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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 Cul-
tura i amb una política de preus i d’abonaments que faciliten que ningú 
quedi fora. 
Situar Castelldefels i el Teatre Plaza com un dels referents culturals 
metropolitans. Per exemple, els qui ho vulgueu, podreu assistir gratuï-
tament als dos assajos especials de l’espectacle “Monroe-Lamarr”. I conti-
nuem amb la feina conjunta amb el BarnaSants amb obres com “Ovidi: 
25 anys” i autors com l’Ismael Serrano, amb el Cicle ContraBaix i amb el 
Liceu a la Fresca.
Ser una eina de reflexió al voltant dels debats d’interès social, com 
“Juana”, amb Aitana Sánchez-Gijón. I tot plegat, com sempre, amb obres 
d’una gran qualitat artística. Des de “Flamarada”, de la Companyia Elèc-
trica Dharma, “Polvo enamorado”, amb Alberto San Juan o “Señora de 
rojo sobre fondo gris”, de José Sacristán. 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 d’Educació, Cultura, 
Festes i Memòria Històrica



on comprar
entrades?

anticipada

PRESENCIALMENT.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC):
Dimarts a dijous: de 8 h a 14 h i de 16 a 19.30 h.
Dilluns i divendres: de 8 h a 14 h.
Setmana Santa, juliol, agost i Nadal: dilluns a divendres de 8 h a 14 h.

ON LINE: www.entrapolis.com les 24 h.
Suport al client: hola@entrapolis.com 

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 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
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• 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.
    - per a persones amb algun tipus de discapacitat,
      acreditat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
      Famílies,  i un acompanyant.
• 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 d’Entràpolis.

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: 50 minuts

Titellaires:
Núria Benedicto, Olga Jiménez, 
Albert Albà

Adaptació, dramatúrgia
i direcció:
Guillem Albà

Companyia:
Estaquirot Teatre

Destinataris:
a partir de 3 anys

dissabte
gener 2020

La Rita és una nena que tot i tenir moltes joguines, sempre 
s’avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa de l’àvia, amb 
un simple aneguet de goma comença una aventura que la portarà 
a viatjar amb la imaginació al món dels colors, i descobrirà 
personatges sorprenents...

I ara sempre vol anar a casa l’àvia per avorrir-se una estoneta!

descomptes Teatre Plaza per a la programació estable

descompte Sala Margarida Xirgu per a
la programació estable

L’aventura d’avorrir-se

11

#laventuradavorrirse

Preu: 6 €
Hora: 18 h

Lloc: Teatre Plaza
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Durada espectacle: 70 minuts

Creació i direcció:
Xiula

Companyia:
Xiula

Destinataris:
a partir de 3 anys

diumenge
febrer 2020

L’espectacle és un concert teatralitzat on les noves cançons de 
Xiula es combinaran amb alguns dels clàssics del grup. A través 
de la música, l’humor i acompanyats per projeccions anatòmiques 
sorprenents, els Xiula s’enfrontaran al sucre, vibraran amb els 
polls, gaudiran d’una meditació màntrica col·lectiva, rapejaran 
sobre la verdura i el peix, i tractaran altres temes que afecten a 
tots i totes, com els mocs o les pantalles.
Melodies modernes i lletres crítiques en un espectacle interactiu 
per a tots els públics que us pentinarà els txakres.

Dintríssim

2

8

Preu: 6 €
Hora: 12 h

Lloc: Teatre Plaza
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te
a

tr
e

Durada espectacle: 90 minuts

Interpretació:
Concha Velasco, Jordi Rebellón, 
Ana Mayo, Irene Gamell i
Emmanuel Medina

Direcció:
Manuel M. Velasco

Idioma:
castellà

Producció:
Pentación Espectáculos

divendres
febrer 2020

Lucrecia Conti, l’actriu més important del cinema, el teatre i la 
televisió d’Espanya, ha mort. Assistim a la gran vetlla que el 
Ministeri de Cultura ha organitzat en el seu honor en un teatre 
perquè el públic pugui acomiadar-se de la seva admirada estrella. 
Les seves netes Ainhoa i Mayte posen ordre perquè les mostres 
d’afecte són immenses. També hi apareix Miguel, un cosí llunyà el 
parentiu real del qual és desconegut.
Tot canvia quan els assistents queden tancats en el teatre perquè 
el fantasma de Lucrecia s’apareix per a acomiadar-se en gran.  

El funeral

7

9

Preu: 21 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

SERVEI
DE LUDOTECA

#elfuneral
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Durada espectacle: 75 minuts

Interpretació:
David Caño, veu
David Fernández, veu i guitarra 
Borja Penalba, veu i guitarra 
Mireia Vives, veu 

dissabte
febrer 2020

Això, sense saber-ho, va arrencar el dia que l’Ovidi va marxar de 
vacances i vam quedar muts. Érem vailets desconcertats en un 
món injust i capitalisme i patriarcat, desbocats, trinxaven el món. 
Precaris a la deriva, ja ocupàvem carrers contra tanta intempèrie. 
Avui, marges i tangents, continuem més perduts que l’Ovidi a la 
transició del 78. Però de sobte, tan lluny i tan a prop, ens plou 
aquest 2020 zapatista –el foc i la paraula–, per xiuxiuejar que, des 
del 1995 i allà on anem, portem posat l’Ovidi. Xops de memòria, 
per dins i per fora. I encara dempeus perquè encara volem. I 
tu sempre allà: en els moments bons i, sobretot, contra tants 
moments dolents. Ja veus: amb tu, tot continua sent possible. 

Ovidi 25 anys

15

10

Preu: 12,60 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

#ovidi25anys
SERVEI

DE LUDOTECA
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Durada espectacle: 60 minuts

Autor:
Jordi Palet (inspirat en un conte 
de Sara Penny Paker de l’editorial 
Joventut)

Direcció i coreografia:
Joan Maria Segura Bernadas

Destinataris: a partir de 5 anys

diumenge
març 2020

Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país 
perquè es mengen el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li 
la contrària i seguir les directrius del seu cor. Un espectacle poètic 
i emocionant sobre els petits herois quotidians, sobre el respecte 
a la vida i la saviesa innata dels nens. Basat en un fet històric: el 
1958 Mao Zedong va declarar LA GUERRA ALS PARDALS i va 
provocar que aquests ocells pràcticament s’extingissin de la Xina. 
Les conseqüències van ser devastadores: no hi havia ocells que es 
mengessin els insectes i les plagues van arrasar les collites, això 
va provocar la mort per fam d’entre 30 i 40 milions de xinesos.

La nena dels pardals

1
Preu: 6 €

Hora: 12 h
Lloc: Teatre Plaza

11

#lanenadelspardals

Guanyador del PREMI DE LA
CRÍTICA 2017 al Millor espectacle 
per a públic familiar.
Guanyador del PREMI ENDERROCK 
DE LA CRÍTICA 2018 al Millor disc 
per a públic infantil i familiar.
Guanyador del PREMI DEL PÚBLIC 
DE LA MOSTRA D’IGUALADA 2018 
al Millor espectacle.
Guanyador del PREMI BUTACA 
2018 al Millor espectacle per a públic 
familiar.



Durada espectacle: 90 minuts

Interpretació:
Ismael Serrano

                          

dissabte
març 2020

Un espectacle refinat i emocionant en què el cantautor espanyol 
més rellevant sorgit en la dècada dels 90 posa un vestit nou a 
himnes generacionals com “Pequeña criatura i Papá, cuéntame 
otra vez”. Presenta temes inèdits com “Agua y aceite” i “Busco una 
canción” i rendeix honors a mestres com Silvio Rodríguez, Joaquín 
Sabina, Luis Eduardo Aute o el grup de rock argentí Divididos.
Una proposta, com totes les de Serrano, amb la sinceritat com 
a bé més preuat i cançons que, en aquests temps d’incertesa i 
convulsió, ens animen a seguir lluitant. Ismael Serrano ens visita 
amb el seu repertori alhora íntim i personal i d’abast públic i 
social. Cançó, poesia i compromís.

Ismael Serrano
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Preu: 18,90 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

#ismaelserrano
SERVEI

DE LUDOTECA
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Durada espectacle: 75 minuts

Interpretació: 
Albert Guinovart (piano) 
Miquel Bofill (saxofonista)

divendres
març 2020

El prestigiós pianista i compositor Albert Guinovart acaba de 
treure un nou disc al mercat, enregistrat al costat del saxofonista 
Miquel Bofill. Bofill i Guinovart tenen trajectòries comunes i 
paral·leles que els situen entre les figures més representatives 
del panorama musical sorgit a Barcelona els darrers trenta anys. 
Quan dos artistes es coneixen des de fa molts anys, el diàleg que 
estableixen en un escenari és ple de complicitats que només la 
música pot transmetre. 

Albert Guinovart & Miquel 
Bofill presenten “Dreams”13

13

Preu: 12,60 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

#dreams
SERVEI

DE LUDOTECA
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Durada espectacle: 70 minuts

Música original:
Fernando Egozcue

Dramatúrgia:
Alberto San Juan 

Interpretació:
Alberto San Juan i
Fernando Egozque, guitarra 

Distribució: Producciones Lastra
    

diumenge
març 2020

“Polvo enamorado” és un passeig lúdic i lliure pel teatre, la poesia 
i la música del Clàssic espanyol. Sobretot del Segle d’Or, però amb 
incursions que arriben fins al segle XIX.
La selecció del repertori -no acadèmica, del tot subjectiva- inclou 
fragments teatrals de Lope de Vega (Càstig sense venjança), 
Calderón de la Barca (La vida és somni) o Zorrilla (Don Juan 
Tenorio). Fragments del Quixot i poemes de Quevedo, Lope, Sor 
Juana Inés de la Creu, Sant Joan de la Creu o Santa Teresa de 
Jesús. També hi ha peces musicals del renaixement i el barroc 
espanyols, d’autors com Alonso Mudarra, Luys de Millán o Tomas 
Luis de Victoria.

Polvo enamorado

29

14

Preu: 12,60 €
Hora: 19 h

Lloc: Teatre Plaza

#polvoenamorado
SERVEI

DE LUDOTECA
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Durada espectacle: 105 minuts

Text:
Carles Batlle

Direcció:
Sergi Belbel

Interpretació: 
Laura Conejero, Elisabeth Casanovas, 
David Vert i Eloi Sánchez

Producció:
Teatre Nacional de Catalunya i 
Velvet Events

Col·laboració:
Teatre Plaza Castelldefels

dijous i
divendres
abril 2020 Monroe/ Lamarr (Still Life) relata una trobada entre l’actriu i 

inventora Hedy Lamarr i la també actriu Marilyn Monroe (el dia 
abans de la seva mort). L’obra, que juga amb dues temporalitats 
(1962 i 1966), es basa en fets històrics a l’hora de relatar una 
tensa i emotiva confrontació entre dues dones marcades per la 
pressió de la celebritat i el pas del temps. Durant la seva singular 
“batalla de reines”, es desgranen temàtiques universals com ara la 
fragilitat de la fama, el pas irreversible dels anys, la caducitat de la 
bellesa, les manipulacions del poder, l’absurditat de la guerra o la 
submissió de la dona (especialment als anys seixanta i al món del 
cinema).

Monroe-Lamarr

16

15

Preu: Gratuït
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

#monroelamarr

17
SERVEI

DE LUDOTECA
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Durada espectacle: 55 minuts

Text i direcció:
Dani Xerta

Companyia:
La Roda Produccions

Destinataris:
a menuts POP +4

dissabte
abril 2020

En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat l’Emperador 
Presumit té per costum estrenar quatre vestits cada dia. Però per 
més vestits que acumula, cap el satisfà. Necessita el millor dels 
millors, el més sublim, el més modern,… I més ara, que s’acosta 
la passarel·la anual de la reialesa! Cal un vestit únic per a un 
emperador únic. Tan especial que només els més llestos de palau el 
podran apreciar. 
Algú reconeixerà la veritat sobre el nou vestit de l’emperador? 

El vestit POP de l’emperador

Preu: 6 €
Hora: 18 h

Lloc: Teatre Plaza

18

16

#elvestitpop
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Durada espectacle: 90 minuts

Interpretació:
Companyia Elèctrica Dharma

divendres
abril 2020

La Companyia Elèctrica Dharma, la banda emblemàtica que durant 
tants anys ha posat música i ha fet moure diverses generacions, 
ha tornat a l’estudi, després de deu anys, per editar el seu 25è disc 
Flamarada (RGB Suports).
Un nou repte musical, atrevit, ambiciós i radical, que ha fet que 
retornin al pati de jocs per crear noves cançons després de la mort 
d’un dels fundadors del grup, Josep Fortuny, el setembre de 2013.

24

17

Companyia Eléctrica Dharma 
presenta “Flamarada“

Preu: 17,30 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

#flamarada
SERVEI

DE LUDOTECA



Durada espectacle: 80 minuts

Direcció artística i coreografia: 
Chevi Muraday

Dramatúrgia:
Juan Carlos Rubio

Interpretació: 
Aitana Sánchez-Gijón,
Chevi Muraday, Alberto Velasco, 
Maximiliano Sanford I Carlos 
Beluga

Producció:
Losdedae

dissabte
abril 2020

Travessant els boscos del temps trobem a una dona, a moltes 
dones, amb la pell, la veu i el rostre d’Aitana Sánchez-Gijón, que 
es pregunta incessantment si hi ha una destinació femenina en la 
terra.
D’aquest pensament, de ser en si mateixa la sang de la naturalesa, 
la dona contenidora d’altres Juanas, neix el detonant que ens 
porta pel seu periple a través de la veritat inventada, però no per 
aixòmenys viscuda.
Un espectacle que arrenca de les profunditats de la terra els cossos 
de fortes dones que van lluitar, i lluiten, per defensar els seus 
desitjos de realització.

Juana

Preu: 18,90 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza
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#juana
SERVEI

DE LUDOTECA
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Durada espectacle: 85 minuts

Text:
Miguel Delibes

Direcció:
José Sámano

Interpretació:
José Sacristán

Producció:
Sabre Producciones,
Pentación Espectáculos,
TalyCual i AGM

divendres
maig 2020

Un pintor amb molts anys en l’ofici, porta temps sumit en una crisi 
creativa. Des que va morir de manera imprevista la seva dona, que 
era tot per a ell, pràcticament no ha pogut tornar a pintar.
Som a l’estiu i tardor de 1975. La filla gran de tots dos és a la presó 
per les seves activitats polítiques, i és en aquestes dates quan 
sorgeixen els primers símptomes de la malaltia de la seva mare 
que la filla viurà des de dins de la presó. 

15

19

Señora de rojo
sobre fondo gris

Preu: 17,30 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

#señoraderojosobrefondogris
SERVEI

DE LUDOTECA
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Durada espectacle: 60 minuts

Interpretació:
Eloi Fuguet, Eva Jornet,
Marcel Leal i Iris Mañà, flautes 
de bec

Producció:
Associació Musical Windu

Col·laboració:
Teatre Plaza de Castelldefels

                   

diumenge
maig 2020

A la recerca del vent. Windu torna després de l’exitós i premiat 
Under construction, que ha estat de gira per tota Catalunya, 
Espanya i Europa. En aquest segon espectacle Windu posarà el focus 
en un concepte no humà però sí molt proper: el vent. Els músics 
tornaran a ser performers i no només intèrprets, interactuant amb 
noves videoprojeccions, coreografies i canvis de vestuari, entre 
d’altres recursos escènics. Wind representa la reafirmació del 
projecte artístic iniciat en 2016 amb més i millor posada en escena, 
més combinació d’estils musicals i més moviment.

Windu presenta l’espectacle 
“Wind”24

20

Preu: 12,60 €
Hora: 19 h

Lloc: Teatre Plaza

#wind
SERVEI

DE LUDOTECA
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Durada espectacle: 120 minuts

Direcció musical:
Patrick Summers

Direcció d’escena:
Calixto Bieito

dissabte
juny 2020

El muntatge icònic i referent de Bieito amb les veus de 
Rachvelishvili, Margaine i Abrahamyan.
Tot i el fracàs de la seva estrena i que pràcticament va acabar 
amb la vida de Bizet, Carmen ha esdevingut, des del darrer quart 
de segle XIX, una de les òperes més estimades pel públic d’arreu. 
Sobre el relat homònim de Prosper Mérimée, el compositor francès 
va convertir la gitana cigarrera en un personatge immortal per la 
seva llibertat indòmita, marcada per la fatalitat.

Liceu a la fresca
amb Carmen de Bizet20

Preu: Gratuït
Hora: 22 h,

simultàniament pel Canal 33 (TV3)
Lloc: Jardins del Castell

21

#carmendebizet
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Durada espectacle: 70 minuts

Interpretació:
Joan Fort (guitarra elèctrica), 
Magalí d’Atzira (contrabaix),
Jordi Pallarés (bateria),
Roger Mir (saxo alt) i
Mar Vilaseca (piano, veu i
composició)

                   

divendres
juliol 2020

Pianista, cantant i compositora plena de frescor i sofisticació, Mar 
Vilaseca té uns quants números per erigir-se en jove estrella del 
panorama jazzístic nacional. Acompanyada de cinc joves músics 
que representen el nou fervor del jazz a Barcelona, Vilaseca llueix 
el seu bon gust amb un repertori marcat per l’influx dels Beatles, 
la música negra dels anys 70 i diferents estàndards afrontats amb 
personalitat i arranjaments propis.

Mar Vilaseca
CONTRABAIX 202010

22

Preu: 8,20 €
Hora: 22 h

Lloc: Jardins del Castell

#marvilaseca
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Durada espectacle: 80 minuts

Interpretació:
Jofre Fité (piano)
Camilo Fernandez (contrabaix)
Ancor Miranda (bateria) 
Melisa Bertossi (saxo tenor i 
soprano)

divendres
juliol 2020

Melisa Bertossi és saxofonista i compositora argentina, i 
actualment resideix a Barcelona. Lidera el seu propi grup amb 
el qual ha editat el treball “Strange Feather” on explora jazz 
contemporani, la samba i el free jazz. Ha treballat amb músics com 
The Big Electric Orquestra, Claudio Marrero i el KKC Nou Quintet.

Melisa Bertossi
CONTRABAIX 202024

Preu: 8,20 €
Hora: 22 h

Lloc: Jardins del Castell
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#melisabertossi




