiques que s’han conservat. Segons
Georges Steiner: la més excel·lent de
les tragèdies gregues. Sòfocles repre-
senta la maduresa de la tragèdia clàssi-
ca entre la lírica i l’èpica d’Èsquil i la
recreació psicològica d’Eurípides.
Una tragèdia on la figura humana 
troba l’harmonia en l’equilibri  entre
els Déus i les bèsties. I on el trenca-
ment d’aquest equilibri, representa 
la deshumanització i la catàstrofe.

A Antígona hi trobem la pugna entre
les esferes humana i divina, la de la
família i la de l'Estat. Hi trobem, tam-
bé, la confrontació entre la prudència 
i la gosadia, la feminitat i la masculini-
tat, la vellesa i la joventut. I sempre 
i en tot, allò que ens fa humans: el
dubte, la recerca de la veritat, el debat,
la construcció d’unes normes i d’una
identitat comuna.

Espai 
Oriol Broggi i Pau Carrió
Vestuari 
Roser Vallvé 
So 
Oriol Broggi
Il·luminació 
Pep Barcons
Música original 
Josh Farrar
Assessorament de moviment
Mercè Boronat
Treball de cant
Pablo Puche
Director tècnic
Pep Barcons
Tècnic 
Joan Delshorts

ANTÍGONADE 
SÒFOCLESLA

PERLA 
29
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TEATRE
MÚSICA

Divendres 4 
de maig
21.00h
Teatre Cal Bolet

Preu 8€
Durada 70’’

Espectacle 
en català
Aforament reduït 
i no numerat

Amb el suport 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura +
Diputació 
de Barcelona

Música i textos
Erik Satie
Actor, guionista 
i director
Quim Lecina
Quartet de violon-
cels PerQuattroCelli
Eva Curto, Pau
Ferrer, Daniel
Oliu i Daniel
Regincós
Arranjaments 
musicals 
Joan Sadurní

Organitza
Patronat 
del Teatre
Municipal 
Cal Bolet

AMB 
QUIM LECINA I

QUARTET 
DE VIOLONCELS

PERQUATTROCELLI

EM DIC 
ERIK 
SATIE, 
COM 
TOTHOM

Aquest és un concert-espectacle que
recrea l’esperit i la curiosa personalitat
de l’excèntric, heterodox, inconfor-
mista i polèmic compositor francès
Erik Satie (1866-1925) a través del
seu llegat musical i dels seus escrits.

L’escenari l’ocupa Lecina i un esplèn-
did quartet de violoncel·listes que
interpreten –valdria més dir que esce-
nifiquen– peces del compositor arran-
jades per a l’ocasió per Joan Sadurní.
Lecina ha creat per a aquest muntatge
una atmosfera de cabaret, en què el
music-hall i el circ tenen un paper
important. Lecina encarna la figura
del compositor francès i utilitza textos
seus, extrets de Memòries d’un amnèsic
i Quaderns d’un Mamífer, que ell diu
en primera persona, i altres de collita
pròpia per recrear Erik Satie. La repre-
sentació intercala peces musicals com
Piccadilly, Gymnopèdies i la cèlebre
Música per Mobiliari, peces que exhi-
beixen tempos i estils molt diferents;
des del romàntic fins a una composi-
ció que el mateix Satie demana que no
s’escolti i que s’ompli de xerrameques,
de tos i d’anades al lavabo del públic.

En definitiva, un espectacle amb músi-
ca i text d’Erik Satie, passat pel sedàs
del cabaret parisenc, per a un concert
“especial” que vol  apropar-nos a l’es-
perit de l’artista sorrut que manifesta-
va que “havia arribat molt jove al món
en un temps molt vell”.

Cofundador del Teatre Lliure (1976),
Quim Lecina és avui un dels actors 
i directors més singulars del nostre
teatre. Ha impulsat i protagonitzat
espectacles com Carta als actors 
i El banquer anarquista.

progTRI7v6.qxd  28/2/07  14:30  Página 10



12

TEATRE

Dissabte 19
de maig
22.30h
Teatre Cal Bolet

Preu Consultar
Durada 75’’

Espectacle 
en castellà
Aforament 
386 localitats
Entrades 
numerades

Amb el suport 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura +
Diputació 
de Barcelona +

Guió i direcció
Pepe Rubianes
Ajudants 
de direcció 
Cristina Dilla,
Pep Molina
Assessor d’espai
escènic i vestuari
Antonio Belart

Més informació
fila7.com 

Organitza
Patronat 
del Teatre
Municipal 
Cal Bolet

ESCRITA 
I DIRIGIDA 

PER 
PEPE 

RUBIANES

Lorca eran Todos és un homenatge a la
figura del gran poeta i a tots aquells
demòcrates que tan dissortats com ell
va morir afusellats durant la guerra
civil espanyola.

L’espectacle està plantejat com a tea-
tre-document a partir de textos
d’Agustín Peñón, Ian Gibson, Eduardo
Molina Fajardo i José Vila Sanjuan,
historiadors que han treballat sobre el
misteri de la mort de Federico García
Lorca tot aportant una mica de llum 
a aquelles dies sinistres que van segar
als 38 anys la vida d’un dels poetes més
universals de la llengua castellana.

L’obra està interpreta per deu
actors i una ballarina que donen
vida als diferents personatges 
del “via crucis” lorquià: les esta-
des de Lorca a Madrid el 1936,
a Granada, les amenaces que 
el van forçar a amagar-se a casa
del poeta Luís Rosales, la detenció
i, finalment, la mort.

Lorca eran Todos va patir la passada tar-
dor les conseqüències d’una forta polè-
mica generada a l’entorn del guionista
i director de l’obra, Pepe Rubianes, per
unes declaracions a TV3 sobre la uni-
tat d’Espanya. Rubianes la va retirar
del Teatro Español de Madrid per "l’a-
gressiu ambient" que es vivia, fins que
finalment l’obra es va representar a la
seu del sindicat Comissions Obreres
de la capital de l’Estat.

Intèrprets 
Esteban Labarri,
Alejandra Jiménez,
Jonatan Minaya,
Maite Molina, 
Eloi Benet, 
Marian Bermejo,
Xesús Brañas, 
Ainoha Roca, 
Silvana Pérez, 
Emili Pere 
i Laura Galán

LORCA 
ERAN 
TODOS
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TEATRE
DE CARRER

Divendres 8
de juny
18.00 i 20.30h
Plaça de Sant Joan

Durada 50’’

Espectacle 
en castellà

Amb el suport 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura +
Diputació 
de Barcelona 

Director
Santi Ugalde
Intèrprets
Txubio Fernández
de Jáuregi, 
Javi Barandiarán
i Xabier San
Sebastián

Organitza
Patronat 
del Teatre
Municipal 
Cal Bolet

Amb el temps, el reduït espai de la
roulotte on viuen aguditzarà els seus
problemes de convivència precipitant-
los cap a una situació insospitada.
El paral·lelisme d'aquesta relació de
“supervivència“ amb el de les seves
anteriors parelles fa que salti l’avís 
d’alarma i decideixin elaborar un pla
de xoc contra la seva extrema situació.

La companyia basca Trapu Zaharra
(que en euskera significa “drap vell”)
ha produït des de 1982 fins al moment
16 espectacles de carrer i de sala, ide-
ats i escrits per ells mateixos, i sempre
en clau d'humor. Els temes, sempre
molt propers a la vida domèstica,
subratllen la seva preferència per l'an-
tiheroi, convertint aquest personatge
en el protagonista de les seves històries
i en un dels seus segells d'identitat.

Aquesta és la història d'una protesta
feta per dos nàufrags al vora del preci-
pici. La necessitat d'un sòl per a viure
serà l'únic vincle que comparteixin
aquests dos homes separats.

El Pisito se centra en les peripè-
cies de dos homes divorciats que
arriben a un estat de precarietat
límit i estan a punt de ser expul-
sats de la caravana d'un càmping
que havien compartit durant 
els últims setze mesos sense pagar
ni un euro de lloguer.

ELPISITO
TRAPU 
ZAHARRA
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DANSA

Del dijous 
26 al diumenge
29 d’abril
En diferents espais

Per més informació,
consulteu el pro-
grama específic.

Amb el suport
Diputació 
de Barcelona + 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura

Organitza
Patronat 
del Teatre 

El 29 d’abril es celebra el Dia Interna-
cional de la Dansa.A Vilafranca aquesta
celebració té una llarga trajectòria i per
tercer 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’es-
forç creatiu que ballarins i coreògrafs
estan abocant a la dansa contemporà-
nia, i, al mateix temps, apropar la dansa
a la gent, al carrer, a peu pla.

Dansa També! és un punt de trobada
de professionals, grups, escoles de
dansa, estudiants, etc., un pas inter-
medi entre la producció no professio-
nal i la professional, entre el carrer i
l’escenari de Cal Bolet, entre especta-
cles de curtíssima durada i altres de
més llargs, entre la formació i la pro-
fessionalització. Però, sobretot, vol ser
una injecció de frescor, de joventut i
d’experimentació.

El programa d’activitats consta de:
Videodansa:
projeccions dels treballs videogràfics
realitzats per ballarins/es i realitza-
dors/es locals.
El rostre darrera la dansa:
una exposició de l’Institut del Teatre
que radiografia l’estat actual de la 
dansa a Catalunya.
Mostra d’Escoles de Dansa:
les escoles de dansa de Vilafranca mos-
traran el seu treball al carrer.
5 impros: 5 ballarins i 5 músics
improvisaran per parelles al Cal Bolet
5 Espectacles professionals al
carrer: Emili Gutiérrez, LaTaimada,
Cecilia Colacrai i Jorge Albuerne,
LGRA i Roberto G. Alonso actuaran
en diversos espais del centre de Vila-
franca durant la tarda del 28 d’abril.
Un espectacle per a tota la família
a Cal Bolet:
la companyia Búbulus Dansa presen-
tarà Avui Sortim, que s’acaba d’estre-
nar al Teatre Nacional.

Per més informació, consulteu 
el programa específic.

DANSA 
TAMBÉ!

4 DIES 
DE DANSA 

A VILAFRANCA
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MOSTRA 
DE TEATRE
INFANTIL 
I JUVENIL

Diumenges
18 i 25 de març, 
i 1 d’abril
18.00h
Teatre Cal Bolet

Preu 2€

Aforament 
386 localitats
Entrades 
no numerades

Organitza
Escoles i AMPES
de Vilafranca +
Patronat 
del Teatre
Municipal 
Cal Bolet 

Per més informació,
consulteu el pro-
grama específic.

Com cada any per aquestes dates, torna
la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil al
Teatre Cal Bolet, un esdeveniment tea-
tral on els protagonistes són els actors 
i les actrius més joves de Vilafranca.

Una bona part de les escoles de la Vila
i les AMPES ofereixen cursos de tea-
tre, ja sigui dins les hores lectives 
o com a activitat extraescolar. Amb
aquesta formació els infants i joves
tenen l’oportunitat de prendre contac-
te amb el món del teatre, aprenen tèc-
nica corporal, interpretativa, a parlar
davant dels altres, a reforçar la seva
identitat personal, a desinhibir-se,
a relacionar-se… En definitiva, desco-
breixen 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 presen-
tació del seu treball davant del públic,
dalt de l’escenari d’un teatre, amb les
condicions tècniques que necessiten,
perquè coneguin el funcionament 
d’una representació en tota la seva
dimensió. Són obres curtes, d’uns 
30 minuts, algunes de creació pròpia,
d’altres de coneguts dramaturgs.

La Mostra d’enguany comptarà amb
l’actuació dels alumnes del Col·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 Mestre,
del  Col·legi Sant Josep i del Col·legi
El Carme. A més de les representa-
cions, tindrem la presència de Jordina
Biosca i Iris Gayete com a presentado-
res i animadores de totes les sessions.
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TEATRE
PER ESCOLARS

MARÇ
20
L’Odissea
d’Homer
Teatre de Manacor

ABRIL
17 
Alonso Quijano 
el Bueno
Da. Te Danza

25, 26 i 27 
Brins
Nats Nus Dansa

MAIG 
2 i 3
Camins i corriols
Factoria Mascaró

Teatre Cal Bolet

Informació:
www.diba.es/
anemalteatre
Teatractiu, 
93 332 72 93

Amb el suport
Patronat del
Teatre + 
Ajuntament 
de Vilafranca,
Servei d’Educació

Organitza
Diputació 
de Barcelona

CICLE 
DE CONCERTS
FAMILIARS

Diumenge
25 de març 
12.00h
Societat 
la Principal 
“El Casal”

Diumenge
15 d’abril 
12.00h
Teatre Municipal
Cal Bolet

Preu
general 5€
infants d’1 a 14
anys 3€

Organitza
Escola Municipal
de Música Maria
Dolors Calvet +
Servei de Cultura

Per més informació,
consulteu el pro-
grama específic.

Aquest cicle de concerts familiars està pensat per
fomentar l’hàbit d’escoltar música, perquè petits 
i grans descobreixin la música d’una manera màgica,
divertida, didàctica i emocionant.

Els concerts-espectacle tenen una durada aproximada de 50-
55 minuts i estan adreçats als infants acompanyats de les
seves famílies.

El programa Anem al Teatre té per
objectiu acostar les arts escèniques i
musicals a l’alumnat d’educació infan-
til, primària i secundària de la provín-
cia de Barcelona, que amb els com-
panys de classe assisteixen a diverses
funcions de teatre, música i dansa
durant el curs.

Són espectacles amb qualitat garanti-
da, presentats per companyies profes-
sionals de prestigi, amb un nombre
limitat d’assistents i destaquen per la
seva idoneïtat pedagògica.

El curs passat (2005-2006) es van fer
entre el Teatre Cal Bolet i l’Ateneu de
Sant Sadurní d’Anoia 68 funcions,
amb una participació de 13.874 espec-
tadors. Un total de 7.736 alumnes de
l’Alt Penedès han vist assistit al teatre
(un 60% del cens ecolar de la comarca.

Diumenge 25 de març, 12.00h
Societat la Principal “El Casal” 
Preu:  General 5€ / Infants d’1 a 14 anys 3€

Quan bufa el vent, un món de sons viatja fins a les orelles.
Són concerts que transportaran els més petits per tots els
sons que els instruments de vent fusta poden fer: clarinets,
flautes, oboès... mentre els descobreixen mirant, sentint i par-
ticipant amb els intèrprets.

Direcció musical: Albert Gumí.
Direcció escènica i coreografies: Toni Jodar.
Producció: L’Auditori de Barcelona.

Diumenge 15 d’abril 07, 12:00h
Teatre Municipal Cal Bolet
Preu:  General 5€ / Infants d’1 a 14 anys 3€

LA HISTÒRIA DEL PETIT SASTRE
Pepa Plana i Orquestra de Cambra de Granollers

Aquest conte tan conegut dels germans Grimm amb música
de Tibor Harsanyi és explicat per una narradora molt especial
que, amb la paraula i ajudada de molts elements escènics i
gestuals, ens farà viure cada una de les situacions que narra el
conte. I cadascun d’aquests moments dramatúrgics és recol-
zat per una música molt descriptiva, molt “cinematogràfica”,
que interpreten els vuit instrumentistes de l’orquestra.

Interpretació: Pepa Plana i Orquestra de Cambra de Granollers 
Direcció Musical: Francesc Guillén. 
Direcció d’escena: Pep Bou

EL POBLE 
DE VENT 
I DE FUSTA
L’AUDITORI DE
BARCELONA

LA HISTÒRIA
DEL PETIT 
SASTRE
PEPA PLANA 
I ORQUESTRA DE
CAMBRA DE
GRANOLLERS
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LA XARXA

Primer diumenge
decada mes
12:00h
El Casal

Preu 3,80€

Informació
www.xarxacat.es

En conveni amb
Ajuntament
de Vilafranca
del Penedès

Organitza
La Xarxa
d’Espectacle
Infantil i Juvenil

Amb el suport
Diputació 
de Barcelona + 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura

Diu 4 de març 12:00h
El Casal Preu: 3.80€

Calidoscòmic 
Marcel Gros

Amb el cap ple de pardals i amb els
peus a la galleda. Vivint a la lluna i
somniant truites...

A, aviat començarà
E, tu ja saps perquè
I, ens hem de divertir
O, però que sigui de debò
U, només hi faltes tu !

Diu 1 d’abril 12:00h
El Casal Preu: 3.80€

Camins i Corriols 
Factoria Mascaró

Un espectacle pensat per a parvulari i
cicle inicial de primària, tot i que és
recomanat per a tothom. Un dia de
vacances al carrer. Des de que surt el
sol, fins a negra nit. El temps passa
pels quatre estadis d'un dia qualsevol:
el mati, el migdia, la tarda i la nit.
L'espai és, al carrer i al mercat, al aire
lliure i al jardi, al riu i a la seva ribera,
a la plaça i el seu entorn.

Diu 6 de maig 12:00h
El Casal Preu: 3.80€

La Bella Dorment 
Dreams Teatre

En un regne llunyà, hi havia uns reis
que no tenien fills. Per aquest motiu
decideixen consultar a mags i fades.
Únicament la fada setena, la menys
experimentada, accedeix a ajudar-los.
A la fi els reis tenen una filla i el dia del
bateig, la malvada fada sisena, li fa un
malefici a la princesa: abans de com-
plir setze anys es punxarà amb una
agulla i morirà. Una nova versió musi-
cal del conegut conte.

Diu 3 de juny 12:00h
El Casal Preu: 3.80€

Cacau de Contes 
Deparranda

La Mònica, el Joan i el seu mestre, el
Sr. Grau, troben, en una cambra
secreta de l’escola, tot una sèrie de lli-
bres gegants i un dau de 12 cares, tan-
tes com contes expliquen els llibres. Es
tracta de tirar el dau a l’aire i segons la
cara que en surti, s’explica un conte o
un altre. Si el públic riu, disfruta i
aplaudeix... es poden convertir en
Rondallaires Professionals!!!!
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PROGRAMACIÓ
Març Preus
Clown El Casal Marcel Gros Calidoscòmic La Xarxa d'Espectacle Diu 4 12:00h 3,8

Infantil i Juvenil

Música Teatre Cal Bolet Alquímia Barroca Alquímia Barroca Servei de Cultura Diu 4 19:00h 5
Dansa Teatre Cal Bolet Lapsus Vitrines Las Malqueridas,Creacions Div 9 21:00h 8

al Límit i Patronat del Teatre

Teatre Teatre Cal Bolet Teatre Lliure Last Chance Patronat del Teatre Diu 11 19:00h 15 12 8
(Última oportunitat)

Teatre Teatre Cal Bolet Escoles de Vilafranca Mostra de Teatre Patronat del Teatre, Diu 18 18:00h 2
Infantil i Juvenil Escoles i AMPES

Teatre Teatre Cal Bolet Los Pelones / Tantarantana Idaho i Utah Patronat del Teatre Div 23 21:00h 12 10 6
Música El Casal L’Auditori de Barcelona El poble de vent i de fusta Servei de cultura Diu 25 12:00h 2
Teatre Teatre Cal Bolet Escoles de Vilafranca Mostra de Teatre Patronat del Teatre, Diu 25 18:00h 2

Infantil i Juvenil Escoles i AMPES

Música Teatre Cal Bolet L’Auditori de Barcelona T'enCANTArà: música llatina Servei de cultura Dis 31 20:00h 2

Abril
Dansa El Casal Factoria Mascaró Camins i corriols La Xarxa d'Espectacle Diu 1 12:00h 3,8

Infantil i Juvenil

Teatre Teatre Cal Bolet Escoles de Vilafranca Mostra de Teatre Patronat del Teatre, Diu 1 18:00h 2
Infantil i Juvenil Escoles i AMPES

Música Teatre Cal Bolet Le Cygale de Lyon Concert Coral Infantil l'Espinguet Dc 11 20:30h Consultar
Música Teatre Cal Bolet Pepa Plana i Orquestra La Història del Petit Sastre Servei de cultura Diu 15 12:00h 3 5

de Cambra de Granollers
Teatre Teatre Cal Bolet La Perla 29 Antígona Patronat del Teatre Diu 22 19:00h 15 12 8
Dansa Diversos espais Dansa També! 4 dies Consulteu Patronat del Teatre Del 26

de dansa a Vilafranca programa específic al 29

Maig
Teatre Teatre Cal Bolet Quim Lecina amb Eva Curtó, Em dic Erik Satie, Patronat del Teatre Div 4 21:00h 8

Pau Ferrer, Daniel Oliu com tothom
i Daniel Regincós

Teatre El Casal Dreams Teatre La Bella Dorment La Xarxa d'Espectacle Diu 6 12:00h 3,8
Infantil i Juvenil

Teatre Teatre Cal Bolet Guió i direcció Lorca eran Todos Patronat del Teatre Dis 19 22:30h Consultar
de Pepe Rubianes

Teatre Teatre Cal Bolet Grup de Teatre Attrezzo El Sopar dels Idiotes Grup de Teatre Attrezzo Diu 20 19:00h Consultar

Juny
Teatre El Casal Deparranda Cacau de Contes La Xarxa d'Espectacle Diu 3 12:00h 3,8

Infantil i Juvenil

Teatre Pl. Sant Joan Trapu Zaharra El Pisito Patronat del Teatre Div 8 18:00h Gratuït
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Venda d’entrades

Es venen a través de
Telentrada les entrades 
per als espectacles:
Calidoscòmic, Vitrines, Last
Chance (Última Oportunitat),
Idaho i Utah, El poble 
de vent i de fusta, Camins 
i Corriols, La Història 
del Petit Sastre, Antígona, 
Avui Sortim, Em dic Erik
Satie com tothom, La Bella
Dorment, Lorca Eran Todos 
i Cacau de Contes.

Per telèfon: 902 10 12 12,
Per internet: 
www.telentrada.com
A totes les oficines de Caixa
de Catalunya.
Els dies de funció una hora
abans de l’inici de l’especta-
cle a la taquilla del teatre.

Per a la resta d’espectacles,
les entrades es venen a la

taquilla del teatre 
una hora abans de l’inici 
de les representacions. 

Descomptes
Carnet 18 anys, entrada 
gratuïta. Joves fins a 25 anys,
25%. Persones jubilades,
50%. Persones amb discapa-
citat i un acompanyant, 50%.
Amb el carnet de la Biblio-
teca Torras i Bages: 10%
Escoles i grups de teatre 
i dansa (amb el correspo-
nent carnet), 50%.

Nous descomptes!!!
Grups: a partir de 15 
persones, 25% (amb reserva 
prèvia al 93 890 04 59)
Socis Cine Club Vilafranca:
10%. 

Les persones que hagin
adquirit entrades amb des-
compte a través de Telen-
trada, cal que presentin el
document acreditatiu a l’ac-
cedir a la sala (DNI, carnet
de biblioteca, etc.). Igual-
ment cal presentar aquests
documents per comprar
entrades amb descompte 
a la taquilla del teatre.

Els descomptes no són acu-
mulables i només s’apliquen
a les entrades d’un import
igual o superior a 5€.

Aforament
L’aforament total del teatre, 
si no s’especifica el contrari,
és de 386 localitats. 

LOCALITATS
Venda i situació
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Transports 
RENFE Línia C4 / Autopista
AP7 / Carretera N-340 / Bus
diürn (Hispano Igualadina) i
Bus nocturn metropolità N40

Aparcament més pròxim
Plaça del Penedès

Accessibilitat
El teatre està adaptat per 
a l’accés de persones amb
mobilitat reduïda (excepte
per a les representacions
amb el públic a l’escenari).
El teatre disposa de bucle
per a persones amb disca-
pacitat auditiva.

Condicions 
d’accés a la sala
Per garantir el bon desenvo-
lupament dels espectacles 
i el respecte al públic 
i als artistes, el teatre es
reserva el dret d’admissió. 

No es permet l’accés a la
sala una vegada començada
la representació. 
És obligatori apagar els telè-
fons mòbils i altres aparells
electrònics abans de comen-
çar la representació.
No es pot fumar, beure ni
menjar a l’interior de la sala.
No es poden fer fotografies
ni enregistraments dels
espectacles sense autoritza-
ció prèvia.
Als espectacles per a públic
adult no està permesa l’en-
trada 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 des-
envolupament de l’especta-
cle. Els joves a partir de 16
anys poden accedir a qual-
sevol espectacle de la pro-
gramació si no s’especifica
el contrari.

Canvis en la programació
El Patronat del Teatre Muni-
cipal Cal Bolet es reserva 
el dret d’alterar el calendari
de la programació si les 
circumstàncies ho exigeixen.

Lloguer del Teatre
El Teatre Cal Bolet està 
a disposició d’empreses 
i entitats per ser utilitat 
com a espai per a grans reu-
nions, convencions, 
presentacions, etc.
Consulteu els preus 
públics i les condicions.
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Teatre Municipal 
Cal Bolet
c/ de Cal Bolet, 3. 
08720 Vilafranca 
del Penedès
Tel. 938 900 459 
calbolet@vilafranca.org 
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