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

presentació
A partir del 24 de setembre, i amb música de Vivaldi, arrenquem el segon
semestre de programació estable d’arts escèniques del Teatre Plaza. Una
programació compromesa amb la qualitat, però també amb els projectes
locals, amb la innovació i l’empenta de noves companyies, amb els clàssics
MARIA MIRANDA
Alcaldessa

de la música i la literatura i, naturalment, renovant la feina d’aproximar
la cultura a la infància a través de la feina incansable de la Xarxa d’Espectacles Infantils.
De sempre hem entès que la cultura és un element fonamental de cohesió
social i també un dels pilars de la igualtat d’oportunitats. I la pandèmia no
ha fet més que reforçar aquesta convicció. Per això, en aquesta programació destaquen l’estreta col·laboració entre dues de les nostres institucions
culturals, Teatre i Biblioteca; la continuïtat del programa d’acompanyament als projectes culturals locals que vam posar en marxa arrel de la

JORDI MARESMA
Regidor d’Educació, Cultura,
Festes i Memòria Històrica

COVID; o la connexió entre artistes referents en la lluita per les llibertats
amb d’altres que tot just comencen. En definitiva, una programació tan
diversa com plural és la nostra ciutat. Us hi esperem!

on comprar

entrades?
anticipada
PRESENCIALMENT:
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), amb cita prèvia:
• citaprevia.castelldefels.org/castelldefels
• tel. 93 665 11 50

EN LÍNIA:
www.entrapolis.com les 24 h.
Suport al client: hola@entrapolis.com les 24 h.

TAQUILLA:
Una hora abans de cada espectacle.
Venda subjecta a disponibilitat.

abonaments
Per la compra de:
			
			
			
			

x
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15% de descompte sobre el preu de l’entrada.

x

3

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

x

4

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

x

5

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.

% 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.
- 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 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 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.

Sala Margarida Xirgu (Biblioteca Ramon
% descompte
Fernàndez Jurado) per a la programació estable
• Descompte del 20% sobre el preu de la localitat amb el carnet de la Biblioteca.
La programació estable pot patir canvis o modificacions alienes a l’organització.

setembre 2021

Preu: 8 €
Hora: 20 h
Lloc: Sala Margarida Xirgu

Vivaldi & Friends

Música del barroc italià d’Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello
i Arcangelo Corelli. La manera de concebre la música, tant a
nivell compositiu com interpretatiu, d’aquests tres compositors
i virtuosos va ser tota una revolució artística musical que va
generar un veritable impacte internacional! Va ser-ho tant que
nombrosíssimes edicions de les seves obres van aparèixer per tot
el continent europeu. Des d’Itàlia (lloc originari), fins a Holanda,
França i Anglaterra entre d’altres. La seves músiques apareixen
en multitud de transcripcions per a d’altres instruments, que
inicialment no van ser-ne els destinataris: flauta de bec, orgue,
arpa (a la península Ibèrica!), i viola de gamba.

música

24

divendres

#vivaldi&friends

Durada espectacle: 60 minuts
Interpretació:
Santi Mirón, viola de gamba
Guillermo Turina, violoncel
Eva del Campo, clavicèmbal

7

dansa

26

diumenge

setembre 2021

Preu: 12,60 €
Hora: 19 h
Lloc: Teatre Plaza

Malsonantes

El primer espectacle d’aquesta jove companyia és una posada en
escena dels tabús sobre la sexualitat als quals està exposada la
societat d’avui en dia i del seu alliberament actual.
Mitjançant el moviment i la veu, Malsonantes esdevé una crítica
cap als mites establerts a la societat. Ja sigui per la desigualtat de
gènere, les religions o el desconeixement del cos humà i les seves
necessitats, se’ns ha privat de la llibertat de parlar obertament
sobre la sexualitat. D’aquí neix aquesta peça, de la necessitat que
tenim d’opinar sobre certs temes, expressar com ens afecten i
donar-los visibilitat a la nostra manera, a través de l’art.

#malsonantes

8

Durada espectacle: 60 minuts
Companyia: Arate Danza
Direcció: Tania Navas i Eva
Jiménez
Coreografia: Arate Danza
Intèrprets: Sara Canabal, Cristina
González, Eva Jiménez, Pol Martínez, Tania Navas, Paula Lages,
Gabriel Parra, Maria Martínez,
Elsa Ribas i Adrián Gómez
Direcció musical: Dani Tejedor
Música i espai sonor: Dani
Tejedor, Juan José Barreda, Sara
Flores, Carla Pizarro, José Zarco i
Pol Martínez
Disseny vestuari: Blanca Ferré
Confecció de vestuari: Dolores
Céspedes i Lourdes Losa
Disseny de llums: Álex Alonso

octubre 2021

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

Enchantée.
Màgia amb Melanie

Hi ha millor manera de començar un espectacle que coneixent el
públic? Per això Melanie està Enchantée de conèixer a tots els que
l’acompanyareu en aquesta hora plena de màgia, il·lusions, música
i molt humor. Una imatge val més que mil paraules i com que li
encanta emportar-se un record de tots els llocs on va, es farà una
foto amb tots vosaltres, però això sí, no serà un selﬁe qualsevol,
us asseguro que us sorprendrà. Va guanyar el 1r premi del gran
concurs organitzat per Antonio Díaz, el Mago Pop. Ha participat
en diversos programes de TV: a Insuperables de TVE, a Got Talent
España de Telecinco.
#enchanteemelanie

Durada espectacle: 65 minuts
Il·lusionista:
Melanie Cacho

espectacle familiar

2

dissabte

Actor/Regidor:
Joan Griset
Companyia:
Cia. Melanie màgia
Destinataris:
tots els públics
9

música

15

divendres

octubre 2021

Preu: 12,60 €
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Plaza

Quico Pi de la Serra,
presenta l’espectacle:
“Cançons de combat”

Cançons de combat destil·la una part fonamental de la forma de ser
de l’artista, que sense concessions repassa l’actualitat a través de
cançons fetes en diverses èpoques.
Són cançons com “Sento el vent” o “Si els fills de puta volessin”
-feta en la seva versió original-. Diu que el criteri per triar el
repertori va ser triar cançons de combat o d’intervenció.

#cançonsdecombat

Durada espectacle: 75 minuts
Interpretació:
Pi de la Serra, veu i guitarra
Joan Pau Cumellas, harmònica
Producció:
Batall Produccions

10

octubre 2021

Preu: 8 €
Hora: 20 h
Lloc: Sala Maria Xirgu

El boig Llobregat amb
Barretina Tarner

Banda musical reivindicativa i humorística del Baix Llobregat
amb un repertori propi basat en el blues, el rock, el jazz i el folk.
Barretina Tarner està formada per músics d’una dilatada i amplia
trajectòria professional. El boig Llobregat es l’últim treball del
grup, que presenten en primícia a Castelldefels i que té voluntat de
portar-lo de gira per diferents ciutats de la comarca.

música

23

dissabte

#elboigllobregat

Durada espectacle: 75 minuts
Interpretació:
Arturo Blasco, guitarra elèctrica i veu
Laly Rodríguez, guitarra elèctrica
Luis Bonifacio, baix elèctric
Enric Asensio, bateria acústica

11

dansa

23

dissabte

octubre 2021

Preu: 12,60 €
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Plaza

Recuérdame, que mi
nombre no se borre
de la historia

Basant-nos en el fet històric de la detenció i posterior execució
d’un grup de joves en finalitzar la Guerra Civil espanyola, les 13
roses, hem ideat una història que plasma la vida de les noies al
final de la contesa fins al seu trist i injust final.
A través del ball hem volgut reflectir la vida de la dona en aquella
època, els èxits aconseguits, tant en la vida laboral com social i
política, i l’estil de vida que portaven.
#recuerdame

Durada espectacle: 85 minuts
Interpretació:
Joven Ballet Flamenco Danzarte,
de l’Asociación Cultural Sueño
Andaluz de Castelldefels
Direcció: Encarna Rodríguez
Coreografia: Marina Walpercin
Producció: Sueño Andaluz
Companyia: JOVEN BALLET
FLAMENCO DANZARTE

12

octubte 2021

Preu: gratuït
Hora: 18 h
Lloc: Teatre Plaza

Aventura en Estel

Un nen es trasllada a una nova ciutat, de paper, blanca i impecable.
Allà coneixerà una nena experta en l’art de l’origami. Semblen
molt diferents. Un estel els portarà a viure una aventura en
què junts, hauran d’unir els seus coneixements per ajudar-se
mútuament.
La papiroflèxia i l’art de les ombres ens ensenyaran que les
diferències no fan altra cosa que enriquir-nos.
Espectacle organitzat per la Regidoria de Pau i Solidaritat en col·laboració
amb la Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils, amb motiu de les XXXII
Jornades de Pau i Solidaritat.

#aventuraenestel

Durada espectacle: 45 minuts
Idioma:
Català
Direcció i dramatúrgia:
Damián Bojorque

espectacle familiar

24

diumenge

Interpretació:
Susanna Bologna, Alejandra
Borouncle i Clementina Kura.Kura
Companyia:
El Gecko con botas
Destinataris:
a partir de 4 anys
13

teatre

29

divendres

octubre 2021

Preu: gratuït
Hora: 20 h
Lloc: Sala Margarida Xirgu

El que amaguen les parets.
Sessió de contes musicats
de Patricia Highsmith

Més enllà de la novel·la negra, Patricia Highsmith va demostrar
que sabia com explorar la naturalesa humana, les petites crueltats
quotidianes, aquelles que passen als espais reduïts i teòricament
segurs de la llar, entre amics. La perversitat que pica a la porta
o que no et deixa sortir; una perversitat estranya, carregada
d’ironia i un punt d’humor negre.

#elqueamaguenlesparets

Durada espectacle: 70 minuts
Interpretació:
Inés Macpherson
Música:
Pol Fuentes

14

Activitat relacionada
Dimecres 27 d’octubre a les 18:30h.
Tertúlia literària, llegim “Carol”
de Patricia Highsmith, amb motiu
del centenari del naixement de
l’autora. Moderada per Anna Maria
Villalonga, especialista en novel·la
negra. Podeu passar a buscar el llibre
i a apuntar-vos per la Biblioteca
Ramon Fernández Jurado.

novembre 2021

Preu: gratuït
Hora: 20 h
Lloc: Sala Margarida Xirgu

Duo Arrabal,
el tango en estat pur

Dins del programa Viu el Parc del Garraf,
d’Olèrdola i del Foix
Argentina segle XIX (1840), gran exportadora agroramadera,
comença a rebre gran quantitat d’immigrants tant externs com
interns. Tot això fa sorgir un nou moviment musical: el tango.
Duo Arrabal us convida a viatjar junts descobrint tangos antics
amb les més belles melodies fins a arribar al seu màxim exponent
vocal: Carlos Gardel “El zorzal criollo”.

música

5

divendres

#duoarrabal

Durada espectacle: 60 minuts
Interpretació:
Juan Carlos Blanco, tenor
Mario Bernaus, guitarra

15

espectacle familiar

14

diumenge

novembre 2021

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

Espectacle creat en residència
artística en el Casal de Tous.
És una producció de Ca l’Ubú, SL, amb
la col·laboració de l’Institut Català de
les Empreses Culturals.
Durada espectacle: 40 minuts
Destinataris: a partir de 4 anys
Música: Wolfgang Amadeus Mozart
Arranjaments musicals: Pol
Requesens
Intèrprets: Clara Dalmau, Jordi
Hervàs i Ares Piqué
Nens Mozart: Laura Hervàs i
Bernat Hervàs
Músics: Ester Alonso, David Andújar, Laia Pàmies i Mariona Tusset

16

Direcció escènica i dramatúrgia:
Marc Hervàs

Mozartland

Els germans Wolfgang i Nannerl Mozart entren a l’habitació de
jugar de casa seva de Salzburg, enmig d’una revetlla musical, i
descobreixen que ha passat una cosa molt especial: un munt de
conills del bosc han entrat a l’habitació!
Els dos nens jugaran amb els conills i faran entrar en el seu joc
els protagonistes dels contes que més els agraden: la granota, la
princesa consentida, el rei, la caputxeta, el llop, l’àvia, Hansel i
Grettel, la bruixa i els músics de Bremen. Amb el seu joc, els dos
germans Mozart intentaran transformar en bellesa, veritat i
bondat les històries dels contes i els seus protagonistes, igual que,
anys més tard, ho faria Wolfgang amb la seva música.
#mozartland

novembre 2021

Preu: 21 €
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Plaza

La filla del mar

L’Àgata, una jove rescatada del mar quan era nena, ha crescut en
un petit poble de la costa, rebutjada constantment per tothom a
causa dels seus desconeguts orígens. Una animalota, una pària,
una forastera. Però l’Àgata troba la pau en allò que justament
li va robar la seva família en aquell naufragi, el mar. Amb la
innocència d’algú que només pensa en l’horitzó, la pesca i la seva
“germana” Mariona, l’arribada al poble de Pere Màrtir farà que
l’Àgata es vegi involucrada en un complex triangle amorós que,
tot i néixer com un engany, la portarà a viure un amor romàntic,
extrem, purament instintiu i boig, que desencadenarà tràgiques
conseqüències.
#lafilladelmar

Durada espectacle: 100 minuts
Idioma: Català
A partir de l’obra d’Àngel Guimerà
Text i lletres: Jaume Viñas
Música i lletres: Marc Sambola
Intèrprets: Xavi Casan, Mariona
Castillo, Candela Díaz, Gracia Fernández, Irene Jódar, Albert Mora,
Arnau Puig, Marc Sambola, Clara
Solé i Toni Viñals
Moviment: Teresa G. Valenzuela
Orquestració: Óscar Peñarroya
Direcció musical: Marc Sambola
Direcció: Marc Vilavella
Producció: Focus
Companyia: La Barni Teatre

teatre musical

20

dissabte

17

música

27

dissabte

novembre 2021

Preu: 12,60 €
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Plaza

Windu presenta
l’espectacle “Wind”

A la recerca del vent. Windu torna després de l’exitós i premiat
Under construction, que ha estat de gira per tot 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.
#winduwind

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

18

desembre 2021

Preu: gratuït
Hora: 18 h
Lloc: Teatre Plaza

Reserva d’entrades:
En línia: a partir del dilluns 29 de novembre
a les 10 h del matí al web
www.castelldefelscultura.org, o a
www.entrapolis.com
Presencialment: dilluns 29 i dimarts 30 de
novembre, en horari de 18 a 20 h,
a la taquilla del Teatre.

Klé

Espectacle familiar amb uns visuals treballadíssims i molt
espectacular inspirat en la vida i l’obra del pintor Paul Klee i
en l’escola Bauhaus. Durant les vuit escenes que dura aquest
espectacle de 55 minuts, es fa un ús magistralment combinat i
dirigit de diverses disciplines (dansa, màgia, clown, manipulació
d’objectes, boles contact, titelles, malabars, teatre negre...) i tot
presidit per un violinista que toca en directe durant tota l’obra,
en Vassil Lambrinov dels Blaumut (que ha compost totes les
músiques).

teatre

7

dimarts

#kle

Durada espectacle: 55 minuts

Destinataris: a partir de 4 anys
Direcció artística: Companyia
Teia Moner
Música original:
Vassil Lambrinov

Repartiment:
Cristina Bertran, Helena Rodríguez, Gerald Sommier, Laia Mora
Músic:
Vassil Lambrinov

Cantants:
Sol Vicente, Eugenia Morales, Piia
Pitkanen, Gerald Sommier

19

teatre

8

dimecres

desembre 2021

Preu: gratuït
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Plaza

Reserva d’entrades:
En línia: a partir del dilluns 29 de novembre
a les 10 h del matí al web
www.castelldefelscultura.org, o a
www.entrapolis.com
Presencialment: dilluns 29 i dimarts 30 de
novembre, en horari de 18 a 20 h,
a la taquilla del Teatre.

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

20

Neus Mar Quintet.
Havaneres en femení
Neus Mar ens ofereix una manera d’interpretar, de connectar amb
el públic, d’entendre i de sentir l’havanera que fuig dels estereotips
tradicionals. Ofereix un repertori amb temes propis, cançó
mediterrània i gèneres habituals del cant de taverna. Neus Mar
ha actuat a centenars de concerts i cantades arreu del territori
català i a fora també i en tres ocasions a la Cantada d’havaneres de
Calella de Palafrugell.

#havaneresenfemeni

desembre 2021

Preu: gratuït
Hora: 20 h
Lloc: Sala Margarida Xirgu

Nada, de Carmen Laforet

La protagonista, Andrea, arriba a Barcelona sense gairebé res, a
la immediata postguerra, per estudiar i començar una nova vida.
Però, malauradament, les coses no són com s’imaginava. Marxa
després de passar una experiència vital plena de contrastos, llums
i ombres. La nostra es basa en una dramatúrgia essencialista que
posa de manifest la relació entre Andrea i els personatges que
l’envolten amb el suport d’una acurada ambientació sonora.

teatre

10

divendres

Activitat relacionada
Dimarts 30 de novembre a les 18:30h. Tertúlia literària, llegim “Nada”
de Carmen Laforet, amb motiu del centenari del naixement de l’autora.
Moderada per Blanca Ripoll Sintes, professora de literatura espanyola a la
Universitat de Barcelona. Podeu passar a buscar el llibre i a apuntar-vos per
la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
#nada

Durada espectacle: 70 minuts +
col·loqui posterior
Text:
Carmen Laforet
Direcció:
Txell Roda
Dramatúrgia:
Joany Roda
Interpretació:
Gemma Pina i Laura Gubor
Companyia:
Teatre de Ponent

21

espectacle familiar

11

dissabte

desembre 2021

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

El Joan i el Carles són dos nois a qui els agrada molt el teatre,
per aquest motiu acceptaran un gran repte: explicar la coneguda
història nadalenca d’Els Pastorets. Així és que, de sobte, es trobaran
tots dos sols, enmig d’un espai insòlit, vestits amb espardenyes
i barretina, i amb una maleta a la mà. La d’en Joan és una mica
més gran i la d’en Carles una mica més petita, però no se la poden
canviar, perquè cadascuna porta el seu nom: què hi deu haver
dintre? Al llarg de l’obra ho aniran descobrint.

#pastoretscapabetlem

Durada espectacle: 55 minuts
Destinataris: a partir de 4 anys
Idioma: Català
Text: Jordi González
Direcció: Dani Xerta
Repartiment: Roger Sahuquillo i
Eleazar Masdeu
Companyia: La Roda Produccions

22

Pastorets, cap a Betlem!!

desembre 2021

Preu: 17,30 €
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Plaza

Valsos i polques

amb Cor i Orquestra Simfònica
Harmonia

La proposta és un concert de Cap d’any o de Nadal amb un
repertori molt adient per a aquesta època de l’any. Un recull de
valsos vienesos i polques del gran compositor J. Strauss com el
conegudíssim “El Danubi Blau” o el “Vals de l’Emperador”, també
la popular polca “Tritsch Tratsch” i altres peces de caire nadalenc
interpretades pel Cor i l’Orquestra Simfònica Harmonia. Un
concert per a tot tipus de públic per acomiadar l’any que deixem i
donar la benvinguda al nou any.
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30

dijous

#valsosipolques

Durada espectacle: 90 minuts
Interpretació:
Cor i Orquestra Simfònica
Harmonia
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