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teatre
PLAZA

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

com contactar
Vols fer un suggeriment o algun comentari?
Tens dubtes sobre la programació?
T’interessa el lloguer de sales o el servei d’acollida?
Email general: teatre.plaza@castelldefels.org
Email servei d’acollida *: acollidatp@castelldefels.org
Telèfon: 93 665 11 50 (extensió 1380)
Adreça: Plaça de l’Estació, 4 · 08860 Castelldefels, Barcelona

* Per als espectacles que tinguin aquest servei.

www.teatreplaza.org



Ens fa una il·lusió molt especial poder presentar la nova temporada de 
teatre i música estable. Durant aquests anys, els qui formem part del 
Teatre Plaza hem treballat  per bastir una programació i una manera de 
fer que ha posat l’accent en tres grans eixos:
Posar la cultura a l’abast de tothom, tant del públic com dels creadors 
i creadores. Mantenim el nostre compromís amb el programa Apropa 
Cultura i amb una política de preus i d’abonaments que faciliten que 
ningú quedi fora. I en col·laboració amb les companyies de teatre locals, 
consolidem el cicle de teatre amateur de la nostra ciutat, que ja arriba a 
la tercera edició.
Situar Castelldefels i el Teatre Plaza com un dels referents culturals 
metropolitans. Per exemple, els qui ho vulgueu, podreu assistir gratuï-
tament a l’assaig especial dels espectacles “Lapònia” i “Qui ets?”, que 
inclourà un col·loqui posterior amb en Màrius Serra, abans de la seva es-
trena a Barcelona. I continuem amb la feina conjunta amb el BarnaSants 
amb obres com “Músiques de l’Holocaust” o “Memòries de les oblidades”, 
amb el Cicle ContraBaix i amb el Liceu a la Fresca.
Ser una eina de reflexió al voltant dels debats d’interès social, com “Ce-
lebraré mi muerte” o “La importància de ser Frank”. I l’any del 80è ani-
versari de la victòria del feixisme a l’estat espanyol, la memòria històrica 
havia de ser present amb “La caiguda de la Catalunya republicana”, obra 
que vindrà acompanyada d’una exposició d’escultures a la Xirgu.
I tot plegat, com sempre, amb obres d’una gran qualitat artística. Des de 
“Ribeira Sacra”, concert dels gallecs Luar na Lubre, a “Otello” o “Troia”. 
Us convidem doncs a participar i gaudir d’aquest projecte compartit on 
tots i totes hi tenim el nostre lloc especial.

presentació

MARIA MIRANDA
Alcaldessa

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 de ludoteca gratuït
Per a nens i nenes fins a 10 anys, per a tots els espectacles professionals 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:
   15% de descompte sobre el preu de l’entrada.
 
   25% de descompte sobre el preu de l’entrada.
 
   30% de descompte sobre el preu de l’entrada.

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

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
- Caldrà escollir els espectacles en el moment d’adquirir 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 l’entrada, per al mateix espectacle, 
  per a un altre dia, sempre que això sigui possible. En cas contrari, es 
  canviarà per una entrada per a qualsevol altre espectacle del mateix cost.

x2

x3

x4

x5

cicle de teatre
amateur

La Regidoria de Cultura 
aposta per donar suport 
a la producció, exhibició i 
difusió d’espectacles creats 
per grups i companyies de 
teatre amateur i per aquest 
motiu engeguem la tercera 
temporada del Cicle de 
Teatre Amateur que tindrà 
lloc entre els mesos de gener 
i abril de 2019.

3r CICLE DE TEATRE 
AMATEUR.
Abonament disponible a 
l’OAC. Preu per als cinc 
espectacles: 20 euros.



• 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 Munici-
pal 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 Infan-
tils 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.

descomptes Teatre Plaza per a la programació estable

descompte Sala Margarida Xirgu per a
la programació estable

La programació estable pot patir canvis o modificacions alienes a l’organització.

%

%

• Descompte del 20% sobre el preu de la localitat amb el carnet de la Biblioteca.



Durada espectacle: 80 minuts

Direcció:
Cristina Clemente i Marc Angelet

Interpretació:
Meritxell Huertas
Roger Coma
Meritxell Calvo
Manel Sans

Idioma: català

Companyia: Velvet Events SL.

divendres
gener 2019

La Mònica, el Ramon i el seu fill de cinc anys, Nil, han viatjat a 
Finlàndia per passar les festes de Nadal amb la germana de la 
Mònica, la Núria, el seu company finès i la filla de tots dos, Martha, 
de quatre anys.
El petit Nil està il·lusionat, a Finlàndia podrà veure el Pare Noel de 
veritat. La vetllada entre les dues famílies es presenta idíl·lica, una 
caseta enmig d’avets nevats, llar de foc, trineus a la porta, entorn 
familiar plàcid... Però tot s’esguerra quan Martha explica a Nil que 
el Pare Noel no existeix, és un personatge que es van inventar els 
adults fa temps per coaccionar els nens i que es portessin bé.

Assaig general de l’espectacle que ha fet la residència
al Teatre Plaza de Castelldefels.

descomptes Teatre Plaza per a la programació estable

descompte Sala Margarida Xirgu per a
la programació estable

Lapònia (assaig general)

11

#laponia

SERVEI DE
LUDOTECA

Preu: Gratuït
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza
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Durada espectacle: 50 minuts

Companyia: Les Bianchis

Destinataris: a partir de 6 anys

diumenge
gener 2019

Per què els cereals no s’enfonsen? Per què les zebres tenen ratlles? 
Quan us ve una pregunta al cap, sabeu què passa? Sí, clar, que amb 
la vostra saviesa trobeu la resposta! Doncs no és del tot cert... Un 
cop us feu la pregunta, aquesta se’n va directament a la bústia de 
Les Clinck. “CLINCK! Una altra pregunta noies!”. Les Clinck són 
les encarregades de trobar resposta a totes aquestes preguntes. 
Però un dia n’arriba una que no té una resposta fàcil i això les 
posarà a prova. 
Hi ha respostes per a totes les preguntes?

Les Clink

13

8

#lesclink

Preu: 6 €
Hora: 12 h

Lloc: Teatre Plaza
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Durada espectacle: 80 minuts

Intèrprets:
Brossa Quartet de corda (BQC)

dissabte
gener 2019

És una acció musical (text i música) concebuda majoritàriament 
a partir de material artístic creat als camps de concentració nazis 
i generat per les mateixes víctimes. BQC proposa un viatge sonor 
per aquestes músiques que van sobreviure a l’Holocaust. Així, fent 
un pont entre la música clàssica i les músiques klezmer, zíngara o 
mediterrània. BQC fa un exercici imaginatiu de reconstrucció de 
la memòria musical i històrica. I de pas, convida a escoltar la veu 
dels vençuts, a partir dels textos escrits pels supervivents o de 
textos que evoquen el seu drama real.

Dins del Festival Barnasants 2019, coincidint amb el Dia 
Internacional de Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust.

Músiques de l’holocaust
amb Brossa Quartet de corda26
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#musiquesdelholocaust

Preu: a partir de 6,40 €
Hora: 21 h

Lloc: Sala Margarida 
Xirgu
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Durada espectacle: 100 minuts

Idea i direcció: Mari Carmen
González Sánchez (Mari Maruchi)

Interpretació: Mari Maruchi,
Carla González, Núria Sánchez, 
Dani Marquez, Lara Jurado,
Álvaro Díaz, Natalia Gallego, Ángel 
Cordero, Laura López i
Ivan Cuartero.

Idioma: castellà

Companyia: Paranoia Teatre i 
Paranoia Studi-Racó d’Expressió 

diumenge
gener 2019

Es tracta d’un espectacle de creació pròpia format per 11 escenes. 
Escenes molt diferents entre si. El nexe d’unió entre elles és la 
paraula KAOS. Aquesta paraula apareix a cada escena donant 
significat a moments ben diferents.  Passarem pel drama, la 
comèdia, la crítica, l’absurd, la bogeria, la tristor, l’engany... són 
moltes les sensacions “kaotiques” que et farem sentir. I tot de 
la mà dels mateixos actors i actrius que han fet les tasques de 
dramatúrgia. Un “kaos” del qual ens sentim tan orgullos@s que 
l’hem de compartir amb tu. T’hi esperem! 

3r Cicle de Teatre Amateur.
Kaos27

10

Preu: 6 €
Abonament pels 5 espectacles: 20 €

Hora: 19 h
Lloc: Teatre Plaza

#kaos



Durada espectacle: 80 minuts

Autor: Alberto San Juan, Víctor 
Morilla i Marcos Ariel Hourmann

Direcció: Víctor Morilla i
Alberto San Juan

Interpretació:
Marcos Ariel Hourmann

Idioma: castellà

Producció: Teatro del Barrio i 
Producciones del Barrio

divendres
febrer 2019

Un metge declarat culpable d’homicidi, un jurat format per gent 
del públic, i una pantalla de projecció que ens permetrà viatjar 
per la vida de Marcos i conèixer l’opinió dels testimonis del cas. 
Aquest és el material amb el qual reproduirem un judici que mai va 
arribar a acabar, i en el qual Marcos presentarà per fi l’al·legat de 
defensa que mai va fer. Quins motius el van portar a practicar una 
eutanàsia que sabia podia portar-lo directament a la presó?

Celebraré mi muerte

1

En finalitzar, hi haurà un debat col·loqui amb el protagonista.

#celebraremimuerte

Preu: a partir de 6,40 €
Hora: 21 h

Lloc: Sala Margarida Xirgu
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Durada espectacle: 80 minuts

Autor: Màrius Serra

Direcció: Joan Arqué

Interpretació:
Òscar Muñoz
Judit Farrés
Roger Julià

Idioma: català

Companyia: Velvet Events SL.                           

diumenge
febrer 2019

Versió teatral del llibre “Qui ets?” de Màrius Serra. 

El Llullu, nascut amb paràlisi cerebral, ha d’anar amb cadira de 
rodes i mai no podrà caminar. En un càmping de l’Empordà on 
passen uns dies en família, el seu pare es queda embadalit veient 
com corre el cosí del Llullu i té un somni: algun dia veurà córrer 
son fill. Acompanyat de la mare i la germana, passejaran el Llullu 
per tot el món, d’Itàlia a Hawai, atraient les mirades de persones 
molt diferents. Fins que un dia, el somni es farà realitat.

Qui ets? (assaig general)

3

12

#quiets

SERVEI DE
LUDOTECA

Preu: Gratuït
Hora: 19 h

Lloc: Teatre Plaza

Assaig general de l’espectacle, que compta amb la col·laboració del Teatre Plaza 
de Castelldefels.

En finalitzar, el públic assistent podrà assistir a un debat col·loqui amb l’autor 
Màrius Serra.



Durada espectacle: 50 minuts

Destinataris: a partir de 3 anys

Idioma: català

Companyia: Festuc Teatre

dissabte
febrer 2019

Millor Espectacle Familiar-Infantil de la Fira de Teatre de 
Castella i Lleó-Ciutat Rodrigo. Emocionant adaptació del conte 
clàssic que ens parla del vincle entre els infants i els seus avis. 
Un espectacle sensible i divertit amb una espectacular posada 
en escena.

Maria és una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, 
històries i aventures que li explica el seu avi, amb qui passa totes 
les tardes  jugant a Peter Pan. Una nit, els nens perduts s’emporten 
Maria cap al país del Mai Més... els pirates, campaneta, els indis i 
tot l’imaginari que va escriure James Matthew Barri passaran a 
formar part de la seva realitat.

Adéu Peter Pan

9
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#adeupeterpan

Preu: 6 €
Hora: 18 h

Lloc: Teatre Plaza
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Durada espectacle: 60 minuts

Autor: adaptació del text original 
d’Antoni Rovira i Virgili

Direcció escènica: Marc Hervàs   

Interpretació: Jordi Hervàs Solà 

Violoncel·lista: Mariona Tuset o 
Gabriella Mezö Van Reeken

Idioma: català

Companyia: Terra Teatre

                 

divendres
febrer 2019

L’èxode català de 1939 narrat per Antoni Rovira i Virgili

Aquesta obra és la narració verídica d’uns dies dramàtics viscuts 
per l’escriptor, historiador i polític, Antoni Rovira i Virgili, 
quan entra en fase culminant l’ofensiva final de Franco contra 
Catalunya. Narració de l’angoixa, la desfeta i l’èxode dels catalans, 
que han estat les principals víctimes de la guerra encesa a 
Espanya per l’alçament militar de l’any 1936.

Els darrers dies de
la Catalunya republicana15

14

#elsdarrersdiesdelacatalunyarepublicana

Preu: a partir de 6,40 €
Hora: 21 h

Lloc: Sala Margarida Xirgu

A les 20h inauguració de l’exposició “La guerra”, una trentena d’escultures 
creades amb trossos de metralla, amb l’assistència de l’artista, l’escultor 
Ferran Capdevila. Sala Margarida Xirgu



Durada espectacle: 75 minuts

dissabte
febrer 2019

José Domínguez Muñoz és conegut als escenaris i al camp com
“El Cabrero”. L’artista andalús compagina la seva funció musical 
amb l’ofici de pastor, igual d’important per a ell. Molt estimat pel 
públic i crítica pel seu tarannà, i amb un “cante” ple de compromís, 
ha dut el flamenc arreu d’Europa i ara es replega a casa amb noves 
cançons.

“Fandangos Republicanos”
amb El Cabrero23

15

#elcabrero

SERVEI DE
LUDOTECA

Preu: a partir de 9,90 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza m
ú

s
ic

a

Actuació prèvia d’Emiliano Zapata.
Dins del Festival Barnasants 2019.



Durada espectacle: 80 minuts

Interpretació:
Toni Andrés
Adoración Garmón
Nati Ribé
Alicia Torres
Manoli Rubio
Faty Palacios 
Nuria Garrell  

Direcció: Carles Oliveras

Idioma: català i castellà

Companyia: Nou Horitzó

diumenge
febrer 2019

Adaptació de la novel·la de Miguel Delibes “Cinco horas con Mario”, 
sobre l’enfrontament de les dues Espanyes sorgides després de 
la Guerra Civil. Entre Menchu la vídua i Mario hi ha un conflicte 
ideològic i al mateix temps matrimonial. Menchu, en aquest diàleg 
sense resposta, és la narradora principal que, qüestionant Mario, 
li dona de forma indirecta un protagonisme que viu, potser no 
tindria.

3r Cicle de Teatre Amateur.
90 minutos con Mario24
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#90minutosconmario

Preu: 6 €
Abonament pels 5 espectacles: 20 €

Hora: 19 h
Lloc: Teatre Plaza



Durada espectacle: 90 minuts
Interpretació:
Laura Conejero
Miki Esparbé
Mia Esteve
Paula Jornet
Paula Malia
Norbert Martínez
David Verdaguer
Idioma: català
Versió i traducció: David Selvas i 
Cristina Genebat
Direcció: David Selvas
Producció: Teatre Nacional de 
Catalunya i La Brutal 

divendres
març 20191

La importància de ser Frank
(d’Òscar Wilde) 

#laimportanciadeserfrank

SERVEI DE
LUDOTECA

Preu: a partir de 10,80 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza
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Un dels retrats més àcids i divertits que mai s’han fet sobre la 
hipocresia social.
La gloriosa trajectòria d’Oscar Wilde va quedar arruïnada 
sobtadament amb la condemna a dos anys de presó que l’acusava 
d’indecència per la seva vida privada, només tres mesos després 
d’haver es¬trenat aquesta comèdia.
L’escriptor, que no es refaria d’un cop tan dur, ja havia denunciat 
sovint la hipocresia d’una societat cada cop més conservadora i 
controladora sobre la intimitat dels seus ciutadans. Una hipocresia 
que, de manera premonitòria, esdevindria la protagonista 
d’aquesta deliciosa obra mestra sobre els embolics amorosos de 
dos joves britànics i les seves secretes dobles vides, la qual anticipa 
algunes de les principals avantguardes del segle xx.



Durada espectacle: 65 minuts

Interpretació:
Rosa Andreu 
Ferran Barrios

Idioma: català

divendres
març 2019

Basada en les dades reals sobre la vida de quatre dones 
empresonades pel règim franquista al convent de les Oblates de 
Tarragona, habilitat com a presó l’any 1938, l’actriu Rosa Andreu, 
acompanyada a l’acordió per Ferran Barrios, es posa en la pell de 
les quatre dones empresonades i de l’única dona afusellada i que 
encara romanen a la fossa comuna de la ciutat.

MEMÒRIA DE LES OBLIDADES amb text i dramatúrgia de 
Tecla Martorell està dirigida per Joan Pascual i magníficament 
interpretada per Rosa Andreu, que ens ha fet emocionar amb 
canvis de registre i la capacitat de transmetre els sentiments de 
desesperació, ràbia o incredulitat que van sentir aquelles dones 
injustament represaliades.

Memòria de les oblidades
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#memoriadelesoblidades

Preu: a partir de 6,40 €
Hora: 21 h

Lloc: Sala Margarida Xirgu

18

Dins del Festival Barnasants 2019.



Durada espectacle: 70 minuts

Direcció i dramatúrgia: 
Marta Buchaca. Bassat en el
clàssic de L. Carroll els públics 

Destinataris: a partir de 4 anys

Idioma: català

Companyia: Viu el Teatre

dissabte
març 2019

El  dia que l’Alícia  fa  deu  anys,  li  regalen el  primer  mòbil.  El  
conill  blanc,  però,  l’hi roba  i  ella  haurà  de  recórrer  el  país  de 
les  meravelles  fins  arribar  al  palau dels  mòbils  per  recuperar-
lo.  Ho aconseguirà? Amb  aquest  viatge,  l’Alícia  s’adona  que no  
pot  viure  com  fins  ara,  que enganxada  al  mòbil  es  perd  moltes 
coses,  com  el  valor  de  la  imaginació  i de  la  lectura.  
La dramaturga  Marta Buchaca presenta una Alícia rabiosament 
contemporània i  actualitzada.  Una versió  del  mite  de  Lewis  
Carroll  amb  la qual  és  impossible  que  grans  i  petits  no 
s’identifiquin  i  reflexionin.  Una  comèdia musical  que  farà  riure,  
emocionar  i gaudir  a  tota la  família.

16
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Alícia en el país de
les meravelles

#aliciaenelpaisdelesmeravelles

Preu: 6 €
Hora: 18 h

Lloc: Teatre Plaza

Teatre musical



Durada espectacle: 90 minuts

Interpretació:
Cor de Teatre

                   

divendres
març 2019

És un espectacle polifònicoteatral a partir dels relats de La  
“Ilíada” i L’”Odissea” en què els 30 intèrprets de Cor de Teatre 
et faran viatjar amb les seves veus per alguns dels episodis 
més representatius i emocionants d’aquests dos poemes èpics 
fundacionals de la cultura europea.

Aquesta odissea musical és alhora un recorregut a “cappella” a través 
de grans cors de la història de la música, amb peces de compositors 
com Purcell, Bach, Händel, Mozart, Verdi o Wagner. Reviuràs el 
món de l’Olimp i els seus déus, el conjur de l’amor d’Helena i Paris i 
assistiràs en directe a la Guerra de Troia. Acompanyaràs Ulisses per 
perilloses aventures de tornada a Ítaca on l’esperen Penèlope i els 
pretendents que volen arrabassar-li l’esposa i el reialme.

Troia, una veritable odissea!
amb Cor de Teatre22

m
ú

s
ic

a

20

#troiaunaveritableodissea

SERVEI DE
LUDOTECA

Preu: a partir de 9,90 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

La “Ilíada” i l’”Odissea”
com mai te les han explicades 



Durada espectacle: 60 minuts

Text original: Òscar Wilde

Direcció i adaptació: Sammy 
Taylor

Interpretació: Marta González, 
Elena Gil, Valeria Castilla,
Pauline Damman, Mercè Botella, 
Manuela Rubio, Álvaro Nieto,
Joan Roca, José Santiso,
Helena Gracia i Jaume Monfort. 

Idioma: castellà

Companyia: Peforming Arts

diumenge
març 2019

El Castell de Canterville va restar tancat durant diversos anys pel 
temor dels seus amos a la presència del fantasma més terrorífic 
que ha existit mai, el seu avantpassat Sir Simon de Canterville. Un 
tenebrós fantasma turmentat per la maledicció de vagar per tota 
l’eternitat.
Però els Canterville es veuran obligats a reobrir el castell per als 
Otis, una extravagant família nord-americana, que no s’espanta 
fàcilment i desitja comprar un castell a Anglaterra amb mobles i 
fantasma inclosos.
Aconseguirà el fantasma espantar els nous inquilins del castell? 
podrà continuar vagant lliurement per l’eternitat dintre del seu 
castell?

3r Cicle de Teatre Amateur.
El fantasma de Canterville24

#elfantasmadecanterville

Preu: 6 €
Abonament pels 5 espectacles: 20 €

Hora: 19 h
Lloc: Teatre Plaza
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Durada espectacle: 70 minuts

Interpretació:
Veus Cor de music,
Cor de l’Agrupació musical de 
Cerdanyola,  la Jove Orquestra 
de Cerdanyola i els solistes Maite 
Arciniega i Manel Cubeles                

dissabte
abril 2019

Encara que Fauré era més agnòstic que devot, va passar gran 
part de la seva vida viatjant d’església en església. Això va fer que 
toqués els òrgues més importants de França. El mateix compositor 
deixaria per escrit: “Després de tants anys acompanyant a l’orgue 
serveis fúnebres, m’ho he après tot de memòria.” Motivat per la 
defunció del seu pare, es proposà iniciar la composició d’una missa 
de rèquiem innovadora. El veritablement particular d’aquesta 
missa és la capacitat que té la música de Fauré de mirar fixament 
a la mort sense intimidar-se, trobant en ella una experiència 
alliberadora i reconfortant.

Rèquiem en re menor,
de Fauré6
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#requiemenremenor

Preu: a partir de 3,60 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

CASTELLDEFELS
A ESCENA
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Durada espectacle: 80 minuts
Versió: inspirada en l’obra de José 
Sanchís Sinisterra
Direcció i adaptació: Tilda Espluga
Ajudant e direcció: Ma Carmen 
González
Interpretació: Marta Vilardebò,
Alfonso Bustillo, Elisabeth Fernàndez,
Dèborah Pugach, Montse Viñas,
Guillem Terrés, Daniel Giménez, 
Patrick Bones, Marta Valls,
Rosa Marrugat, Llúcia Orteu,
Carme Altayó i
Mari Carmen González.
Idioma: català i castellà
Companyia: Grup de Teatre Petit Món

diumenge
d’abril 2019

Versió inspirada en una divertida comèdia de Sanchis Sinisterra 
que planteja la rebel·lió dels figurants contra els protagonistes. 
Els figurants prenen l’escenari i donen lloc a situacions absurdes 
i surrealistes que en realitat, potser no s’allunyen tant de la 
vida real, com podria semblar. En un marc metateatral, amb uns 
personatges hilarants i uns diàlegs àgils i enginyosos, la comèdia 
està servida. I entre riallada i riallada, una pregunta per a una 
reflexió: realment som nosaltres els que dirigim la nostra pròpia 
vida?

3r Cicle de Teatre Amateur.
Se acabó lo que se daba7

#seacaboloquesedaba

Preu: 6 €
Abonament pels 5 espectacles: 20 €

Hora: 19 h
Lloc: Teatre Plaza
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Durada espectacle: 75 minuts

Direcció i adaptació:
Joan Rosquellas

Interpretació: Ángel Cardoso, 
Jesús Padierna, Jesús Gutiérrez, 
Esther Martínez, Gabi Cerrato, 
Blanca Nieves Di Sociullo, Alberto 
Castilla, Chichita Colagioia i
Manoli Rubio.

Idioma: català i castellà

Companyia: Sin ton ni son

diumenge
abril 2019

3r Cicle de Teatre Amateur.
Sin ton ni son14

#sintonnison

Preu: 6 €
Abonament pels 5 espectacles: 20 €

Hora: 19 h
Lloc: Teatre Plaza

Sin ton ni son és un conjunt de quatre obres menors titulades: 
Ramona, El Crédito, L’Òscar y La Real gana.

El crèdit: Potser algun dels nostres coneguts tingui la gran sort de viure 
sense hipoteca... però la majoria de nosaltres sabem que és estar lligat a un 
préstec... i el difícil que resulta lliurar-nos d’ell!
L’Oscar: Els premis de l’Acadèmia de Cinema projecten la carrera de molts 
artistes i, com hem vist últimament, a voltes ofereixen grans sorpreses...
Ramona: Per molt que diguin els tòpics, la presència de la sogra a casa pot 
ser molt agradable. Llevat que la sogra no sigui una mica... especial.
La real gana!: Un pare amb el geni molt viu i acostumat a manar, vol 
que es faci sempre la seva santa voluntat. Quan el seu fill i companyia li 
contradiuen, l’home lluitarà perquè es faci el que a ell li doni: la real gana!



Durada espectacle: 90 minuts

Autor: William Shakespeare

Direcció i adaptació:
Oriol Tarrascón

Interpretació: Òscar Intente, 
Arnau Puig i Annabel Castan

Idioma: català

Companyia: Les Antonietes

divendres
abril 2019

Othello

26

#othello

Preu: a partir de 7,20 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza
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La ciutat de Venècia atorga plens poders a Othello per a governar, 
ja que ha demostrat que ningú està més preparat per a aquest 
càrrec que ell. La primera decisió que pren és nomenar conseller el 
seu amic Cassio. Tothom hi està d’acord. Tothom menys Iago, que 
amb l’únic propòsit de despertar la gelosia de Othello s’inventarà 
una història d’amor entre Cassio i Desdèmona, acabada de casar 
amb Othello, per a enemistar els seus dos rivals.

SERVEI DE
LUDOTECA

“És sorprenent com la gelosia, que passa el temps fent petites suposicions 
falses, tingui tan poca imaginació quan es tracta de descobrir la veritat”.

(Marcel Proust) 



Durada espectacle: 60 minuts

Destinataris: per a tots els públics

Idioma: català

Text i direcció: Dani Cherta

Música original i lletra: Keco Pujol

Companyia: La Roda Produccions 

dissabte
abril 2019

Perduts enmig d’un bosc fosc i tenebrós els petits Hansel i Gretel 
s’endinsaran en un fascinant i perillós viatge amb l’únic objectiu 
de trobar el camí que els guiï cap a casa. Però un cop immersos en 
aquesta aventura, un llum els conduirà fins a una caseta màgica 
feta de llaminadures i xocolata, però... alerta! hi habita una bruixa 
dolenta que els farà la vida impossible.
L’aventura és a punt de començar, així que prepareu l’equipatge i 
acompanyeu-nos en aquest fascinant viatge!

Hansel i Gretel, el musical

27

26

#hanseligretel

Preu: 6 €
Hora: 18 h

Lloc: Teatre Plaza
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Una versió molt divertida i original del conte dels germans Grimm, amb 
fragments de l’òpera d’Engelbert Humperdink.



Durada espectacle: 100 minuts

Text i direcció: Sergi Belbel

Interpretació:
Unax Ugalde
Marta Hazas
Oscar Jarque 
Ana Cerdeiriña

Idioma: castellà

Producció: Octubre i
Centro Dramático Nacional

divendres
maig 2019

Si no te hubiese conocido

17

#sinotehubieseconocido

Preu: a partir de 10,80 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza
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Eduardo, molt enamorat de la seva dona Elisa, provoca 
involuntàriament un conflicte. Óscar i Clara, els seus millors 
amics, intenten ajudar-lo infructuosament. Eduardo s’introdueix 
en un laberint de pensaments que aconsegueixen pervertir la data 
del temps. El seu objectiu és retrobar-se amb Elisa, en el passat, i 
evitar per tots els mitjans conèixer-la per, així, esborrar el present.
Una meravellosa comèdia romàntica. Marta Hazas, la popular 
actriu de Velvet i Unax Ugalde, un habitual dels escenaris en els 
últims anys, són els protagonistes d’aquesta preciosa història 
d’amor que desprèn màgia i t’atrapa de principi a fi. Ana 
Cerdeiriña i Oscar Jarque completen el repartiment d’un dels 
millors muntatges del 2018.   

SERVEI DE
LUDOTECA Marta Hazas i Unax Ugalde s’enamoren i ens fetillen en una esplèndida comèdia 

romàntica amb tints cinematogràfics.



Durada espectacle: 90 minuts

Interpretació:
Bieito Romero (gaites, acordió i 
zanfoña)
Irma Macias (veu)
Antía Ameixeiras (violí)
Patxi Bermúdez (bodhran, tambor 
i djembé)
Pedro Valero (guitarra acústica) 
Xavier Ferreiro (percussió llatina 
i efectes)
Xan Cerqueiro (flautes) 
Brais Maceiras (acordió)              

diumenge
maig 2019

Luar Na Lubre, una de les bandes de referència de música folk, 
va publicar l’any 2018 nou disc, aquesta vegada dedicat a la 
Ribeira Sacra. Aquest treball inclou 26 temes que provenen de 
composicions pròpies, música tradicional i melodies “que van 
a remarcar tot el patrimoni que tenim en la Ribeira Sacra”, en 
paraules de Bieito Romero, “aquesta és la primera vegada que 
es fa un disc d’aquestes característiques per potenciar i difondre 
la Ribeira Sacra a través de la música, un territori que és des de 
sempre Patrimoni de la Humanitat, encara que oficialment encara 
no ho sigui, i la nostra idea és poder parlar de la grandesa de la 
Ribeira Sacra, potenciant-la a través de la música”.

Luar na Lubre
presenta Ribeira Sacra19
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#riberasacra

Preu: a partir de 9,90 €
Hora: 19 h

Lloc: Teatre Plaza

SERVEI DE
LUDOTECA



divendres
juny 2019

Liceu a la fresca:
Tosca

28

#tosca

Preu: Gratuït
Hora: 22 h,

simultàniament pel Canal 33 (TV3)
Lloc: Parc de la Muntanyeta
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divendres
juliol 2019

Cicle Contrabaix
Giulia Valle Trio

5
Preu: 8 €

Hora: 22 h
Lloc: Sala Margarida Xirgu

#ciclecontrabaix

Activitats culturals d’estiu
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divendres
juliol 2019

Cicle Contrabaix
Supersax

19

#ciclecontrabaix

Preu: 8 €
Hora: 22 h

Lloc: Sala Margarida Xirgu

dimecres
agost 2019

Cicle Contrabaix
Flamingo Tours

14
Preu: Gratuït

Hora: 22 h
Lloc: Plaça de l’Església

#ciclecontrabaix



31

Teatre Plaza
pl. de l’Estació, 4

Tel. 936 651 150 ext. 1380
www.teatreplaza.org

Sala Margarida Xirgu
(Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado)

c/Bisbe Urquinaona, 19-21




