programació

setembre/desembre 2018

teatre

PLAZA
Edita: Ajuntament de Castelldefels. Regidoria de Cultura, Festes i Participació Ciutadana
Disseny i maquetació: www.azordissseny.com

presentació
Durant la segona part de l’any, la programació estable de cultura
manté l’accent en la diversitat de propostes. Obrim el teatre a la
realitat que ens envolta, incorporant nous punts de vista amb una
selecció d’espectacles de qualitat que no deixaran ningú indiferent.
Amb l’esforç i la il·lusió de tothom, Castelldefels s’està situant en el
mapa metropolità com a referent cultural.
MARIA MIRANDA
Alcaldessa

Entenem que les administracions públiques han de garantir l’accés
universal a la cultura com a eina de vertebració social ja que ens
permet a tots i a totes obrir portes a la curiositat i fomentar l’esperit
crític. És amb aquesta voluntat que el Teatre Plaza s’ha adherit al
programa Apropa Cultura, que ofereix avantatges especials per a
col·lectius vulnerables.
Us convidem, doncs, a participar-hi i a gaudir d’aquest projecte
compartit on, tots i totes, tinguem l’edat que tinguem, podrem trobar
el nostre lloc especial.

JORDI MARESMA
Regidor de Cultura, Festes i
Participació Ciutadana

on comprar

entrades?
anticipada
PRESENCIALMENT.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC):
Dilluns a dijous: de 8:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:30 h
Divendres: de 8:00 a 14:00 h
Dissabtes no festius: de 10:00 a 13:00 h
Juliol i agost: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h
ON LINE: www.ticketea.com les 24 h.
Per a qualsevol dubte de vendes: 902 044 226
TAQUILLA: Una hora abans de cada espectacle.
Venda subjecta a disponibilitat.

servei d’acollida gratuït
Per a nens i nenes fins a 10 anys, per a tots els espectacles del Teatre Plaza. S’ha de demanar reserva prèvia a:
acollidatp@castelldefels.org amb un mínim de 5 dies d’antelació a la data de l’espectacle.

abonaments
Per la compra de:
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15% de descompte sobre el preu de l’entrada.

3

25% de descompte sobre el preu de l’entrada.

4

30% de descompte sobre el preu de l’entrada.

5

40% de descompte sobre el preu de l’entrada.

x

x

x

x

No inclou els espectacles de la Xarxa d’Espectacles Infantils, ni els de la sala Margarida
Xirgu (Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado).

Normativa de l’abonament
- No s’aplicarà conjuntament amb altres descomptes.
- No es podrà anul·lar i no es permetrà fer canvis d’espectacles.
- Si se suspèn la funció es canviarà per una entrada per a qualsevol altre espectacle del
mateix cost.

% descomptes Teatre Plaza per a la programació estable
• Menors de 3 anys, gratuït sense ocupar seient en les
actuacions dirigides a públic familiar, exceptuant les
actuacions programades per la Xarxa d’Espectacles
Infantils i Juvenils, que serà a partir de 2 anys.
• Descompte del 10 % sobre el preu de les localitats:
- per a grups organitzats de 15 persones o més.
- per a les butaques situades a les llotges.
• Descompte del 20 % sobre el preu de les localitats:
- per a persones majors de 65 anys.
- per al VxL (Voluntariat per la llengua.
- per als alumnes del CPNL per als espectacles de teatre
i música en català.
• Descompte del 30 % sobre el preu de les localitats:
- per a joves entre 26 i 29 anys.
- per a famílies monoparentals.
- per a famílies nombroses.
• Descompte del 40 % sobre el preu de les localitats per a
joves fins a 25 anys.
• Descompte del 50 % sobre el preu de les localitats, dels
espectacles de dansa, per als alumnes de l’Escola Municipal de Dansa (una entrada per alumne).
El Teatre Plaza està adherit al programa Escena 25, que

facilita l’assistència al teatre als menors de 25 anys.
El Teatre Plaza està adherit al programa d’inclusió social
Apropa Cultura, que ofereix avantatges especials per a
col·lectius en risc d’exclusió social.
En cap cas, els descomptes seran acumulables.
No inclou els espectacles de la Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils.
Per adquirir entrades amb descompte cal presentar
el document acreditatiu a la taquilla en el moment de
comprar-les o a l’entrada del teatre Plaza quan s’hagin
comprat a través de Ticketea.
Per a les promocions que es fan en funció de l’edat de
l’espectador i, en cas que el titular no pugui assistir a una
representació, podrà cedir l’entrada únicament a una
altra persona que compleixi les mateixes condicions, o
bé presentar les entrades a la taquilla per fer l’ajust que
correspongui. En cas que no es faci així, el teatre anul·larà
automàticament les entrades, sense retornar-ne l’import.

descompte del 20% sobre el preu de les localitats amb carnet de la

% Biblioteca a la Sala Margarida Xirgu dins de la programació estable
La programació estable pot patir canvis o modificacions alienes a l’organització.

setembre 2018

Preu: 12 €
Hora: 21 h
Lloc: Teatre Plaza

Invisibles

Invisibles narra en forma de fotografies musicals el procés
migratori sud-nord, intentant copsar l’essència emocional i
vital de cadascun dels moments importants que el migrant
subsaharià ha d’afrontar en tot aquest viatge.
La forta influència africana de la majoria d’estils musicals que
coneixem, des del jazz fins a la música llatina, passant pel
flamenc, ens dona joc per crear un repertori eclèctic, atractiu
i variat.
Es tracta, doncs, d’un projecte original que pretén visibilitzar
les persones migrants i la seva problemàtica.
Per a més informació podeu consultar el seu web:
www.invisiblesproject.com

música

21

divendres

SERVEI
D’ACOLLIDA

Durada espectacle: 80 minuts
Interpretació:
Rocio Angue Eson (veu)
Enric Puigdesens (baix elèctric)
Joan Solana (piano)
Joan Carles Marí (bateria)
David Italiano (percussions)
Marc Teclas (guitarra elèctrica,
guitarra espanyola i veu)

#invisibles

Projecte original: Xavi López

7

teatre

5

divendres

octubre 2018

Preu: 18 €
Hora: 21 h
Lloc: Teatre Plaza

SERVEI
D’ACOLLIDA

Un cop l’any

L’any 1975, després de passar la primera nit junts en un hotel,
dos amants decideixen seguir amb la seva relació en secret:
només es trobaran un cop l’any, el mateix dia, a la mateixa
habitació, mentre la resta de la seva vida segueix amb els seus
matrimonis i fills.
Durant el transcurs dels 25 anys següents, hauran de fer front
a l’evolució que experimentaran les seves respectives llars i,
al mateix temps, adaptar-se als canvis socials i històrics que
també afectaran les seves vides.
Un cop l’any és l’adaptació de Same Time, Next Year un
espectacle original de Bernard Slade, que va triomfar als anys
70 a Broadway, popularitzat arreu del món gràcies a la pel·lícula
del mateix títol protagonitzada per Ellen Burstyn i Alan Alda.

Durada espectacle: 105 minuts
Interpretació: Andrea Ros i David
Verdaguer
Música: Manu Guix
Direcció: Àngel Llàcer
Autor: Bernard Slade
Idioma: català
Producció: Minoria Absoluta
i Cow Theatre
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#uncopany

octubre 2018

Preu: 18 €
Hora: 21 h
Lloc: Teatre Plaza

Viva Suecia

Viva Suecia són sense cap dubte un dels grups del panorama
musical del moment. És hora de recomptes i hi ha un nom
que sona en totes les llistes de millor disc, millor cançó, millor
directe i de més ràpida ascensió i aquests són els Viva Suecia.
La banda murciana ha passat en un any de sales de 100
persones a sales de 3.000 i a rebentar els escenaris principals
dels festivals sense importar l’horari en què els programessin.

música

6

dissabte

SERVEI
D’ACOLLIDA

Durada espectacle: 75 minuts
Interpretació:
Rafa Val (veu i guitarra)
Alberto Cantúa (guitarra)
Jess Fabric (baix)
Fernando Campillo (bateria)

#vivasuecia
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espectacle familiar

7

diumenge

octubre 2018

Preu: 6 €
Hora: 12 h
Lloc: Teatre Plaza

Un mag, una noia i una barreja d’emocions faran que gaudim
de l’últim espectacle de Zappa Màgic. No facis tot el que diuen
ni escoltis tot el que sentis, solament sent el poder que portes
dins i comparteix-lo amb la resta dels humans per entrar en
un lloc on les coses no són el que semblen i on la realitat està
per sobre de tot enteniment humà.
IMPACT! és un lloc ple de misteri on pocs poden accedir.
Solament els escollits podran entrar en un món on la il·lusió,
els sentiments i l’emoció fabricaran els seus propis somnis i
seran capaços de viatjar per aquest món.
Entra al món màgic de... IMPACT!

Durada espectacle: 70 minuts
Interpretació: Noemí Jiménez,
Edgar Ramírez i Roger Zapatero
Creació i dramatúrgia: La Fábrica
de Ilusiones / Roger Zapatero
Companyia: Zappa Màgic SL
Destinataris: per a tots els públics

10

Impact!

#impact

octubre 2018

Preu: gratuït
Hora: 21 h
Lloc: Teatre Plaza

Maleïdes guerres
(i aquell qui les va fer)
Un espectacle de música i paraules, amb cançons i poesia. Un
cop de puny a l’estómac i un cop de puny a la taula. Contra les
guerres, contra la barbàrie, la injustícia i la mentida, tenim
armes de construcció massiva: utilitzem-les.
En contra de la violència, els tres artistes es rebel·len
amb cançons i poemes d’Ovidi Montllor, Bob Dylan, Silvio
Rodríguez, Pere Quart, Arthur Rimbaud, W.H. Auden o Vicent
Andrés Estellés.

música

11

dijous

Espectacle organitzat per la regidoria de pau i solidaritat en el marc de les
29es jornades de pau i solidaritat.

Durada espectacle: 70 minuts
Guió: Lali Barenys
Música i versions: Carles Beltrán

#maleidesguerres

Interpretació:
Carles Beltrán (piano i guitarra)
Lali Barenys (paraules)
Namina (cant)
Idioma: català
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música

19

divendres

octubre 2018

Preu: 12 €
Hora: 21 h
Lloc: Teatre Plaza

Tenors

Ser tenor és molt dur. Sempre al límit. Sempre més amunt.
Sempre més fort. Sempre més llarga, la nota. I en el moment
més inesperat, el gall. Gàrgares, farigola i bufanda a 35 graus
a l‘ombra. Passió exacerbada, melodies inoblidables, lirisme
excels que desemboca en la raó de l’existència del tenor: el
“pinyol”, que el pot cobrir de glòria o enfonsar-lo en la misèria.
Reunits, per fi, un cop més, els tres tenors han trobat un
forat a les seves atapeïdes agendes internacionals per acudir
a la ineludible cita amb el seu públic. En aquest concert ens
oferiran un recull de les més belles i conegudes melodies
d’avui i de sempre.

SERVEI
D’ACOLLIDA

Durada espectacle: 60 minuts
Companyia: Iluminati
Interpretació:
Miquel Cobos (actor i cantant)
Ezequiel Casamada (actor i
cantant)
José Luis González (actor i cantant)
Gustavo Llull (pianista)
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#tenors

octubre 2018

Preu: gratuït
Hora: 18 h
Lloc: Teatre Plaza
En col·laboració amb:

Contes de la Mediterrània
de les germanes Baldufa

A les germanes Baldufa els encanta viatjar per tot el món.
Ara són a bord d’un vaixell a alta mar, a punt per viure noves
aventures. Vols descobrir per què la mar és salada? Has parlat
mai amb peixos xerraires que concedeixen desitjos? Coneixes
alguna sirena? I gegants dormilegues? T’agradaria trobar el
tresor d’en Barba-roja?
Teatre, titelles i molts personatges per viure els contes
tradicionals de les costes de Catalunya, Egipte, Grècia, Algèria,
Itàlia i Turquia. Un viatge per diferents cultures mil·lenàries
que conviuen en tres continents amb molts elements comuns.
Espectacle organitzat per la regidoria de pau i solidaritat en el marc de les
29es jornades de pau i solidaritat.

Durada espectacle: 60 minuts
Companyia: Tanaka Companyia
de Teatre
Destinataris: de 4 a 12 anys

#germanesbaldufa

espectacle familiar

21

diumenge

13

espectacle familiar

10

dissabte

novembre 2018

Preu: 6 €
Hora: 19 h
Lloc: Teatre Plaza

És un espectacle de teatre fòrum, en el qual es presenta un
cas de ciberassetjament escolar, patit per la protagonista
principal. La llei del silenci es fa present al llarg de tot el curs:
els companys passen o tenen por de parlar, el professorat i
la institució escolar minimitza la problemàtica, a casa una
cosa així és inimaginable... i les TIC invisibilitzen la violència.
Davant això, la protagonista no només no troba ajuda sinó
que, a més, se li retreu estar tot el dia enganxada al mòbil i a
l’ordinador.
Què passaria si a l’entrar al teatre enlloc de dir: “Si us plau,
apaguin els seus telèfons mòbils” diguéssim “Si us plau,
estigueu atents als vostres telèfons mòbils”.

Durada espectacle: 120 minuts
Destinataris: a partir de 13 anys
Dramatúrgia i direcció: Cristina
Cordero
Idioma: català
Companyia: (Nus)Altres
Amb el suport de: ICEC, ICUB, Centre Cultural La Farinera del Clot
Teatre fòrum sobre ciberassetjament
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#1000 likes

#1000likes

novembre 2018

Preu: 12 €
Hora: 19 h
Lloc: Teatre Plaza

Nevermore

Una visió onírica de la vida i de l’obra d’Edgar A. Poe. La
malaltia de la seva esposa Virgínia i la precarietat econòmica
de la família, turmenten la ment de l’escriptor. Aquesta
situació l’arrossegarà a l’addicció a la beguda i a les drogues
i el submergiran en una barreja de realitat i ficció en la qual
crea, viu i pateix els personatges de les seves obres i contes
fantàstics més cèlebres; La Mort Roja, omnipresent, i El Corb,
en procés de creació, es convertiran alhora en el seu do més
preuat i en la seva maledicció; engrandiran la seva obra i
destrossaran la seva vida privada i la seva persona amb la
pèrdua inevitable de Virgínia.

dansa

11

diumenge

SERVEI
D’ACOLLIDA

Durada espectacle: 80 minuts
Direcció i coreografia: Frederic
Gómez Martínez

Composició musical: Jordi Morales

#nevermore

Ballarins: Sergio Pla (Edgar Allan Poe), Montserrat Selma (El Cuervo), Claudio Rojas (La
Muerte Roja) i Flàvia Camacho (Annabel Lee)
Músics: Flàvia Camacho (soprano), Anna
Meli (piano), Laura-Leena Pauni (flauta), Laia
Queralt (clarinet), Otilia Dan (1r violí), Aleix
Mercadal (2n violí), Jorge Retuerta (viola),
Irene Labrador (violoncel), Aina Forteza (contrabaix), Takeo Takahashi (percussió), Jordi
Morales Mateu (direcció).

15

teatre

18

diumenge

novembre 2018

Preu: 12 €
Hora: 19 h
Lloc: Teatre Plaza

SERVEI
D’ACOLLIDA

Autoretrato de un joven
capitalista español
Alberto San Juan, membre fundador de la companyia Animalario,
es presenta ara en solitari per mostrar-nos la seva visió sempre
crítica i amb humor de la nostra actualitat i la nostra història.
Sóc capitalista. Tinc compte en un banc que especula amb
aliments. Tinc una assegurança mèdica privada. Tinc la llum
contractada amb una empresa que roba els seus clients perquè
el seu objectiu és el màxim benefici. Quan treballo cobro el sou
més alt que puc aconseguir, sense preocupar-me de quin és el
sou i la resta de les condicions laborals dels meus companys... La
societat en la qual visc és injusta fins a la crueltat. M’agradaria
que canviés, però no estic disposat a perdre en el camí allò que he
aconseguit acumular. Estic parlant molt de debò.

Durada espectacle: 85 minuts
Interpretació: Alberto San Juan
Direcció: Alberto San Juan
Autor: Alberto San Juan
Idioma: castellà
Producció: Teatro del Barrio
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#autoretrato

novembre 2018

Preu: 12 €
Hora: 21 h
Lloc: Teatre Plaza

Núria Graham

Talent precoç de l’escena catalana i una de les perles més
brillants de la pedrera de Vic. Núria Graham va començar
a cridar l’atenció amb Bird Eyes, un esplèndid debut de
folk i rock que la va portar de gira per Portugal, Holanda i
Anglaterra i a compartir escenaris amb St. Vicent i Unknown
Mortal Orchestra. Uns anys més tard, la cantant i compositora
catalana va reaparèixer amb In the cave, un EP que apostava
per un so més contundent i directe per apropar-se a noms con
Come o PJ Harvey. Ara presenta Does it ring a bell? El seu
treball més personal.

música

23

divendres

SERVEI
D’ACOLLIDA

Durada espectacle: 90 minuts
Interpretació:
Núria Graham (veu i guitarra)
Jordi Casadesús (baix)
Artur Tort (teclats)
Aleix Bou (bateria)

#nuriagraham
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30

teatre

divendres

novembre 2018

Preu: 12 €
Hora: 21 h
Lloc: Teatre Plaza

SERVEI
D’ACOLLIDA

Medusa

El viatge d’un fotògraf que retrata les vergonyes d’una Europa
en construcció en un muntatge poètic i colpidor, que va ser
reconegut amb el Premi Quim Masó 2016.
La Virgueria i Pablo Ley adapten la novel·la homònima de
Menéndez Salmón sobre el cineasta, fotògraf i pintor Karl
Gustav Friedrich Prohaska, observador privilegiat de les
atrocitats del segle XX. L’aproximació a aquest artista
planteja dues preguntes: es pot viure sense ideologia? Es pot
mirar amb impunitat?
Un tràveling vertiginós, en el temps i l’espai, que recorre no
només l’entranya del ferotge segle XX, la crueltat del qual
Prohaska s’obstina a retratar, sinó el mapa complet de la
vergonya humana.

Durada espectacle: 100 minuts
Interpretació: Pepo Blasco,
Patrícia Bargalló, Isis Martín,
David Menèndez
Adaptació: Pablo Ley
Direcció: Aleix Fauró i Isis Martín
Idioma: català
Producció: Premi Quim Masó 2016,
Teatre Nacional de Catalunya i la
Virgueria.
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#medusa

desembre 2018

Preu: 6 €
Hora: 12 h
Lloc: Teatre Plaza

Hats

Una vida acomodada o una vida somiada?
Surt de la teva zona de confort, aparca la monotonia, la rutina,
i lluita pels teus somnis perquè la possibilitat de realitzar-los
és el que fa que la vida tingui sentit. Que la por al fracàs no
t’aturi! Pensa, crea i atreveix-te!
JAM aconsegueix transmetre’ns aquest dilema d’una manera
entranyable, divertida i encisadora. Amb un estil personal,
marca de la casa, teixeix la que ha estat fins al moment la seva
creació més personal.

Durada espectacle: 60 minuts
Destinataris: per a tots els públics
Idioma: català

#hats

espectacle familiar

2

diumenge

Companyia: Jam

19

música

8

dissabte

desembre 2018

Preu: gratuït
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Plaza

SERVEI
D’ACOLLIDA

Havaneres en femení amb
Neus Mar

Aquesta temporada farà 10 anys que Neus Mar es va endinsar
al món de l’havanera de la mà de Càstor Pérez, compositor de
l’havanera “Vestida de nit”.
Aquesta temporada Neus Mar estrena també nova formació. A
més dels seus músics habituals, Emilio Sánchez a la guitarra
i Pep Rius al contrabaix, l’acompanyen Sònia Zurriaga a
l’acordió i Enric Canada a la percussió.
Neus Mar ha transmès una manera d’entendre, d’interpretar
i de sentir l’havanera que fuig dels estereotips tradicionals i
ofereix un repertori amb temes propis, cançó mediterrània
i gèneres habituals del cant de taverna que van des de
l’havanera al bolero passant per valsos i balades, tot fent un
viatge de Catalunya a Cuba passant per Argentina o Xile.

Durada espectacle: 90 minuts
Interpretació:
Neus Mar (veu)
Emilio Sánchez (guitarra)
Pep Rius (contrabaix)
Sònia Zurriaga (acordió)
Enric Canada (percussió)
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#havaneresenfemeni

desembre 2018

Preu: 6 €
Hora: 18 h
Lloc: Teatre Plaza

SERVEI
D’ACOLLIDA

Ya no me ves

Dakris, un dels joves mags que està fent parlar més, arriba
amb el seu nou espectacle: Ya no me ves, el chico invisible. Un
nou muntatge que combina màgia, humor i efectes impossibles.
Dakris, Primer Premi Nacional de Màgia i nomenat Mag de
l’Any, és conegut per les seves aparicions a TVE1, a més de ser
el mag creatiu de Discovery Max en els programes del Mag
Pop produïts pel Terrat al costat d’estrelles com Bustamante,
Ricky Rubio, Buenafuente, Alaska i Mario, Sergio Dalma,
Alejo Sauras, entre d’altres. També és conegut per haver fet
desaparèixer una torre de la Sagrada Família o per convertirse en xiquet en una terrassa plena de gent.

Durada espectacle: 75 minuts
Companyia: Mag Drakis
Destinataris: a partir de 3 anys

#yanomeves

espectacle familiar

9

diumenge

Idioma: castellà
Text i direcció: Dakris
Intèrprets: Dakris
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música

22
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desembre 2018

Preu: 16,50 €
Hora: 21 h
Lloc: Teatre Plaza

Rèquiem de W.A. Mozart
Una de les obres més populars del compositor austríac (i
probablement de tot el repertori simfònic acadèmic) és el seu
aclamat Rèquiem. A la seva immensa qualitat artística s’hi
ha afegit les circumstàncies del seu misteriós origen i el seu
dramàtic desenllaç. El Rèquiem de Mozart és una obra d’una
gran intensitat i amb una càrrega emocional esglaiadora. Una
obra que transmet el plany del darrer alè d’un dels grans genis
de la història de la humanitat.

SERVEI
D’ACOLLIDA

Durada espectacle: 90 minuts
Interpretació: Orquestra de
Cambra Terrassa 48 i Coral
Cantiga, sota la direcció
de Josep Prats
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#mozartrequiem

Sala Margarida Xirgu
(Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado)
c/Bisbe Urquinaona, 19-21

Teatre Plaza
pl. de l’Estació, 4
Tel. 936 651 150 ext. 1380
www.teatreplaza.org

