programació

gener · maig

EDICIÓ

2022

teatre

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
Disseny i maquetació: www.azordisseny.com

presentació
Ens il·lusiona poder presentar la nova temporada de la programació estable de música i teatre del Plaza. Durant aquests
darrers 6 anys, els qui en formem part hem treballat per tal
de consolidar una manera de fer que posa l’accent en tres
grans eixos:
MARIA MIRANDA
Alcaldessa

Posar la cultura a l’abast de tothom, tant del públic com dels
creadors i creadores. Així, en aquesta temporada presentem
dues residències, “El pes d’un cos” i “Una teràpia integral”.
Alhora, mantenim el nostre compromís amb el programa
d’Apropa Cultura i amb una política de preus i abonaments
que no deixen ningú fora.
Situar Castelldefels com un dels referents culturals metropolitans. En són una mostra, l’actuació de Pablo Milanés, que
forma part del cartell del BarnaSants, o la nova col·laboració
amb “Iber;camera” (Cuarteto Seikilos).

JORDI MARESMA
Primer Tinent d’Alcaldia

Entendre la cultura com un element fonamental de cohesió
social i també, com un dels pilars de la igualtat d’oportunitats.
I la pandèmia no ha fet més que reforçar aquesta convicció. Us
convidem doncs, a participar i gaudir d’aquest projecte compartit on tots i totes hi tenim un lloc especial.

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.

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:
			
			
			
			

x2
x3
x4
x5

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.

% 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.

gener de 2022

Preu: 6 €
Hora: 18 h

Lloc: Teatre Plaza

El monstre de colors

El color groc vol dir que estàs content. El blau és tristesa, el vermell és
la ràbia... el verd... el negre... Quin embolic!
Un espectacle de titelles, música i colors per viatjar i fer entendre als
més menuts el món de les emocions.
Adaptació teatral d’”El Monstre de Colors”, l’obra de l’Anna Llenas amb
més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 16 idiomes.
Vens a conèixer el monstre?

#elmonstredecolors
Durada espectacle: 45 minuts
Idioma: Català i castellà
Direcció: Ruth García
Autora: Anna Llenas
Música: Joan Colomo
Interpretació: Gisela Guitart,
Laura Bosh i Mireia Casado
Companyia: La Roda Produccions
Destinataris: de 2 a 7 anys

espectacle familiar

15

dissabte

Una posada en escena plena de poesia
visual i música que ens ajudarà a
connectar amb cada emoció.
Coproducció de Tutatis i Transeduca amb
dues actrius, dos titelles (el Monstre i la
Nena) i un garbuix d’emocions.

7

dansa

22

dissabte

gener de 2022

Preu: 12,60 €
Hora: 20 h

Lloc: Teatre Plaza

El trencanous

La Nit de Nadal la família es reuneix; tots a la casa de la família. Fora hi
ha molta neu, fa fred, tots al voltant de l‘arbre per cantar com cada any
les nadales, però en aquesta ocasió apareix per sorpresa el personatge
de Drosselmeyer, oncle de la Clara, i apareix carregat de regals per a
tots els nens de la família, i un regal molt especial per a la Clara, un
trencanous amb la figura d’un soldadet. La Clara en els seus somnis veu
com el soldadet recobra vida i la porta a viatjar pel món de la fantasia,
per les danses de tot el món, la lluita de les rates i els soldadets...
Danses de totes les parts del món (àrabs, espanyoles, xineses,
urbanes…). Un espectacle ple d’alegria i emocions on nens i adults
gaudeixen de la màgia del Nadal i deixen volar la imaginació a un món
de fantasia.
#eltrencanous

Durada espectacle: 60 minuts
Direcció: Georgina Rigola
Coreografies: Adaptació de Leandro P.
Sanabria i Elisabeth Pérez
Companyia: BCN City Ballet, amb la
participació de l’alumnat de l’Escola
Municipal de Dansa de Castelldefels
Producció: Arts Project Associació

8

gener de 2022

Preu: gratuït
Hora dia 29: 20 h
Hora dia 30: 19 h

Lloc: Teatre Plaza

El pes d’un cos.

Assaig general obert al públic

Una filla ha de cuidar del seu pare qui, després de patir un ictus, viu
un procés de deteriorament físic i mental que el converteix en un
ésser totalment depenent.La manca de recursos econòmics propis i
la precarietat que viuen les administracions públiques provoca que la
situació entri en una mena d’espiral de caiguda lliure. La manutenció
del pare fa que la filla hagi de vendre-ho tot, desposseir-se de tot allò
que ha heretat, i entrar en una mena de deliri imparable.
El pare, que havia representat un gran pilar (emocional i ideològic)
per a la filla, s’ha convertit en el paradigma de la fragilitat, algú que
té al·lucinacions i que no pot fer les necessitats bàsiques de forma
autònoma.

teatre

29
30

dissabte i
diumenge

#elpesduncos

Durada espectacle: 100 minuts
Text i direcció: Victoria Szpunberg
Interpretació: Laia Marull,
Quim Àvila, Carles Pedragosa i
Sabina Witt
Composició musical: Carles
Pedragosa i Sabina Witt
Coproducció: TNC, CDN i
Velvet Events
Col·laboració: Teatre Plaza
Fer-se càrrec d’un cos que ja no funciona
de manera autònoma i no tenir els
recursos bàsics per fer-ho pot convertirse en un malson. Una letargia que molta
gent viu en solitud.
Una obra que aborda el tema de
l’envelliment en la nostra societat actual.

9

música

4

divendres

febrer de 2021

Preu: 12,60 €
Hora: 20 h

Lloc: Teatre Plaza

Queralt Lahoz

Queralt Lahoz presenta “Pureza”, un dels discos més esperats de l’any.
La música de Queralt Lahoz viatja pel soul, el hip-hop i el dancehall,
sons que dialoguen amb naturalitat sobre cobles i boleros, que surten
de manera espontània dels seus paisatges personals i els orígens
flamencs. L’artista traça un pont entre passat, present i futur; es
recolza en la genealogia de les dones treballadores de la seva vida i
en la seva infància suburbana. Queralt Lahoz té una de les veus més
prometedores de l’escena, amb la qual pot cantar des d’un bolero clàssic
a rapejar al més pur estil dels anys 90. Pureza és el nom que porta el
primer LP de l’artista catalana, que es perfila com una de les grans
promeses del panorama. A la producció i al directe l’acompanyen uns
músics exquisits i de llarg recorregut com Pau García als teclats, Marc
Soto a la bateria i FedeJahzzvmn com a DJ.
#queraltlahoz

Durada espectacle: 75 minuts
Interpretació: Queralt Lahoz, veu;
Pau García, teclats; Marc Soto, bateria
i FedeJahzzvmn com a DJ.

10

febrer de 2022

Una teràpia integral

En Toni Roca fa més de deu anys que imparteix un curs intensiu de
quatre setmanes per aprendre a fer pa. Hi ha poques places i bufetades
per apuntar-s’hi.
Els alumnes que s’hi inscriuen volen aprendre a fer pa, però el mètode
parteix d’una simple i estranya premissa: “Per fer un bon pa, no cal
tenir la millor farina o el llevat més fresc, per fer un bon pa, cal estar bé
amb un mateix.” Així de simple.

teatre

12
13

dissabte i
diumenge

Preu: gratuït
Hora dia 12: 20 h
Hora dia 13: 19 h

Lloc: Teatre Plaza

#unaterapiaintegral

Durada espectacle: 90 minuts
Autors i directors: Marc Angelet i
Cristina Clemente
Interpretació: Abel Folk,
Àngels Gonyalons, Roger Coma i
Andrea Ros
Producció: Velvet Events

11

música

25

divendres

febrer de 2022

Preu: 12,60 €
Hora: 20 h

Lloc: Teatre Plaza

Expresso Carioca

Bossa nova: la nostra passió. És el gènere musical brasiler més conegut
en el món, juntament amb la samba. Proposem un espectacle per gaudir
d’aquelles meravelloses melodies i lletres.
Les melodies seran interpretades per artistes professionals per a
sentir-nos com si fóssim al centre de Rio de Janeiro. I sí, gaudireu
també de les lletres perquè la majoria de les cançons seran cantades en
català. Tota una nova experiència i probablement podríem parlar d’un
esdeveniment únic.
Concert amb el suport del Consolat General
del Brasil a Barcelona

#expressocarioca
Durada espectacle: 90 minuts
Interpretació: Rubens Kunca,
contrabaix i cavaquinho;
Núria Almazán, veu; Ricardo Tritany,
guitarra de 7 cordes i cavaquinho;
Léo Viana, cavaquinyo; Jeroni Pagan,
teclats; Eduardo Sanz, veu i
Joao Flausino, percussió

12

març de 2022

Preu: 8 €
Hora: 20 h

La història de la Veu amb
Gemma Abrié (Jazz i dones)
Gemma Abrié presenta la història de les cantants de jazz des dels
anys vint fins avui. Acompanyada per Josep Traver, la cantant i
contrabaixista explicarà la vida i cantarà la música de cantants com
Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Nina Simone, entre d’altres.

Lloc: Sala Margarida Xirgu.
Biblioteca Ramon
Fernàndez Jurado

música

4

divendres

#lahistoriadelaveu
Durada espectacle: 60 minuts
Interpretació: Gemma Abrié, veu;
Josep Traver, contrabaix

13

música

18

divendres

març de 2022

Preu: 12,60 €
Hora: 20 h

Lloc: Teatre Plaza

De vacas

Una cerimònia, unes noces oficials amb el públic per a la qual van
renovar corones, alpaques, vestits i repertori. Unit als grans èxits com
“Amodiño” o el “ Noite e dia”, sorgeixen nous temes que també responen
a noves inquietuds musicals, tal és el cas de “Anillo pa cuando” o
“Rexurdimente”, dels quals també van realitzar videoclips, un altre
dels seus punts forts, ja que aconsegueixen milers de visualitzacions a
Internet.
Càlides harmonies i acolorida guitarra, sumades al so del matraquillo
quan es necessita, llums i una cuidada posada en escena. Continuen
demostrant el seu amor per autors gallecs com Marta Sánchez, Rosalía de
Castro o Enrique Igrexas, i aprofundeixen en temes socials com la cançó
“Esmegma” o la seva pròpia composició “Tetas ao ar María de la Mar”.
#devacas

Durada espectacle: 75 minuts
Interpretació: Paula Romero, Inés
Salvadó, Faia Diaz, acompanyades a la
guitarra per Guillermo Fernández

14

març de 2022

Preu: 6 €
Hora: 18 h

Lloc: Teatre Plaza

La gallina dels ous d’or

Us agraden els diners?… Molt? Els grangers d’aquesta història no
perdien el temps pensant en els diners i sempre repartien el poc que
tenien amb qui més ho necessitava, però un dia va arribar una gallina a
la seva granja i va pondre un ou d’or.
Us imagineu si us passa a vosaltres?
LA GALLINA DELS OUS D’OR és una història que explica que el diners
són un “cuento”.
Premi FETEN 2017 Millor Direcció
Premi DRAC D’OR 2017 del Jurat Infantil
Premi DRAC D’OR 2017 de les autonomies

#lagallinadelsousdor
Durada espectacle: 55 minuts
Idioma: Català
Companyia: Zum Zum Teatre
Destinataris: a partir de 4 anys
Amb la col·laboració de:
ICEC, Institut Català de les Empreses
Culturals
INAEM, Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música
Institut Ramon Llull
LA PAERIA, Ajuntament de Lleida
IEI, Diputació de Lleida

espectacle familiar

19

dissabte

15

teatre musical
16

26

dissabte

març de 2022

Preu: 12,60 €
Hora: 20 h

Lloc: Teatre Plaza

Mistela, candela, sarsuela

Tres sarsueles en una. Fresques, còmiques i rimades. Pitarra i Vidal i
Valenciano tornen als escenaris com a clàssics d’avui dia per fer-nos
matar les penes.
Quatre actors i un músic, bevedors de mistela, es fan una sarsuela
d’embolics en una sastreria: Corina espera el seu príncep blau, però sa
mare planeja que es casi amb Don Mateu, antic conegut de la Sastressa;
la Sastressa s’encaterina de Titus, promès de Maria… Sastres, metges i
lloros amaneixen el plat dins la versatilitat d’una comèdia musical.

#mistelacandelasarsuela
Durada espectacle: 70 minuts
Idioma: Català
Direcció: Gemma Sangerman
Dramatúrgia: Sílvia Navarro,
Idea original: Gemma Sangerman i
Epidèmia Teatre
Arranjaments, direcció musical i
piano: Joel Riu
Intèrprets: Aida Llop,
Mireia Lorente-Picó, Lluís Oliver i
Joan Sáez
Coreografia: Anna Rosell
Producció: Cristina Ferrer i
Epidèmia Teatre

abril de 2022

Preu: 8,20 €
Hora: 20 h

Lloc: Sala Margarida Xirgu.
Biblioteca Ramon
Fernàndez Jurado

La màgia lenta

L’obra planteja el conflicte d’un home de 40 anys diagnosticat
erròniament d’esquizofrènia i que de nen va patir abusos sexuals.
En lluita constant amb si mateix, el personatge busca el camí de la
veritat, vol fugir del dolor, però tem la descoberta de la seva veritable
història. L’espectador l’acompanyarà a desenterrar les seves tràgiques
reminiscències, a descobrir qui és, quina ferida soterrada el pertorba
i a recórrer el desolat camí de la submissió. Un sol actor encarna
totes les veus que poblen l’escena, com si una confluència de diversos
personatges en un sol cos es tractés. En paraules del director, Pierre
Notte, “La màgia lenta” és una peça de rigor radical, ritme mantingut,
tensió conservada, música teatral d’un misteri que avança, d’un temps
que va des de la foscor cap a la llum, del confinament cap a la llibertat.”

teatre

2

dissabte

#lamagialenta
Durada espectacle: 60 minuts
Idioma: Català
Text: Denis Lachaud
Direcció: Pierre Notte
Interpretació: Marc Garcia Coté
Activitat postfunció: Col·loqui a
càrrec de Fàtima “1 de cada 5”

17

música

8

divendres

abril de 2022

Preu: 21 €
Hora: 20 h

Lloc: Teatre Plaza

Pablo Milanés

“Días de Luz” es el nou projecte del músic cubà, Pablo Milanés. És un
dels principals exponents de la cançó d’autor en espanyol, que ha
sabut abordar una àmplia diversitat de gèneres de la música cubana
i americana, en la totalitat de la seva obra: des de la tradició a la
modernitat, del “filin” a la nova cançó, passant pel jazz, la rumba, el son o
el bolero, gràcies a la seva àmplia versatilitat interpretativa.
Així, tot aquest bagatge i història musical es posa en escena amb un
format íntim, encara que no menys sorprenent i emocional. “Días de Luz”
aposta per obrir un nou horitzó tan necessari en aquests temps, a partir
d’una reflexió més intimista i alhora esperançadora.

#pablomilanes
Durada espectacle: 90 minuts
Interpretació: Pablo Milanés, veu;
Miguel Nuñez, piano; Caridad R.
Varona, violoncel

18

abril de 2022

Preu: 6 €
Hora: 12 h

Lloc: Teatre Plaza

El viatge de l’elefanta Sara

És un espectacle musical que ens transporta al món de les emocions i la
imaginació. A un món on tot és possible.
Anant al darrere de la Marieta, la bibliotecària del barri, comença una
aventura que ens durà a l’Àfrica. Allà coneixerem la Sara, l’elefanta
somiatruites, vergonyosa i poruga, que persegueix un somni: volar
amb bicicleta per damunt dels núvols. Pedalant dalt de la seva bicicleta
vermella, coneixerà la resta de protagonistes i junts creuran que res és
impossible. El conte és un recorregut per les emocions dels personatges:
la timidesa, la valentia, la felicitat, l’enuig i la susceptibilitat, tractades
amb ulls d’infant.
La música i la poesia són presents en diversos moments de l’espectacle,
que inclou cançons tradicionals cantades en directe.
#elviatgedelelefantasara

Durada espectacle: 45 minuts
Idioma: català
Idioma: Català
Direcció artística i adaptació
teatral: Francesca Masclans i
David Cuspinera
Interpretació: Eva González
Música: Dani Molina
Companyia: Lady Albergínia i el
Senyor Patata Produccions
Destinataris: infants entre 2 i 5 anys

espectacle familiar

24

diumenge

19

30

dansa

dissabte

abril de 2022

Preu: 18,90 €
Hora: 17 h i 20 h

Lloc: Teatre Plaza

Woman by Aarón Vivancos

“WOMAN by Aarón Vivancos” és un espectacle d’autor que ret
homenatge a la dona i la situa en el cor del projecte. A través de 7 actes,
presenta una reflexió de situacions que moltes dones han experimentat
en diferents moments de la seva vida. Aquesta obra multidisciplinària
combina dansa interpretativa amb flamenc d’avantguarda, dramatúrgia,
grans efectes audiovisuals i música al més pur estil de les grans bandes
sonores de pel·lícules. 7 ballarines i 1 ballarí comparteixen escenari
amb dues actrius i amb música gravada per l’Orquestra Simfònica
de Budapest i professionals reconeguts per més de 30 pel·lícules per
l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques o pels Premis
Grammy. El vestuari està dissenyat per la firma espanyola Alvarno,
present en passarel·les de moda internacionals.

#woman
Durada espectacle: 95 minuts
Text/dramatúrgia: Pilar G. Almansa
Direcció: Aarón Vivancos
Interpretació: Dafne Fernández /
Eva Isanta
Ballarins: Ana Isabel Martín, Carlos
Romero Jiménez, Celia Ñacle Rivas,
Julia Pereira Martíni, Laia Salvador
Ramón, Lorena Moreno Antequera,
María Gayubo Campo, Tania Martín
Música: Budapest Symphony
Orchestra
Direcció d’orquestra: Claudio Lanni

20

maig de 2022

Preu: 12,60 €
Hora: 20 h

Cuarteto Seikilos

El Cuarteto Seikilos, recent guanyador del Premi Ensemble Emergent
2021 (De FestClásica), acaben de triomfar en alguns dels festivals més
importants com són el Festival de Santander, la Quinzena Musical de
Sant Sebastià, el Festival Bal i Gai i Tardor Musical Soriana, entre altres.
Al concert interpretaran obres de Mendelssohn i de Toldrà (Vistes al
mar).

Lloc: Teatre Plaza

música

20

divendres

En col·laboració:

#cuartetoseikilos
Durada espectacle: 60 minuts
Interpretació: Iván Görnemann, violí;
Pablo Quintanilla, violí;
Adrián Vázquez, viola i
Lorenzo Meseguer, violoncel

21

teatre

28

dissabte

maig de 2022

Preu: 17,30 €
Hora: 20 h

Lloc: Teatre Plaza

Feísima enfermedad y muy
triste muerte de la reina
Isabel I

Després d’una vida de triomfs que l’han portat a convertir-se en la
sobirana més temuda i poderosa de la cristiandat, la reina Isabel I viu els
seus últims dies sense saber qui la succeirà al tron i donarà continuïtat
al seu gran projecte. Molts dels seus fills han mort i d’altres pateixen el
tracte injuriós dels seus marits. Tan sols queda un cap a la Terra on es
pugui cenyir la corona de Castella: el cap pertorbat de la princesa Joana.
Una sàtira grotesca sobre la successió d’una reina, l’afany de poder i la
mísera corrupció humana.
#feisimaenfermedad
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