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Viu l’experiència  
de les arts en viu  
a Mataró!
L’experiència vivencial de les arts escèniques i la música, 
l’aprenentatge, el suport a les companyies tant professionals, 
amateurs com emergents, la innovació, el treball conjunt amb els 
centres educatius, la complicitat amb l’espectador… Som molta 
gent apassionada que treballem per fer realitat tot això a Mataró.

Aquí hi trobareu un recull de la programació d’arts en viu a 
la ciutat en el període entre gener i juliol de 2023: els millors 
espectacles de teatre i dansa a la temporada del Teatre 
Monumental, la programació dirigida als petits de casa al cicle 
Sortim en família (teatre, titelles, circ i música), els espectacles 
amb segell mataroní del cicle Fet a Mataró, que consta dels 
assajos oberts de companyies professionals a Can Gassol i els 
espectacles de companyies emergents o amateurs al Teatre 
del Cafè Nou, que també acollirà els projectes de l’alumnat de 
l’Aula de Teatre i de l’Escola Municipal de Música de Mataró. 
També hi ha recollida la programació del Bar del Cafè Nou. I, 
finalment, també hi ha la programació del Foment Mataroní, que 
consta bàsicament de música de cambra, concerts simfònics i 
sarsueles.

Tota la informació actualitzada i ampliada la trobareu al web  
culturamataro.cat.
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On, com, aigua? 
08/01, 12 h 
Casal L’Aliança 

Remembering Ella & Louis  
08/01, 19 h 
Teatre Monumental

Mireia Vives i Borja Penalba 
12/01, 19.30 h 
12/01, 21.30 h 
Teatre del Cafè Nou

Una del Oeste 
14/01, 20 h 
Teatre del Cafè Nou

Pipa, el titella meravella 
15/01, 12 h 
Casal L’Aliança

Un Nadal amb el Mag Lari 
15/01, 18 h 
Teatre Monumental

Assortits de música i teatre 
19/01, 20 h 
Sala polivalent del Cafè Nou

Odissea 
21/01, 20 h 
Teatre Monumental

Quotidiafonismes 
22/01, 18 h 
Teatre Monumental

Sis petits somriures 
22/01, 19 h 
Teatre del Cafè Nou

Fuenteovejuna 
28/01, 20 h 
Teatre Monumental

Mamma mia 
29/01, 18 h 
Teatre Monumental

Febrer
Assortits de música i teatre 
02/02, 20 h 
Sala polivalent del Cafè Nou

Escenari Vullbolos 
04/02, 20 h 
Teatre del Cafè Nou

Cercant el Sol 
05/02, 12 h 
Casal L’Aliança 

Señora de rojo sobre 
fondo gris 
05/02, 19 h 
Teatre Monumental

La voz dormida 
10/02, 20 h 
11/02, 20 h 
Teatre del Cafè Nou

Tròpic 
12/02, 12 h 
Casal L’Aliança

Sibeluis & Elgar 
12/02, 18 h 
Teatre Monumental

Latung La La en dansa 
12/02, 19 h 
Can Gassol

Hats 
19/02, 18 h 
Teatre Monumental

Five Lines 
24/02, 20 h 
Can Gassol

MIVION (Ràdio Sarajevo) 
25/02, 20 h 
Teatre Monumental

El cantar del arriero 
26/02, 18 h 
Teatre Monumental

Març
Assortits de música i teatre  
02/03, 20 h 
Sala polivalent del Cafè Nou

La costurereta valenta  
05/03, 12 h 
Casal L’Aliança

La Banda Municipal de 
Mataró (1912—1936):  
les músiques d’una època  
05/03, 18 h 
Teatre Monumental

Un piano i quatre mans  
05/03, 18 h 
Ateneu de la Fundació Iluro

El pare 
10/03, 20 h 
Teatre Monumental

Vivir para vivir 
11/03, 20 h 
12/03, 19 h 
Teatre del Cafè Nou

La motxilla de l’Ada 
12/03, 18 h 
Teatre Monumental

Connexions amb 
Citto i Sankki 
18/03, 12.30 h 
Teatre del Cafè Nou

Circus 
19/03, 12 h 
Casal L’Aliança

Projecte Escenes: folk 
24/03, 20 h 
Teatre del Cafè Nou

Mirades 
25/03, 18.30 h 
Església de Sant Josep

Condens 
25/03, 20 h 
Can Gassol

La trena 
26/03, 19 h 
Teatre Monumental

La emoción de las cosas 
o la caña dulce de Antonio 
Machado 
31/03, 20 h 
Teatre Monumental

Abril
Connexions amb 
Meritxell Nedderman 
01/04, 12.30 h 
Teatre del Cafè Nou

La emoción de las cosas 
o la caña dulce de Antonio 
Machado 
01/04, 20 h 
Teatre Monumental

Contes del binomi 
02/04, 12 h 
Casal L’Aliança

La vida simfònica de 
Beethoven 
02/04, 18 h 
Església de Sant Josep

Assortits de música i teatre  
13/04, 20 h 
Sala polivalent del Cafè Nou

Tradere 
15/04, 20 h 
Teatre Monumental

En estat d’alarma… 
21/04, 20 h 
22/04, 20 h 
Teatre del Cafè Nou

Mirades 
23/04, 18 h 
Espai F (Foment Mataroní)

Maig
Assortits de música i teatre  
04/05, 20 h 
Sala polivalent del Cafè Nou

Requiem 
05/05, 20 h 
Can Gassol

La Clika del Rusc 
Del 05 al 07/05 
Teatre Monumental

Jo vull ser miss 
07/05, 18 h 
Espai F (Foment Mataroní)

XIX Cantània 
Del 10 al 14/05 
Teatre Monumental

XIII Mostra de Teatre a les 
Escoles 
De l’11 al 19/05, 18 h 
Teatre de l’escola Salesians

XI Mapadeball 
Del 17 al 19/05, 19 h 
Teatre Monumental

Proxima Centauri 
19/05, 20 h 
Can Gassol

Fils 
19/05, 19 h 
Gronxadors dels Jardins 
de l’Escorxador

Legado 
21/05, 18 h 
Teatre Monumental

XXIII Mostra de Teatre 
als Instituts 
25/05, 19 h 
Teatre Monumental

Tallers de l’Aula de Teatre 
Del 25/05 al 18/06 
Teatre del Cafè Nou

Terra baixa 
(reconstrucció d’un crim) 
28/05, 19 h 
Teatre Monumental

Juny
El Pot Petit en concert 
04/06, 16.30 h 
Teatre Monumental 

Connexions 
04/06, 18 h 
Espai F (Foment Mataroní)

Lady Panda 
11/06, 19 h 
Can Gassol

Obres per a violoncel i piano. 
Duo Brotons 
18/06, 18 h 
Espai F (Foment Mataroní)

Juliol
Història d’una dona 
01/07, 20 h 
02/07, 19 h 
Teatre del Cafè Nou

La leyenda del beso 
02/07, 18 h 
Teatre Monumental

Calendari 
d’espectacles

 Teatre, dansa i música al Teatre Monumental
 Sortim en família
 Aprenent arts en viu. Cultura i educació 
 Fet a Mataró (Teatre del Cafè Nou i Can Gassol) i altres actes al Cafè Nou
 Temporada musical del Foment Mataroní
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teatre i dansa
Teatre 
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Apropa Cultura
UNA PORTA A LA INCLUSIÓ

Teatre inclusiu

Estem adherits a Apropa Cultura, una xarxa que uneix 
teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del 
sector social per fer la cultura accessible a tothom. A la 
temporada estable de teatre i dansa oferim entrades a 
preus molt reduïts. 

A qui s’adreça? 

Apropa Cultura és un programa d’inclusió i s’adreça a 
entitats socials que treballen amb persones en situació de 
risc d’exclusió social tant des de l’àmbit de la prevenció 
com de la intervenció directa.

Com s’hi accedeix? 

Si sou una entitat social que treballa amb col·lectius 
especialment vulnerables podeu registrar el vostre centre 
a www.apropacultura.cat i començareu a gaudir de les 
propostes culturals amb Apropa Cultura.

El Teatre Monumental ofereix un sistema per millorar 
l’audició dels espectacles.

En les obres de la temporada estable de teatre i dansa, es 
posa a disposició del públic, de manera gratuïta, aparells 
i auriculars per facilitar la recepció del so de l’espectacle, 
més nítida, sense sorolls ni molèsties del so ambient de 
la sala. També hi ha la possibilitat de vincular determinats 
audiòfons o aparells auditius personals amb el petit 
receptor que es lliurarà a qui ho sol·liciti.
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José Sacristán protagonitza 
aquesta adaptació de la novel·la 
de Miguel Delibes
Nicolás, un pintor amb anys d’ofici, fa molt de temps que està 
immers en una crisi creativa i personal. Des de la mort de la 
seva dona no ha pogut tornar a pintar. Sobreviu en aquest 
estat i la seva memòria —i potser també la seva imaginació— 
recorden i recreen aquells mesos de l’estiu i la tardor del 1975, 
en què la seva filla gran era a la presó per les seves activitats 
polítiques. Tota aquesta evocació, també dels dies de joia i 
benestar, és una història d’amor apassionada de camí desen-
frenat cap a la mort. Ens situa en aquella Espanya de trets 
inequívocs, ens parla de la felicitat i de la pèrdua, i arriba a la 
intimitat de cadascú pel camí recte i simple de la veritat. Un 
enamorat retrat d’una senyora de vermell —tan lluminosa— 
sobre el fons gris de totes les circumstàncies que envoltaren 
el seu final.

Señora de rojo 
sobre fondo gris
Miguel Delibes

Producció 
Sabre Producciones, 
Pentación Espectáculos, 
TalyCual i IslaMusa

Interpretació 
José Sacristán 
Veu d’Ana 
Mercedes Sampietro
Adaptació 
José Sámano, José Sacristán 
i Inés Camiña
Direcció 
José Sámano
Ajudantia de direcció 
Inés Camiña
So 
Mariano García
Disseny de vestuari 
Almudena Rodríguez Huerta
Disseny d’escenografia 
Arturo Martín Burgos
Disseny d’il·luminació 
Manuel Fuster
Directora de producció 
Nur Levi
Direcció tècnica 
Tatiana Reverto
Gerent de la companyia 
i sastressa 
Cristina Berhó
Tècnics d’il·luminació i de so 
Tatiana Reverto 
Jesús Díaz Cortés
Maquinista i regidor 
Juan José Andreu
Ajudantia de producció 
Pilar López “Pipi” 
Mélanie Pindado
Producció executiva 
Pentación Espectáculos

Durada 
1 hora i 30 minuts Espectacle en castellà

19—24€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

05/02, 19 h
Teatre 
Monumental

Creació 
Slobodan “Boban” Minic, 
Azra Suljic, Marc Soler 
i La Conquesta del Pol Sud
Intèrprets 
Slobodan “Boban” Minic, 
Azra Suljic i Marc Soler
Direcció 
Carles Fernández Giua
Disseny d’espai i vídeo 
Eugenio Szwarcer
Moviment 
Ariadna Montfort
Disseny de llum 
Luis Martí
Disseny de so 
Damien Bazin
Realització de vídeo en viu 
Xavi Domènech
Ajudantia de direcció i producció 
Mònica Molins
Producció executiva 
Carol Murcia
Difusió i comunicació 
Lídia Giménez
Agraïments 
Dina Minic, Goran Minic, Borchi 
Minic, Vera Bilbija i Sifa Suljic

14—17€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

Durada 
1 hora i 20 minuts

Espectacle en català,  
castellà i bosnià

Producció
La Conquesta del Pol Sud
Suport 
ICEC, Terrassa Arts Escèniques
Col·laboració
Taula de Cultura de les Escoles 
Velles i Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera, Nau 
Ivanow, CCCB, Ajuntament de 
l’Escala

25/02, 20 h
Teatre 
Monumental

Espectacle documental que 
recorda la guerra de Sarajevo 
a partir de les possibilitats que 
ofereix la ràdio per a la imaginació
MIVION és un acrònim en llengua croata, format per l’abre-
viació de les paraules nosaltres, vosaltres i ells/elles. Era el 
títol (en al·lusió a artistes, públic i crítica) del programa que 
dirigia, a Ràdio Sarajevo, el reconegut periodista Slobodan 
Minic. Durant el setge a la seva ciutat, entre els anys 1992 i 
1996, Minic va resistir fent el que sabia fer: ràdio. Finalment, 
com milers de persones, va fugir i va arribar a Catalunya, a 
l’Escala, on va treballar com a cambrer i on ha fet arrels amb 
la seva família.

L’espectacle tracta sobre la convivència entre cultures i ge-
neracions a través de l’experiència personal d’un periodista 
veterà i dos joves, la traductora i intèrpret d’origen bosnià Azra 
Suljic i l’actor Marc Soler.

MIVION  
(Ràdio Sarajevo)
La Conquesta del Pol Sud
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26—28€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

Traducció 
Joan Sellent
Direcció 
Josep Maria Mestres
Intèrprets 
Josep Maria Pou, Rosa Renom, 
Josep Julien, Victòria Pagès, 
Mireia Illamola i Pep Pla
Escenografia 
Paco Azorín
Vestuari 
Nina Pawlowsky 
Il·luminació 
Ignasi Camprodon
Espai sonor 
Jordi Bonet
Direcció de producció 
Maite Pijuan
Cap de producció i producció 
executiva 
Marina Vilardell
Direcció tècnica 
Moi Cuenca
Coordinació tècnica 
David Ruiz
Ajudantia de direcció 
Tilda Espluga
Màrqueting i comunicació 
Focus
Disseny gràfic 
Santi&Kco 
Reportatge fotogràfic 
David Ruano

10/03, 20 h
Teatre 
Monumental

Durada 
1 hora i 30 minuts

Producció 
Teatre Romea 
Col·laboracions 
Jorge de la Garza, 
Montibello i Rowent

Josep M. Pou és el protagonista 
d’aquesta famosa obra del 
dramaturg Florian Zeller
L’Andreu és un home de 76 anys, culte, sorneguer i tos-
sut. Està perdent la memòria, però es resisteix a acceptar 
cap mena d’ajuda.

El pare és qualificat pel mateix autor, Florian Zeller, de farsa 
tràgica. I aquí rau la seva grandesa i la seva dificultat. Tracta 
un tema tan espinós com la pèrdua de la realitat a causa de 
la vellesa. Ens col·loca en la perspectiva d’una ment confusa 
o, potser, confosa pels interessos de qui l’envolta. Sense ridi-
culitzar mai el caràcter principal, el protagonista ens fa riure. 
Les situacions ambigües, i moltes vegades contradictòries, 
les rèpliques mordaces, els personatges duplicats, canviants 
i, per sobre de tot, el dubte de si el que realment passa és el 
que diu la família o és el que sent el pare, produeixen una de 
les obres més divertides, apassionants i profundes del teatre 
contemporani.

El pare
Florian Zeller

19—24€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

Durada 
1 hora i 50 minuts

Producció, direcció tècnica 
i comunicació
La Perla 29

Traducció i dramatúrgia 
Cristina Genebat i Marta Marco 
Direcció 
Clara Segura Crespo
Intèrprets 
Cristina Genebat, Marta Marco, 
Carlota Olcina i Clara Segura 
Ajudantia de direcció 
Montse Vellvehí 
Moviment i coreografies 
Vero Cendoya 
Espai i il·luminació 
Cube.bz 
Disseny de so 
Damien Bazin 
Vídeo 
Frau. Recerques visuals 
Vestuari 
Marian Coromina 
Caracterització 
Clàudia Abbad 
Veu de Pietro Lanfredi 
Lluís Marco

Clara Segura dirigeix aquesta 
adaptació de la popular novel·la 
de Laetitia Colombani
Aquesta és la història de tres dones que, tot i haver nascut 
en continents molt dispars, comparteixen unes idees i senti-
ments que les uneixen en un poderós desig de llibertat. Són 
les vides de la Smita, que lluita pel futur de la seva filla en una 
Índia separada per castes; la Giulia, que afronta la fallida del 
seu taller familiar a Itàlia, i la Sarah, que veu amenaçada la 
seva exitosa carrera d’advocada al Quebec per un càncer de 
mama. Lluiten contra allò que s’espera d’elles, afronten les 
adversitats amb tenacitat i estan determinades a aconseguir 
el que és essencial per a elles. No es coneixen, però les uni-
rà la lluita contra el destí que els havien reservat i la voluntat 
indestructible de viure amb esperança i il·lusió.

26/03, 19 h
Teatre 
Monumental

La trena
Laetitia Colombani
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14—17€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

Durada 
1 hora

Coproducció 
Ballet National de Marseille, 
Mercat de les Flors, Fira 
Mediterrània de Manresa, Dansa 
Metropolitana i Dansàneu
Suport
Eufònic, PimOff (Milan), 
Laboratori Tísner, L’Obrador 
Espai de Creació, Centro 
Coreográfico Canal, Roca 
Umbert, OSIC Generalitat 
de Catalunya, ICEC

Idea i direcció 
Laia Santanach
Creació i intèrprets 
Anna Hierro, Mario G. Sáez, 
Carlos Martorell, Julia Sanz i Laia 
Santanach
Música original 
Carlos Martorell
Assessorament específic 
Maribel Ponferrada i Miquel del 
Pozo
Disseny de llums i espais 
Jou Serra
Cap tècnic i disseny sonor 
Uriel Ireland
Disseny de vestuari 
Kike Palma
Management 
Caroline Giffard
Videocreador 
Ignasi Castañé
Fotografia 
Jofre Moreno

Una proposta de dansa contem-
porània i música electrònica en 
viu que investiga algunes pràc-
tiques tradicionals occidentals 
que impliquen el cos 
Tradere és el raonament personal de la paraula tradició, amb 
el seu significat i connotacions relacionades amb la creació 
del moviment en un espai i un temps. La tradició és el conjunt 
de coneixements, costums i creences que es transmeten de 
generació en generació, en ser considerades de gran valor 
per a la cultura d’un territori.

Reflexionem sobre la necessitat humana de mantenir, genera-
cionalment, diverses tradicions vigents avui dia i la implicació 
del cos. Un cos que s’exposa i que sacrifica la seva integritat 
física, posant-la al límit i en risc, per tradició, creença i estima 
i per crear comunitat dins d’una festivitat.

L‘espectacle és una proposta pensada per al públic a partir de 
10 anys, es va estrenar al Mercat de les Flors el març de 2022

15/04, 20 h
Teatre 
Monumental

Tradere
Laia Santanach

Durada 
2 hores i 30 minuts

L’obra més universal 
d’Àngel Guimerà sobre  
el bé i el mal
Terra baixa és, per sobre de tot, una obra de teatre d’emoció 
trepidant que llisca pel drama rural cap a la tragèdia romàn-
tica per esclatar, en un últim crit alliberador, després d’haver 
assassinat l’amo: «He mort el llop! He mort el llop! He mort el 
llop!». Tres vegades, a fi que quedi clar. El bé triomfa sobre el 
mal, la virtut sobre el vici, la puresa de les muntanyes sobre 
la mesquinesa de la terra baixa. Darrere del crim passional 
del protagonista, hi batega clarament un drama social que, 
llegit des del segle XXI, anticipa de moltes maneres la història 
del segle XX.

Autoria 
Àngel Guimerà
Direcció 
Carme Portaceli
Dramatúrgia 
Pablo Ley i Carme Portaceli
Versió 
Pablo Ley
Intèrprets 
Pepo Blasco, Laura Conejero, 
Mohamed El Bouhali, Borja 
Espinosa, Eduard Farelo, Mercè 
Mariné, Roser Pujol, Manel Sans, 
Kathy Sey i Anna Ycobalzeta
Escenografia 
Paco Azorín
Vestuari 
Carlota Ferrer
Il·luminació 
Ignasi Camprodon
Espai sonor 
Jordi Collet
Vídeo 
Miquel Àngel Raió
Moviment 
Ferran Carvajal
Ajudantia de direcció 
Montse Tixé

26—28€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

28/05, 19 h
Teatre 
Monumental

Terra baixa (recons-
trucció d’un crim)
Àngel Guimerà, versió de Pablo Ley

Producció
Teatre Nacional de Catalunya
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16*—18€
*L’entrada anticipada 
Entrades: 
consulteu la pàgina 62

08/01, 19 h
Teatre 
Monumental

Dos grans de casa nostra 
homenatgen els reis del jazz 
Aquest any volem celebrar una de les trobades mítiques, Ella 
Fitzgerald i Louis Armstrong amb dos mites del jazz de casa 
nostra: Ricard Gili, veu i trompeta fundador de la Locomotora 
negra, i Susana Sheiman, una de les veus més espectacu-
lars del món del jazz. La prestigiosa revista Down Beat va dir 
d’aquesta trobada que escoltar Louis és una alegria, però 
sentir-lo cantar i tocar la trompeta amb la combinació de la 
veu d’Ella és una autèntica eufòria.

Remembering  
Ella & Louis  
Big Band Jazz Maresme  
& Ricard Gili i Susana Sheiman

Durada 
80 minuts

Organitza
Ritme propi 88, sl

Organitza
Associació Jazz Maresme

15/01, 12 h 
15/01, 18 h
Teatre 
Monumental

16—18€
Entrades: 
consulteu la pàgina 62

Guió i direcció 
Mag Lari
Intèrprets 
Mag Lari 
Lluc Perelló
Disseny d’il·luminació 
Oriol Rufach
Tècnic de llum i so 
Oriol Rufach
Premsa 
Dídac Atzet

Un espectacle amb el Mag Lari 
de sempre, amb la sorpresa i 
l’humor de sempre i, sobretot, 
amb la il·lusió de sempre!
Arriba Nadal i tota la màgia. No cal dir que soc fan de les festes 
de Nadal de tota la vida, però si a més a més tinc l’oportu-
nitat de poder fer funcions, ja soc l’home més feliç del món. 
Després de més de 25 anys fent espectacles pertot arreu, 
m’adono que la meva vida és una gira constant i, en el fons, 
el que més m’agrada és estar sobre els escenaris, fent el que 
se’m dona millor: il·lusionar i fer riure el públic. Aquesta nit és 
una nit de festa per a mi, perquè la passaré amb vosaltres. 
Una nit màgica per partida doble!

—Mag Lari

Un Nadal amb 
el Mag Lari

 MÉS ESPECTACLES I CONCERTS 
AL TEATRE MONUMENTAL
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Durada 
1 hora

Organitza 
Direcció de Cultura 
de l’Ajuntament de Mataró
Coproducció 
Mercat de les Flors, Teatros del 
Canal, Madrid Cultura y Turismo

26—28€
Entrades: 
consulteu la pàgina 62

Direcció i coreografia 
Maria Rovira
Ballarins 
Nilufer Ackanbas 
Ariadna Jordán 
Marcel Quesada 
Idolina Massa 
Alejandro Miñoso 
Julio León 
Osmani Montero 
Laia Vancells
Música original 
Eduard Iniesta
Vídeo 
Carme Gomila
Il·luminació 
Sergio Gracia
Equip de rodatge 
Carme Gomila 
Marina Cardona 
Adriana Cuenca 
Yanelios Godoy 
Lluc Hernández 
Bruna Solans 
Meri Varó
Producció 
Marina Cardona
Vestuari 
Marta Garceta
Agraïments 
Montse Colomer

21/01, 20 h
Teatre 
Monumental

Un viatge trepidant amb música 
d’Eduard Iniesta
Odissea s’endinsa en el viatge que ha viscut el món en els 
últims temps i reflexiona, des de la intimitat i la celebració, 
sobre el que hem esdevingut i cap a on anem. Un viatge en 
el qual diferents cultures, com poden, s’adapten a un món 
global des de les seves arrels.

El grup nombrós i divers d’intèrprets en aquesta odissea és 
una trobada d’estils i cossos diferents, representants de di-
verses cultures i idiosincràsies que ocupen un espai comú a 
través de nou escenes que simbolitzen el viatge complet de la 
vida. Ballen la bellesa, l’adversitat, la por, l’amor, la puresa…, 
conceptes pels quals transitem constantment.

L’obra busca extasiar l’espectador en un camí carregat d’en-
cant sensorial, fent present l’alegria de l’existència sensible i 
de les dificultats humanes.

No importa les vegades que caiguem, sempre hi ha oportuni-
tats. Si somiem en arribar a la nostra Ítaca, no tenim cap altra 
opció que aixecar-nos i continuar remant.

Odissea
Maria Rovira

Organitza
Asociación Danza y Eventos 
Mataró - ADEM

28/01, 20 h
Teatre 
Monumental

15€
Entrades: 
consulteu la pàgina 62

Espectacle de dansa i música, 
basat en l’obra de teatre de Lope 
de Vega
Escrita al Segle d’Or, aquesta és una de les obres de teatre 
més conegudes de Lope de Vega i una de les més represen-
tades al llarg dels temps. Narra la revolta d’un poble contra 
els abusos de poder del seu governador. 

Aquí hi trobarem una producció en versió musical creada i 
adaptada per alumnes de SS Danza y Eventos. Música en viu 
i un total de més de cent persones unides per la passió de 
la dansa i la música d’estils diferents. Un espectacle musical 
per a totes les edats.

Fuenteovejuna
Lope de Vega
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La Banda Municipal  
de Mataró (1912—1936):  
les músiques d’una època  
Agrupació Musical del Maresme

Un veritable viatge sonor per la 
història de Mataró a través de la 
història de la Banda Municipal
La Banda Municipal de Mataró fou una de les institucions 
culturals més actives de la ciutat durant la primera meitat del 
s. XX. Les seves músiques van omplir carrers, places, teatres, 
sales de concert i, fins i tot, residències i hospitals. Fundada 
pel músic mataroní Agustí Coll i Agulló l’any 1912, els seus 
repertoris combinaven fragments de sarsuela i música clàssi-
ca amb marxes, valsos i pasdobles, i fins i tot obres d’autors 
locals. Josep Llorà, Joan Fargas, Ernest de Sisternes i el ma-
teix Agustí Coll, foren alguns dels músics mataronins que van 
escriure peces per a la popular Banda Municipal. Aquestes 
constitueixen un importantíssim patrimoni musical, un pa-
trimoni que apel·la a moments de gran vitalitat i dinamisme 
a Mataró. L’auge del catalanisme polític, la formació d’una 
societat de l’espectacle o la celebració de festes i revetlles 
són només alguns dels fenòmens que podem resseguir a 
través seu. 

Després de la dissolució de l’antiga Banda Municipal a partir 
dels anys 50 i de la pèrdua de les seves músiques i espai 
social, la Banda de l’Agrupació Musical del Maresme, amb la 
direcció de Pere Bono i March, tornarà a donar veu a aquestes 
peces oblidades. Serà el dia 5 de març a les sis de la tarda 
al Teatre Monumental de Mataró. La selecció, estudi i arran-
jament ha estat a càrrec del musicòleg Miquel López Garcia. 

05/03, 18 h
Teatre 
Monumental

Gratuït
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

19—24€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

Espectacle en castellà
Organitza 
Associació Mataró Camina

Organitza 
Agrupació Musical del Maresme

Creació 
Manuel Patricio
Cant 
Laura Marchal, Rafael Bueno 
i Laura Fernández
Guitarres 
Juan Antonio Moya, Pablo 
Fernández i Toni Abellán 
Violí 
Nelson Doblas
Percussió 
Jesús Campos
Piano 
Vicente Marín Morales
Ball 
Ángel Espartero i Irene Rueda
Flauta 
Domingo Patricio
Direcció escènica 
Luis Álvarez Aparicio
Direcció tècnica 
Javi Ávila
Rapsoda 
Juanjo Cardenal
Actors 
Juanjo Cardenal, Juan Antonio 
Ciller, Vicente Marín i Irene Rueda
Direcció tècnica   
Javier Ávila
Tècnic de so   
Juan Manuel Ponce
Tècnic d’il·luminació  
Xavi Valls 
Vestuari    
Tere Gómez (Mataró Camina)
Regidor     
Benito Jurado 
Assessor de direcció  
Benito Jurado
Ajudant de direcció
Juan Antonio Ciller
Direcció    
Luis Álvarez Aparicio 

Espectacle de flamenc a partir 
dels versos del poeta
Estrena absoluta d’aquest espectacle inclòs en el marc de la 
commemoració del centenari del Concurso de Cante Jondo 
celebrat a Granada el 1922, el principal promotor del qual va 
ser Manuel de Falla Matheu, descendent per línia materna 
de mataronins.

L’Associació Mataró Camina és una entitat de caràcter social 
sense ànim de lucre que actua a favor de la sensibilització i 
l’operació solidària cap a les persones i entitats més neces-
sitades d’ajuda social.

Tots els beneficis de l’obra seran destinats íntegrament a en-
titats benèfiques socials de la ciutat de Mataró que atenguin 
persones en risc de marginació social.

La emoción  
de las cosas  
o la caña dulce de 
Antonio Machado
Associació Mataró Camina

31/03, 20 h
01/04, 20 h
Teatre 
Monumental
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Direcció d’escena Tècnica de so Dramaturga Productor Ajudant de 

direcció Il·luminació Estilis
ta Caracteritza

ció Vestuari Sastreria 

Coreògraf Tècnic de llums Atenció a l’espectador Programadors 

Direcció artísti
ca Productor delegat Productora executiva Cap tècnic 

Assessorament lingüístic Disseny de llums Composició musical 

Distrib
uïdors Videògraf Construcció de marioneta Assist

ent de 

coreografia Coordinador de comunicació Escenògrafa 

Acomodadora Directora Assist
ent de direcció artísti

ca Cap de llums 

Maquinistes Coreògraf Adjunt direcció tècnica Gerent Administra
tiu 

Estilis
ta Regidor Sastre Il·luminació Taquiller Direcció d’escena 

Tècnica de llums Caracteritza
ció Tècnic de so Telefonista Figurinista 

Relacions públiques Programació i continguts Tècnic de llums 

Regidora Escenògrafa Utiller Neteja Cap de sala Taquilles Direcció 

d’escena Tècnica de so Dramaturga Productor Ajudant de direcció 

Il·luminació Estilis
ta Caracteritza

ció Vestuari Sastreria Coreògraf 

Tècnic de llums Atenció a l’espectador Programadors Direcció 

artísti
ca Productor delegat Productora executiva Cap tècnic 

Assessorament lingüístic Disseny de llums Composició musical 

Distrib
uïdors Videògraf Construcció de marioneta Assist

ent de 

coreografia Coordinador de comunicació Escenògrafa 

Acomodadora Directora Assist
ent de direcció artísti

ca Cap de llums 

Maquinistes Coreògraf Adjunt direcció tècnica Gerent Administra
tiu 

Estilis
ta Regidor Sastre Il·luminació Taquiller Direcció d’escena 

Tècnica de llums Caracteritza
ció Tècnic de so Telefonista Figurinista 

Relacions públiques Programació i continguts Tècnic de llums 

Regidora Escenògrafa Utiller Neteja Cap de sala Taquilles Direcció 

d’escena Tècnica de so Dramaturga Productor Ajudant de direcció 

Il·luminació Estilis
ta Caracteritza

ció Vestuari Coreògraf Tècnic de 

llums Atenció a l’espectador Programadors Direcció artísti
ca 

Productor delegat Productora executiva Cap tècnic Assessorament 

lingüístic Disseny de llums Composició musical Distrib
uïdors 

Sortim  
en família
Teatre 
Monumental

Casal  
L’Aliança

Organitza 
Binixiflat

Durada 
45 minuts

08/01, 12  h
Casal  
L’Aliança

8€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

Circ
Per a tots els públics,  
a partir de 3 anys.

La Toli és una pallassa que aproxima els infants i les seves famí-
lies a temes quotidians de gran importància per a la sostenibilitat 
i la supervivència del nostre planeta. On, com, aigua? és una 
proposta distesa i divertida que tracta sobre la importància de 
l’aigua i el seu ús en la nostra vida diària.

On, com, aigua?
La Toli Clown
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Organitza 
Binixiflat

Durada 
40 minuts

Durada 
1 hora

Una comèdia esbojarrada, surrealista i tendra protagonitzada 
per titelles.

En Pipa no vol una vida tranquil·la, vol jugar, divertir-se, ena-
morar-se, viure la vida! I el que es trobarà és un món ple de 
personatges sorprenents: el senyoret Tòfol i el seu pal per fer 
selfies, la senyoreta Nina i el seu gelat, el banquer i la seva 
màquina, i fins i tot un cocodril i les seves bombolles.

Titelles
Per a tots els públics,  
a partir de 3 anys.

8€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

15/01, 12 h
Casal  
L’Aliança

Pipa,  
el titella meravella
La Puntual

Quotidiafonismes
Bufa & Sons

Tres músics amb una extensa trajectòria professional s’unei-
xen per oferir un concert únic i de gran qualitat que s’acabarà 
convertint en una classe magistral plena d’humor.

Un viatge inevitablement còmic i didàctic, amb objectes quo-
tidians que habitualment veiem, però no sempre sentim, per 
seguir demostrant-nos que la música és allà on decidim tro-
bar-la.

Unes exquisides composicions musicals que van des del blu-
es, el jazz i la música popular, fins a les creacions originals de 
la banda, interpretades amb instruments impossibles com ara 
un totxo, una crossa, una cadira, un escombra, una oliva… 
i molts altres.

22/01, 18  h
Teatre 
Monumental

8€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

Música
Per a tots els públics,  
a partir de 6 anys.

Organitza 
Grup Xarxa Mataró
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8€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

05/02, 12 h
Casal  
L’Aliança

Titelles
Per a tots els públics,  
a partir de 3 anys.

12/02, 12 h
Casal  
L’Aliança

8€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

Cercant el Sol
Rocamora

Tròpic
Teia Moner

Aquesta és la història d’un gegant que va recórrer la meitat 
del seu país a la recerca del Sol, que fou robat per un grup 
de dimonis i amagat en una cova sota el mar. Al llarg del seu 
aventurer recorregut, haurà de vèncer moltes dificultats que 
podrà superar amb l’ajuda solidària dels pobles que anirà 
trobant.

Els tròpics són uns paral·lels que fan la volta al món per la part 
més ampla de la Terra. Aquestes línies imaginàries passen per 
un munt de països amb cultures diferents i a tots els uneix 
l’esperit tropical. El clam dels animals originaris d’aquestes 
terres ens recorden la necessitat de conservar i millorar el 
nostre món i no mirar cap a una altra banda.

Organitza
Binixiflat

Organitza 
Binixiflat

Màgia, circ i titelles
Per a tots els públics,  
a partir de 3 anys.

Durada 
1 hora

Durada 
1 hora

Espectacle en llengua 
de Signes Catalana (LSC) 
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8€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

19/02, 18  h
Teatre 
Monumental

Clown
Per a tots els públics,  
a partir de 4 anys.

05/03, 12 h
Casal  
L’Aliança

8€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

Hats
Jam

La costurereta 
valenta
Xarop Teatre

Una vida acomodada o una vida somiada. Surt de la teva 
zona de confort, aparca la monotonia, la rutina i lluita pels 
teus somnis perquè la possibilitat de realitzar-los és el que fa 
que la vida tingui sentit. Que la por al fracàs no t’aturi! Pensa, 
creu i atreveix-te!

Una costurereta volia endolcir-se la vida amb melmelada, però 
unes mosques no paraven de molestar-la i va decidir exter-
minar-les immediatament, i així ho va fer: d’un sol cop en va 
matar set. Orgullosa de la seva gesta, es va fer un cinturó on 
va brodar “Set d’un cop”, i va decidir que el món havia de 
conèixer la seva proesa i va començar a viatjar.

Organitza
Binixiflat

Organitza 
Grup Xarxa Mataró

Titelles
Per a tots els públics,  
a partir de 3 anys.

Durada 
1 hora

Durada 
45 minuts
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8€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

12/03, 18  h
Teatre 
Monumental

Teatre i música 
Per a tots els públics,  
a partir de 5 anys.

Durada 
75 minuts

Durada 
55 minuts

Organitza 
Grup Xarxa Mataró

Un espectacle que ens parla de la identitat de gènere, perquè 
allò de “nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-feble…” potser 
ha de canviar definitivament. 

L’Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva millor 
amiga i el seu millor amic… i juguen. Ara ja no porta aquella 
motxilla feixuga, que tant li pesava, que no la deixava ser qui 
és. Amb aquella motxilla, l’Ada sentia que no encaixava amb 
el que suposem que ha de ser un nen o una nena. Però ara 
ja ha trobat el seu lloc.

Amb música en directe de La Tresca i la Verdesca.

La motxilla de l’Ada
Teatre al detall

8€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

19/03, 12 h
Casal  
L’Aliança

Titelles i clown
Per a tots els públics,  
a partir de 3 anys.

Circus
Jordi Bertran

Circus és un treball d’experimentació amb dues tècniques 
d’expressió artística: el pallasso i la marioneta. És una mostra 
del que en Jordi Bertran ha après de mestres com ara Chaplin, 
Lloyd, Keaton, els germans Marx, Rivel, Tati… i Ferran Bertran 
(el seu pare), que en les sobretaules dels dinars familiars —i 
amb l’ajut d’un tovalló o de les seves mans— deixava sortir 
l’art que duia a dins.

Un divertit i poètic espectacle per a tots els públics, on el re-
conegut marionetista, per mitjà de petits detalls, gestos i com-
plicitats, estableix una connexió sincera amb el seu públic.

Organitza 
Binixiflat

26 27



8€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

02/04, 12 h
Casal  
L’Aliança

Titelles
Per a tots els públics,  
a partir de 3 anys.

Contes del binomi
Binixiflat

Espectacle inspirat en el llibre Gramàtica de la fantasia, 
de Gianni Rodari.

El públic aporta les paraules que després serviran per cons-
truir contes.

Un músic amb un fiscorn i electrònica, Pep Moliner, i un titellai-
re pallasso, Biel Porcel, donaran vida a les paraules i crearan 
històries a partir de la imaginació del públic.

Moltes paraules del públic. Uns contes plens d’imaginació i 
una mica surrealistes.

Durada
50 minuts

Organitza
Binixiflat

 A MÉS A MÉS,  
PER GAUDIR EN FAMÍLIA

04/06, 16.30 h
Teatre 
Monumental

13—16€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

El Pot Petit 
en concert
Un espectacle musical amb un repertori que assegura la diver-
sió i complicitat amb les famílies. Un concert únic per gaudir 
amb els petits de casa.

En Pau i la Jana es troben sols fora del Pot i sense els seus 
amics a prop no saben què fer! Cantant i ballant els aniran 
retrobant. Qui serà el primer en sortir a fer-los bellugar sense 
parar? El mico? Els pirates Rodamons? El Drac Rac? O algun 
dels nous amics? Sigui qui sigui segur que els farà cantar i 
ballar com mai!

Organitza
Ritme propi 88, sl

Música
Per a infants d’entre 3 i 8 anys  
i les seves famílies.

Durada 
70 minuts
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Mapadeball és un projecte per introduir el llenguatge del movi-
ment i la dansa contemporània als instituts a partir de coreogra-
fies dissenyades especialment per a l’ocasió. Les formadores i 
conductores del projecte, Maria Garriga i Anna Serra, han pres 
el relleu del coreògraf Pere Faura i, juntament amb els docents 
dels centres participants, han adaptat l’espectacle Mà, pell, 
llamp, balada, pamela, palmada.

Del 17 al 19/05, 19 h 
Teatre Monumental
5€ 
Entrades: consulteu la pàgina 62

XI Mapadeball
Mà, pell, llamp, balada, pamela, palmada 
De Pere Faura

Hi participen els instituts 
Damià Campeny, Cinc Sénies 
i Puig i Cadafalch.

Mapadeball és un projecte 
organitzat pel Mercat de les 
Flors, Transversal i l’Ajunta-
ment de Mataró.

La Mostra de Teatre als Instituts és un projecte pioner a 
Catalunya que compta amb 23 edicions i s’adreça a alumnes 
d’ESO que tenen el teatre com a assignatura optativa als seus 
instituts. Enguany 120 alumnes s’han endinsat en un procés 
de creació amb el suport del seu professorat i d’un pedagog 
teatral de l’Aula de Teatre per indagar a l’entorn de la identitat.

25/05, 19 h 
Teatre Monumental
Gratuït
Invitacions: consulteu la pàgina 62

XXIII Mostra de Teatre als Instituts
Identitats i diversitats

Hi participen els insti-
tuts Miquel Biada, Puig i 
Cadafalch, Thos i Codina, 
Cinc Sénies, Alexandre 
Satorras, Damià Campeny, 
Laia l’Arquera i Centre d’Edu-
cació Especial Les Aigües.

L’Aula de Teatre mostra en públic el treball realitzat al llarg del 
curs en forma de tallers. 

Els tallers estan pensats per fer pujar els alumnes a l’escenari, 
així com per compartir, amb la ciutat, el treball teatral i de dan-
sa contemporània que es duu a terme al centre.

Del 25/05 al 18/06 
Teatre del Cafè Nou
Gratuït
Invitacions: consulteu la pàgina 62

Tallers de l’Aula de Teatre

Els alumnes de sisè de primària dels centres participants s’en-
dinsen en la pràctica teatral a través d’una assignatura anual. 
Per fer-ho, els docents disposen de l’assessorament, dins el 
centre educatiu, d’un pedagog teatral de l’equip de l’Aula de 
Teatre.

Enguany la mostra ha girat entorn de la visió que tenen els in-
fants del món dels adults i compta amb la participació de 494 
alumnes de 8 escoles de Mataró.

De l’11 al 19/05, 18 h 
Teatre de l’Escola 
Salesians
Gratuït
Invitacions: consulteu la pàgina 62

XIII Mostra de Teatre a les Escoles
El món dels adults vist pels infants

Hi participen les escoles 
Germanes Bertomeu, Cor 
de Maria, Torre Llauder, 
Rocafonda, Salesians, 
Cirera, Camí del Mig i Joan 
Coromines.

La cantata de la Clika és un projecte que neix el 2005, impulsat per les Cases de la Música, 
que pretén generar afició per la música, apropar les arts en viu a les escoles i treballar valors 
universals com la solidaritat, la comunitat o la diversitat.

Hi participen les escoles Angeleta Ferrer, Maria Mercè Marçal, Sol-Ixent, Àngela Bransuela, El 
Turó, Meritxell, La Llàntia, Joan Coromines, Salesians de Mataró (Sant Antoni de Pàdua), Marta 
Mata, Rocafonda, Camí del Cros, Torre Llauder, Anxaneta, Mare de Déu de Lourdes, Germanes 
Bertomeu, Josep Manuel Peramàs, Josep Montserrat, Mar Mediterrània, Montserrat Solà, 
Santa Anna, Cicera, GEM i Sagrat Cor de Jesús.

Del 05 al 07/05 
Teatre Monumental
 
5€ 
Entrades: consulteu la pàgina 62

La Clika del Rusc

Cantània és un projecte del Servei Educatiu de L’Auditori de Barcelona, que a Mataró s’organit-
za des de l’any 2004. 

En aquesta edició, més de 1.300 alumnes de cinquè de 31 escoles de Mataró i Argentona 
presentaran la cantata Les portes del món, amb composició musical de Raquel García Tomàs i 
text de Bernat Castany.

Del 10 al 14/05 
Teatre Monumental
 
5€ 
Entrades: consulteu la pàgina 62

XIX Cantània

 APRENENT ARTS EN VIU.  
CULTURA I EDUCACIÓ
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Fet a  
Mataró
Can 
Gassol

Teatre  
del Cafè Nou

Durada 
50 minuts

Interpretació 
Roser Gonzàlez 
Carmina Comas 
Rosa Vazquez 
M. Angels Clopés 
Montse Salvà 
Maria Teresa Pucurull 
Joana Moreno
Direcció 
Juan Carlos Llorens

Comèdia, fragments 
de diferents autors

Gratuït
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

Obra teatral que consta de sis peces independents i de dife-
rents autors. Des de Woody Allen fins a T de Teatre i altres de 
menys coneguts. Amb els títols Superpoders, La Mort, Odio 
els meus fills, Revolta de bruixes, La perruqueria i Canyameres, 
trobem fragments on es plantegen situacions més o menys 
quotidianes amb finals inesperats. Una mica de crítica social, 
una espurna de màgia i molt d’humor.

22/01, 19 h
Teatre  
del Cafè Nou

Sis petits somriures
Grup de Teatre La Palmera
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Durada 
1 hora

10/02, 20 h
11/02, 20 h
Teatre  
del Cafè Nou

10€
Entrades: 
consulteu la pàgina 62
La recaptació de la taquilla 
es destina íntegrament a la 
companyia.

Drama, tragèdia, 
memòria històrica

Basada en la novel·la 
de Dulce Chacón
Dramatúrgia i direcció 
Alberto Rizzo
Interpretació 
Kenya Bugarín 
Elena Saldaña 
Marina Francisco 
Aina Rabadán 
Carla López 
Berta Calvo 
Eric Yelo 
Alejandro Oya Magadán
Il·luminació i so 
Joan Ignasi Martí Franco
Vestuari 
La Coquera
Producció 
Dramadhoc
Fotografia 
Marina Francisco 
Nicolás Rivera

«La dona a punt de morir es deia Hortensia». Així comença 
la novel·la de l’extremenya Dulce Chacón: amb la imminent 
condemna a mort d’una miliciana a la presó de dones madri-
lenya de Ventas al final de la Guerra Civil. El relat d’una espera 
explicada per dones anònimes obligades a callar, a guardar 
silenci, a desterrar el cant, l’alegria, a malviure tot soterrant 
la seva pròpia veu.

La voz dormida
La Coquera

Espectacle en castellà

Latung La La en dansa és el nou projecte de David Ymbernon 
en què, després d’una llarga trajectòria treballant amb la po-
esia visual a través d’objectes, personatges, situacions i imat-
ges oníriques, inicia una nova disciplina: la dansa.

A través del gest i el moviment, i amb la música en directe de 
Xavi Lloses, Ymbernon balla la seva vida. Balla la infantesa 
difícil, els obstacles, la dificultat, la incomoditat, l’esforç i l’an-
hel, l’amor, el desamor, les ferides… Tot ho explica amb el cos.

La dansa pot semblar un registre artístic nou i sorprenent per 
als que coneixen i segueixen l’obra de David Ymbernon, però 
aquesta disciplina ha sigut per a ell un eix de llibertat que l’ha 
acompanyat des de la infantesa, quan amb dotze anys ballava 
breakdance pels carrers d’Igualada.

L’espectacle s’estrenarà a l’edició d’enguany de Dansa 
Metropolitana.

Creació 
David Ymbernon
Direcció 
David Ymbernon 
Elisabet Augé
Coreografia 
Zoe Balash 
David Ymbernon
Intèrprets 
David Ymbernon 
Daida Ymbernon 
Xavi Lloses 
Zoe Balash
Música en directe 
Xavi Lloses
Escenografia 
David Ymbernon
Disseny d’il·luminació 
Jep Vergés 
Elisabet Augé
Producció executiva 
Elisabet Augé
Construcció d’escenografia 
Taller d’Escenografia Castells 
David Ymbernon
Vestuari 
Elisabet Augé 
David Ymbernon

Gratuït 
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

12/02, 19 h
Can GassolLatung La La 

en dansa
David Ymbernon

Dansa 
Assaig obert
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Maquetes, text, música en directe i audiovisuals s’apleguen 
per donar vida a un músic en un hipotètic món futur.

Five Lines és un espectacle multidisciplinari on les situacions 
del protagonista es poden veure des de diferents angles i 
perspectives gràcies al llenguatge del microcinema.

Un escenari distòpic en què la Terra agonitza després del col-
lapse climàtic i una societat que s’ha d’adaptar a espais blin-
dats que sacrifiquen les seves llibertats a canvi de la seguretat.

L’amor i les ganes de viure seran la melodia de fons que ens 
acompanyarà en aquesta aventura per descobrir si encara 
queden alternatives.

El món de Five Lines no va bé, però reivindica la persistència 
de la il·lusió, el motor per imaginar i crear mons millors.

Gratuït 
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

24/02, 20 h
Can GassolFive Lines

Frau Trapp

Multidisciplinari 
Assaig obert

Producció
Frau Trapp
Coproducció
Schlachthaus Theater Bern

Guió 
Matteo Frau 
Natalia Barraza 
Mina Trapp
Direcció 
Natalia Barraza
Interpretació i manipulació 
Matteo Frau 
Mina Trapp 
Sebi Escarpenter  
Ariel F. Verba
Música original 
Matteo Frau
Càmera 
Ariel F. Verba 
Sebi Escarpenter
Maquetes i vestuari 
Mina Trapp
Disseny d’il·luminació 
Ivan Tomasevic
Il·luminació de les maquetes 
Sebi Escarpenter

DSBOK2cia presenta un relat on les fòbies, vergonyes i pre-
judicis es converteixen en abismes personals. Un tabú s’ha 
instal·lat en la vida dels protagonistes. Vivir para vivir, és un 
cant a l’alegria, una proclama perquè els secrets de família 
no tinguin espai en la convivència.

Dramatúrgia i direcció 
DSBOK2cia
Direcció musical 
Pep Romaguera
Intèrprets 
Toni Cairós 
Montse Campabadal
Espai escènic 
DSBOK2cia
Construcció de l’espai escènic 
Jaume Font
Disseny de llums i vídeo 
Antoni Roura

11/03, 20 h
12/03, 19 h
Teatre  
del Cafè Nou

Vivir para vivir
DSBOK2cia

Drama

10€
Entrades: 
consulteu la pàgina 62
La recaptació de la taquilla 
es destina íntegrament a la 
companyia.

Durada 
75 minuts Espectacle en castellà
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Condens és una peça de moviment, música i projeccions en 
què s’exploren les relacions i particularitats que comparteixen 
el cos i l’entorn. 

Una obra que qüestiona com pensem la nostra vinculació amb 
l’espai i aborda com aquest fet condiciona la nostra manera 
de ser i de viure.

Per al seu nou espectacle, el ballarí i coreògraf Magí Serra 
aposta per crear un discurs dramatúrgic que neix de la força 
expressiva del moviment i s’estén cap a una immersió es-
cènica on cos, so i imatge ofereixen una visió completa de 
l’acte escènic.

Idea, interpretació i direcció 
Magí Serra
Visuals 
Carme Gomila 
Ignasi Castañé
Música 
Núria Andorra
Acompanyament coreogràfic 
Emma Villavecchia
Escenografia 
Dani Pino
Disseny d’il·luminació 
Jou Serra
Producció 
Elclimamola
Distribució 
Fani Benages

Gratuït 
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

25/03, 20 h
Can Gassol

Condens
Magí Serra

Dansa 
Assaig obert

Coproducció 
Fira Mediterrània de Manresa 
Mercat de les Flors

A la vida ens trobem amb estats d’alarma des que naixem, 
moments que ens fan sentir fora de joc. Davant la urgència, 
no sempre reaccionem com ens agradaria i la irreflexió ens 
pot portar a reaccionar fugint, atacant o —fins i tot— fent-
nos el mort.

En aquest espectacle de clown es fa un repàs còmic d’al-
guns períodes vitals que són els d’algú, però podrien ser de 
tothom i de ningú!

Clownverses és un projecte d’educació i teatre per a infants, 
joves, famílies i educadors i educadores que inclou tallers, 
fòrums de teatre, formacions i adaptacions teatrals.

Cocreació 
Juanjo Camarena (Teatre del Buit)  
Aleidis Vila (Clownverses)
Direcció 
Juanjo Camarena
Actriu 
Aleidis Vila
Tècnica de so 
Ona Guilera

21/04, 20 h
22/04, 20 h
Teatre  
del Cafè Nou

En estat d’alarma…
Clownverses

Clown, humor, tragicomèdia

Durada 
45 minuts

10€
Entrades: 
consulteu la pàgina 62
La recaptació de la taquilla 
es destina íntegrament a la 
companyia.
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Antonella D’Ascenzi està treballant en el que serà una peça 
de dansa contemporània i poesia visual en un parc infantil.

Després d’una estada d’investigació a Can Gassol i un treball 
de recerca intensiva als gronxadors dels Jardins de l’Escor-
xador, proposa la realització d’un taller participatiu adreçat a 
tots els públics, perquè els participants investiguin com els fils 
articulen els cossos d’edats diferents i de diferent imaginari.

Creació i interpretació 
Antonella D’Ascenzi
Assessorament dansa i objectes 
Toni Mira
Creació i construcció 
de la marioneta 
Antonella D’Ascenzi amb 
assessorament de Damiano 
Privitera
Vestuari 
Cristina Robledillo
Música 
Adrián Berenguer

Gratuït 
Cal inscripció prèvia al web 
culturamataro.cat

19/05, 19 h
Gronxadors 
dels Jardins 
de l’Escorxador

Fils
Antonella D’Ascenzi

Dansa 
Taller participatiu 

Requiem és una investigació que esdevé un acte performatiu.

Amb aquesta peça, el col·lectiu pretén enterrar els seus llen-
guatges corporals habituals per allunyar-se dels llenguatges 
artístics que han treballat fins ara.

Després d’A_Men (El Poder) i Eufòrica (El Plaer), Requiem (El 
Desig) és la tercera part d’una trilogia al voltant del concepte 
norma.

Requiem és una cartografia del desig que s’enfronta a l’he-
gemonia del plaer. 

La construcció d’un cos-Frankenstein que representa l’extra-
ordinari, l’extraordenat, el liminar.

Dins d’aquesta anatomia interseccional se situen les quatre 
performers investigadores de Col·lectiu Q||mƎra, que busquen 
com performar els seus cossos sense òrgans, la seva crisi 
del discurs, el seu no saber o fer art, el seu dinamitar-ho tot 
abans que s’hagi acabat de construir: aquest límit és el desig.

Idea original i dramatúrgia 
Veronica Capozzoli 
Creació audiovisual 
i videomapatge 
Alex Cabrer Manning
Intèrprets 
Veronica Capozzoli 
Alex Cabrer Manning
Mirades externes 
Virginia Gimeno Folgado 
Sergio González
Escenografia 
Julia Medina Gil
Vestuari 
Cia capozzoli/cabrer
Música 
Alex Cabrer Manning i altres
Il·luminació 
Alex Cabrer Manning
So 
Alex Cabrer Manning

Gratuït 
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

05/05, 20 h
Can GassolRequiem

Col·lectiu Q||mƎra

Llenguatges híbrids
Assaig obert

40 41



Lady Panda és el nou espectacle de Clara Poch que se centra 
en l’enigma del punt mort. 

Una reflexió al voltant de la noció de suspensió i viratge.

El circ és la disciplina primària d’aquesta peça, però al servei 
de la dramatúrgia i l’arquitectura coreogràfica.

Lady Panda és també una peça coreogràfica de gestualitat 
i accions corporals combinades amb el cant i el joc teatral.

Concepció i autoria 
Clara Poch Masià
Direcció general 
Clara Poch Masià
Intèrprets 
Carla Farreny 
Marçal Calvet 
Clara Poch Masià
Assessorament dramatúrgic 
Jodi Oriol
Joc teatral en la dansa 
Claire Lamothe (Baró d’Evel Cirk)
Mirada coreogràfca 
Roser López Espinosa
Música 
Marçal Calvet
Estructura 
Lluc Castells 
Clara Poch Masià
Disseny de vestuari 
Rosa Soler 
Clara Poch Masià
Atrezzo escenogràfic 
Xavi Erra
Joc de llum 
Marçal Calvet
Confecció de vestuari 
Rosa Soler
Foto i vídeo 
Jordi Perdigó (Nowahala 
Productions)

Gratuït
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

11/06, 19 h
Can GassolLady Panda

Clara Poch

Circ, dansa, teatre,  
ceràmica i cant
Assaig obert

Producció
Mumusic Circus
En coproducció amb 
Festival Grec 2023

Proxima Centauri és l’estrella més propera al sistema solar. 
Comparteix sistema estel·lar amb dues estrelles bessones: 
Alpha Centauri A i Alpha Centauri B. Tota estrella passa per 
diferents fases al llarg de la seva existència, i en funció de 
la seva massa tindrà un destí o un altre: col·lapse, equilibri, 
col·lapse i explosió, brillant o difuminació.

L’espectacle pren com a referència cadascuna de les cinc 
fases de la vida d’una estrella.

Oriol Borràs utilitza els conceptes astrofísics com a font d’ins-
piració per a un espectacle que cerca nous llenguatges de 
circ per a la roda Cyr.

Proxima Centauri ha estat en residència a La Central del Circ, 
la Fàbrica Fabra i Coats, el C.IN.E. de Sineu, el Tub d’Assaig 
de Terrassa i el SAT de Sant Andreu.

Idea original 
Oriol Borràs
Música 
Oriol Borràs
Direcció externa 
Sílvia Capell
Mirada externa 
Bàrbara Mestanza
Disseny de llums 
Sergi Ruiz

Gratuït 
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

19/05, 20 h
Can Gassol

Proxima Centauri
Oriol Borràs

Circ contemporani 
Assaig obert
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Una del Oeste
Grup de Teatre Magín

Comèdia que recrea la vida a l’Oest Llunyà, amb alguns per-
sonatges típics i un gall que canviarà la història dels seus 
habitants.

Grup de Teatre Magín

Format per persones ateses pels serveis socials de Mataró, 
el Grup de Teatre Magín va néixer fa 12 anys. A partir de la 
comèdia de la improvisació, les seves obres de creació col-
lectiva no compten amb diàlegs escrits. El seu objectiu és 
gaudir de l’humor i fer riure els espectadors i espectadores.

Gratuït
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

14/01, 20 h
Teatre  
del Cafè Nou

Durada 
1 hora

Interpretació 
Antoni Roy Recoder 
Francisco Montes Izquierdo 
Anotnio López Sánchez 
Ricardo García Carmona 
Consolación Candel Caro 
Maria Rosario García Carmona 
Manuel Cuevas Martín 
Pablo Montejano Carrera 
Antonio Manuel Pendón Fernández 
Ramon Gonzalez del Arco 
Milagros Serrano Garcia 
Juan Bermúdez Gallarín 
Dolores Bermúdez Gallarín 
Rosa María Valle Mimbrero 
Ildefonso Gutiérrez Rodríguez
Direcció 
Cristina Benesey
Ajudantia de direcció 
Toni Roy
Tècnic de so 
Tony Roy
Coreògrafa 
Mila Serrano

Comèdia

Organitza
Grup de Teatre Magín

Espectacle en castellà

Aquesta peça explica en deu escenes l’evolució de la vida 
d’una dona des del naixement fins a la seva mort. Seran els 
textos de Shakespeare, monòlegs de les seves obres de te-
atre, o els seus sonets, els que ens faran avançar per la vida 
de la protagonista. A cada tall de text, hi haurà una actuació 
de la ballarina que, al so de temes de música clàssica, com-
plementarà i donarà suport a les escenes de l’actriu.

Textos 
William Shakespeare
Idea i direcció 
Santi Clavell
Ballarina 
Laura Samon
Actriu 
Marta de Santos
Coreografia 
Heidi Consegal
Música 
Jaume Albert

01/07, 20 h
02/07, 19 h
Teatre  
del Cafè Nou

Història  
d’una dona
– és +

Teatre, dansa, música clàssica

Durada 
60 – 70 minuts

10€
Entrades: 
consulteu la pàgina 62
La recaptació de la taquilla 
es destina íntegrament a la 
companyia.

 MÉS ESPECTACLES  
I CONCERTS AL CAFÈ NOU
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10€
Entrades: 
consulteu la pàgina 62

24/03, 20 h
Teatre  
del Cafè Nou

El projecte Escenes té per objectiu donar espais i suport a 
les escenes musicals de Mataró i el Maresme. Una escena 
musical es defineix per les activitats que diverses persones o 
organitzacions articulen al voltant d’un gènere. El folk és una 
de les escenes musicals més arrelades a la comarca, orga-
nitzant trobades regularment a les quals fusionen la música 
tradicional amb el ball folk. La Casa de la Música encetarà 
el projecte Escenes donant suport a iniciatives relacionades 
amb l’escena folk maresmenca.

Projecte Escenes
Casa de la Música de Mataró

Connexions

Connexions proposa concerts de petit format per ser gaudits en directe i que, alhora, s’enre-
gistren amb l’objectiu de penjar-los a les xarxes socials per tal que estiguin sempre a l’abast 
de tothom. Les alumnes avançades de l’EMMM tocaran el repertori d’artistes convidades, que 
guiaran la sessió juntament amb el professorat de l’escola. Tres artistes, quatre arranjaments 
especials, tres formacions, dos concerts i quatre vídeos.

Són dos joves artistes mataronins de projecció en el món de la 
música urbana. Ambdós tenen en comú —a part de compartir 
estilísticament les músiques properes al rap i al trap— que 
van començar com a trompetistes, alumnes de l’EMMM, i han 
dedicat finalment part de la seva trajectòria a la composició, 
la producció i a recórrer un camí com a lletristes i vocalistes.

18/03, 12.30 h
Teatre  
del Cafè Nou

Citto i Sankki

Gratuït
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

Música

Meritxell Neddermann s’ha format al Taller de Músics, l’ES-
MUC i al Berklee College of Music de Boston (Estats Units). 
És allà on comença a escriure la seva pròpia música i a experi-
mentar amb loops, pedals varis i vocòder, a part del piano i de 
la veu, i confecciona un so propi que s’alimenta de diversos 
paisatges musicals, des de la música clàssica, passant pel 
jazz, fins a la música indie.

01/04, 12.30 h
Teatre  
del Cafè Nou

Meritxell 
Neddermann

Gratuït
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

Música

Arran de la creació del web vullbolos.cat, un projecte impulsat 
com a directori de grups i artistes de la comarca i punt de 
trobada entre grups i programadores culturals, neix l’escenari 
Vullbolos. Amb aquest escenari, la Casa de la Música pretén 
sumar el Teatre del Cafè Nou als altres espais de cultura viva 
de la ciutat i afavorir la programació d’artistes i bandes mu-
sicals de proximitat i de km 0.

04/02, 20 h
Teatre  
del Cafè Nou

Escenari Vullbolos

Gratuït
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

Música

Música

Ja veureu que, a més d’una bona dosi de talent, a les partici-
pants dels assortits de música i teatre no els cal més que un 
espai, algun micròfon i uns quants minuts.

Així que si voleu gaudir del talent emergent, de cançons, d’im-
provisació, de poesia o de moviment, que us facin somriure 
o saltar alguna llàgrima, només cal que acudiu a aquesta 
cita mensual. Una iniciativa conjunta de l’EMMM i l’Aula de 
Teatre de Mataró.

19/01, 02/02, 
02/03, 13/04 i 
04/05, 20 h 
Sala polivalent 
del Cafè Nou

Assortits de música 
i teatre

Gratuït
Invitacions: 
consulteu la pàgina 62

Teatre i música

 CASA DE LA MÚSICA DE MATARÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE MATARÓ

 AULA DE TEATRE I ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE MATARÓ
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Temporada 
musical del 
Foment 
Mataroní
Teatre 
Monumental

Espai F  
(Foment Mataroní)

Ateneu de la 
Fundació Iluro

Església  
de Sant Josep

15€*
*Més despeses de gestió 
Entrades:  
consulteu la pàgina 62

Mireia Vives i Borja Penalba han anunciat una pausa indefinida 
en el seu projecte musical conjunt. Per acomiadar-se inicien 
Punt i a part, la seva darrera gira abans d’encarar els seus 
nous projectes en solitari. Després de deu anys de feina con-
junta, tres discos propis, el projecte Ovidi4 i centenars d’ac-
tuacions arreu dels Països Catalans i Europa, el duet valencià 
farà parada el 12 de gener al Cafè Nou per acomiadar-se de 
Mataró i el Maresme.

Punt i a part és un espectacle musical amb aires teatrals, amb 
escenografia pròpia i jocs de llums: un esclat de l’univers del 
duet del País Valencià. Mireia Vives i Borja Penalba fan un vi-
atge pels camins que junts han trepitjat al llarg dels últims cinc 
anys, i ens ho mostren en forma de cançons, amb la peculiar 
coherència de les pròpies contradiccions, amb la passió de 
qui estima la terra, amb la ràbia de qui veu llibertats empre-
sonades o amb l’estima per l’univers poètic de Montserrat 
Roig, Joanjo Garcia, Maria Mercè Marçal, David Caño, Salvat-
Papasseit, Roc Casagran, Bob Dylan o Leonard Cohen.

Mireia Vives  
i Borja Penalba
Última gira: Punt i a part

12/01, 19.30 h
12/01, 21.30 h
Bar del Cafè Nou

Vermut Xic:  
El nostre circ 
Berta Garriga 
19/02, 12 h 
Terrassa del Bar del Cafè Nou

Escenari/Off:  
L’Arannà 
La Salamandra 
09/03, 20.30 h 
Bar del Cafè Nou

Vermut Xic:  
L’altra història de Sant Jordi  
Vivim del cuentu 
23/04, 12 h 
Bar del Cafè Nou

Escenari/Off: 
Amaia Miranda  
18/05, 20.30 h 
Bar del Cafè Nou

Música

 EL BAR DEL CAFÈ NOU  
ORGANITZA...
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17€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

12/02, 18 h
Teatre  
Monumental

Sibeluis & Elgar
Orquestra Simfònica  
de Sant Cugat

Concert simfònic

Orquestra Simfònica  
de Sant Cugat
Direcció 
Salvador Brotons
Solista 
Inés Issel, violí

Programa

Jean Sibelius (1865-1957) 
Concert per a violí i orquestra en re menor, op. 47

Edward Elgar (1857-1934) 
Variacions Enigma, op. 36

Orquesta Simfònica de Sant Cugat

Creada l’any 1990, l’OSSC ha realitzat més de 700 concerts al 
Teatre-Auditori Sant Cugat, seu de l’Orquestra, i altres escena-
ris del país com el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre 
del Liceu, el Palau de Congressos de Catalunya, l’Auditori de 
Barcelona, Teatre Tivoli i Teatre Victòria de Barcelona, Palau 
Sant Jordi, Santa Maria del Mar, Teatre Fortuny de Reus, Teatre 
Kursaal de Manresa, Atrium de Viladecans, Teatre Zorrilla de 
Badalona, Teatre La Faràndula de Sabadell, Auditori Enric 
Granados i Teatre La Llotja de Lleida i a la nau central del 
temple de la Sagrada Família. Des de l’any 2016 l’Orquestra 
ofereix també un cicle de concerts al Teatre La Massa de 
Vilassar de Dalt.

El repertori de l’OSSC és molt ampli, amb estils tan diferents 
com el jazz, la música popular, l’òpera, la música contempo-
rània, el repertori simfònic universal i estrenes de compositors 
actuals.

La història se situa en una petita illa grega. La Donna, mare 
soltera, ha criat la seva filla Sophie sense revelar-li qui és el 
seu pare. La jove és a punt de casar-se i, encuriosida per sa-
ber la veritat, llegeix un vell diari de la seva mare i descobreix 
que té tres possibles pares. Decidida a seguir investigant, 
els convida tots tres a l’enllaç sense que ho sàpiga la Donna, 
per tal de descobrir quin d’ells és el seu autèntic progenitor i 
demanar-li que l’acompanyi a l’altar.

El caos està garantit!!!

Direcció general 
Mariona Bosch 
Ajudantia de direcció 
Rosa María Planas 
Direcció coreogràfica 
Jana Errando
Traducció de llibret i cançons 
Mariona Bosch
Escenografía 
Bohèmia Teatre
Tècnic de so 
Jordi Fernández
Tècnic de llums 
Lluís Filella
Fotografia i tècnic de projeccions 
Carles de la Cruz
Canó de llum 
Agustí Campos
Realització de video 
Marc Gázquez
Disseny i edició d’audiovisuals 
Adrià González i Jana Errando
Disseny i realització d’esceno-
grafia 
Carles de la Cruz
Regidoria 
Marga Vilar
Atrezzo 
Cecilia Farrús i Carme Buxaderas
Sastressa 
Cecilia Farrús
Disseny gràfic 
Carles de la Cruz

22€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

29/01, 18 h
Teatre 
Monumental

Mamma mia
Bohèmia Teatre 
Rafató Teatre

Teatre musical en català  
(música pregravada) 
Veus en directe

Producció 
Bohèmia Teatre & Rafató Teatre

Durada 
2 hores en dos actes

Donna Sheridan 
Mariona Bosch
Sophie Sheridan 
Jana Errando
Rosie 
Rosa Maria Planas.
Tanya 
Francesca Sánchez
Sam Carmichael 
Cris Viñas
Harry Brigh 
Alberto Barroso
Bill Anderson 
Víctor Fernández
Sky 
Albert Lanzas
Lisa 
Miriam

Ali 
Diana
Chili 
Mathías Villalba
Eddie 
Alejandro Estengre
Capellà 
Jordi Pablo
Grecs del veler 
Cecilia Farrús i José Martín
Cor i cos de ball 
Marina Peña  
Estela García 
Cristina Capafons 
Adrià González 
Jero Contel 
Manel Millanes 
Joan Bedmar
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Programa

Antonin Dvorák (1841-1904)  
Dues danses eslaves 
Op. 72 n. 8: Lento grazioso, quasi tempo di Valse  
Op. 72 n. 2: Allegretto grazioso

Johannes Brahms (1833-1897)  
Dansa hongaresa n. 4 Poco sostenuto (1869) 

Ludwign van Beethoven (1770-1827)  
Simfonia núm 5 op. 67  
III. Scherzo. Allegro 
VI. Allegro

Isaac Albéniz (1860-1909)  
De la Suite Española, op. 47  
Cádiz (serenata)  
Sevilla (sevillanes) 

Gabriel Balart (1824-1893)  
Fantasia elegíaca 

Leonard Bernstein (1918- 1990)  
Candide (fragments) 
Paris Waltz 
I Am Easily Assimilated  
Overture

Pianistes 
Mireia Fornells Roselló i 
Joan Miquel Hernández Sagrera 

12€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

05/03, 18 h
Ateneu de la 
Fundació Iluro

Un piano  
i quatre mans 
Nexus Piano Duo

Concert de cambra

L’acció transcorre en una fonda propera a Puebla de Sanabria 
(Zamora), a finals del segle XIX. L’obra mostra la vida popular 
a la comarca de Sanabria i fa al·lusions al vi de Toro. 

El cantar del arriero, sarsuela en dos actes, es va estrenar 
al Teatre Victoria de Barcelona, el 21 de novembre de 1930. 
Amb música de Fernando Díaz Giles i llibret de Serafín Adame 
Martínez i Adolfo Torrado Estrada.

Solistes 
Xavi Fernández, baríton 
Jesús Piñeiro, tenor 
Cristina Escolà, soprano 
Cor 
Amics de la Sarsuela de Gràcia 
Ballet 
Isa Moren 
Orquestra Chalumeaux
Direcció musical 
Xavi Dolç
Coordinació general 
Rafa Miralles 
Companyia de Sarsuela Ciutat 
Comtal

22€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

26/02, 18 h
Teatre  
Monumental

El cantar del arriero
Rafató Teatre 
Orquestra Chalumeaux

Concert simfònic

Durada 
2 hores
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Programa

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Simfonia 1,1r mov 
Simfonia 3, 2n mov 
Simfonia 5, 3r mov 
Simfonia 6, 1r mov 
Simfonia 7, 2n mov 
Simfonia 9, 1r mov

En aquest programa hi ha incorporats alguns dels moviments més importants de les simfonies 
de Beethoven, des de la seva primera simfonia fins a la seva última simfonia, la novena.

L’Orquestra de Mataró neix l’octubre del 2015 amb vocació de ser una orquestra semiprofessional 
de caire clàssic, que no posa límits al seu creixement artístic. Un dels objectius de l’Orquestra és 
oferir als músics que volen desenvolupar-se dins la música clàssica orquestral un espai on poder 
compartir aquesta experiència musical. L’altre objectiu és fomentar la música clàssica, la cultura 
musical que ens ha acompanyat durant tants segles i que és la base de tota la música actual. Els 
components de l’Orquestra de Mataró són principalment músics amateurs i semiprofessionals 
de diferents nivells, tant músics consolidats com estudiants. Els nivells van des d’estudiants de 
grau professional, superior i músics sèniors amb elevada experiència musical. L’Orquestra de 
Mataró se centra en un repertori clàssic com a orquestra solista, però també s’ofereix com a re-
curs orquestral per a les entitats corals o d’altres àmbits artístics que requereixin una formació 
musical per als seus muntatges. 

La direcció musical de l’Orquestra de Mataró és a càrrec de la directora d’orquestra Clàudia Dubé 
Oranías, ànima i promotora principal d’aquest projecte.

17€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

02/04, 18 h
Església  
de Sant Josep

La vida simfònica 
de Beethoven
Orquestra de Mataró

Concert de cambra

Orquestra de Mataró
Direcció 
Clàudia Dubé Oranías

Programa

H. Purcell (1659-1695) 
Suite de The Fairy Queen

A. Tansman (1897 – 1986) 
Variations sur un thème de Frescobaldi

J.A. Scheibe (1708-1776) 
Simfonia núm. 4 en si bemoll major

E. Grieg (1843 – 1907) 
Holberg’s Suite

P. Hendrich (*1935) 
Happy Birthday Variations Orquestra Terrassa 48

Direcció 
Quim Térmens

17€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

25/03, 18.30 h
Església  
de Sant Josep

Mirades
Orquestra de Cambra  
Terrassa 48

Concert simfònic
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Espectacle dedicat al cuplet i el cabaret català.

La companyia Mousse es forma amb la vocació de fer ressor-
gir el cuplet tradicional català a l’escena actual. Així doncs, el 
grup explora aquest format treballant a partir dels tabús que 
incomoden la nostra societat, aprofundint en el significat de 
paraules noves que van sorgint d’antigues melodies. 

D’aquest encís, va néixer el seu primer espectacle de cuplet: 
“Jo vull ser miss”, estrenat a la sala CAT dins del festival 
Tradicionàrius, el febrer de 2019. 

L’estiu de 2021, amb el mateix objectiu, el projecte s’actualitza 
amb diferent instrumentació, explorant noves sonoritats i amb 
una essència totalment renovada.

Veu 
Carmesina Pons 
Piano 
Daniel González
Violí 
Marçal Pàmies
Direcció artística i escènica 
Júlia Vincent 
Direcció de producció 
Carmesina Pons 
Dramatúrgia 
Mousse 
Arranjaments musicals 
Mousse 
Disseny de llums 
Júlia Vincent 
Fotografia 
Victor Santacruz  
Joan Simó 
Vídeo 
Júlia Vincent 
Aleix Brugués 
Logotip 
Jesús Pérez 
Vestuari 
Eulàlia Vila  
Elisa Boada 
Enregistrament sonor 
Joan Climent 
Coreografia  
Mireia Casado 
Marxandatge 
Sergi Espinosa

12€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

07/05, 18 h
Espai F (Foment 
Mataroní)

Jo vull ser miss
Mousse

Cabaret

Programa

Frederic Mompou (1893-1987) 
Cançó i dansa núm. 4, 6 i 8
Enric Granados (1867-1916)  
Danza española núm. 5 
La maja de Goya 
Danza española núm. 3
M. L. Anido (1907-1996) 
Boceto indígena 
El misachico 
Variaciones camperas
Isaac Albéniz (1860-1909) 
El puerto 
El Albaicín 
Cataluña

El programa que presenta Lux Guitar Quartet se centra en 
quatre Mirades: la mirada intimista de Frederic Mompou, la 
mirada romàntica d’Enric Granados, la mirada folklorista de 
Maria Luisa Anido i la mirada nacionalista d’Isaac Albéniz, tots 
ells músics emblemàtics del segle XX. 

En la recerca del seu repertori, Lux Guitar Quartet explora di-
verses manifestacions musicals aconseguint interpretacions 
plenes de sensibilitat, força i emotivitat. En els seus progra-
mes de concert presenten obres originals, així com transcrip-
cions adaptades per reconeguts músics i pels components 
d’aquesta formació.

Lux Guitar Quartet
Guitarres 
Pilar Ramon 
David Murgadas 
Laura Fontanals 
Marcos Sánchez

12€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

23/04, 18 h
Espai F (Foment 
Mataroní)

Mirades
Lux Guitar Quartet

Concert de cambra
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Programa

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Trio Sonata, op. 1 núm. 8

M. Lombardini (1745-1818) 
Trio op. 1 núm. 3

Franz Joseph Haydn (1732-1809)  
Trio op. 100 núm. 2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)  
Trio en do M, op. 87

Piotr Ilitx Txaikovski (1840-1893) 
Cançons populars russes

Jordi León (*1952)  
Cinc melodies populars catalanes

El programa comença en els hospedalia venecians, passa per 
Viena i acaba amb cançons tradicionals.

Arcattia és un projecte cambrístic iniciat el 2008 com a grup 
de cambra versàtil, format per músics de llarg recorregut en 
la vivència musical, i amb el desig clar per la difusió del re-
pertori escrit per a cordes en formats cambrístics poc usuals. 

Trio Arcattia
Quim Térmens, violí 
Joan Morera, violí 
Lluís Heras, violoncel

12€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

04/06, 18 h
Espai F (Foment 
Mataroní)

Connexions
Trio Arcattia

Concert de cambra

Espectacle de flamenc amb els millors ballarins d’Espanya.

Un recorregut des dels inicis del flamenc fins al seu reconeixe-
ment com a Patrimoni de la Humanitat per part de la Unesco.

El títol vol expressar la significació del flamenc com a font per 
a expressions artístiques espanyoles i internacionals. Moltes 
de les músiques emanades del coneixement popular i de les 
tradicions més variades s’han alimentat o comunicat amb el 
flamenc: des del blues i el jazz fins a les músiques més diver-
ses de tot el planeta.

Nexus Company
Direcció 
Daniel Vicandi
Ballarins 
Carlos Romero 
Álvaro Brito 
Pedro l. Sánchez 
Santiago Herranz 
Yoel Vargas 
Daniel Ramos 
Víctor D. Martín 
Cristian Martín 
Tania Martín 
Marina Bravo 
Celia Ñade 
Julia Pereira 
Lorena Moreno 
Alba Dusmet 
Alejandro de Castro 
Rocío Dusmet

17€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

21/05, 18 h
Teatre  
Monumental

Legado
Nexus Company (Daniel Vicandi)

Flamenc
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Una tribu de gitanos arriba a un castell ubicat en terres cas-
tellanes amb la intenció de demanar al senyor del castell que 
els deixi acampar a les seves terres, com ja els ho va concedir 
20 anys abans el seu pare. Mario, el senyor del castell, que 
acaba d’arribar d’una cacera, no hi posa inconvenient, però 
queda tan impressionat per la bellesa d’Amapola —una de 
les gitanes que viatja amb la tribu— que, a canvi, els demana 
visitar el seu campament el dia següent i que preparin una 
festa per a ell i els seus amics, oferint-los els seus cants i 
danses populars. 

La música és d’una bellesa extraordinària. És ben conegut 
l’intermezzo que han interpretat orquestres de tot el món. 
També cal destacar els romanços d’Amapola i Ivan i el preciós 
duo d’Amapola i Mario.

Veus
Mireia Dolç, soprano 
Nacho Guzman, tenor 
Alberto Cazes, barÍton
Cor de la Lírica de Sant Andreu 
Orquestra Chalumeaux
Direcció musical 
Xavi Dolç 
Direcció escènica 
Marc Calvo
Ballet 
Isa Moren
Coordinació general 
Rafa Miralles
Companyia de Sarsuela Ciutat 
Comtal 

22€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

02/07, 18 h
Teatre  
Monumental

La leyenda del beso
Lírica de Sant Andreu 
Rafató Teatre

Sarsuela

El Duo Brotons va néixer l’any 2021 a partir d’una llarga amis-
tat que ha esdevingut l’impuls de la seva actual dedicació 
professional. Format per Hèctor Báscones al violoncel i Gerard 
Sala al piano, el Duo Brotons vol apropar al públic música de 
diferents estils adaptada per aquesta formació.

El seu programa consta d’arranjaments instrumentals de can-
çons pop i rock conegudes, així com música clàssica, cinema 
i repertori popular de la nostra terra.

Duo Brotons
Gerard Sala, piano 
Hèctor Báscones, violoncel

12€
Entrades i descomptes: 
consulteu la pàgina 62

18/06, 18 h
Espai F (Foment 
Mataroní)

Obres per a 
violoncel i piano
Duo Brotons

Concert de cambra

Peter Tchaikovsky  
(1840-1893)  
Introducció d’El llac dels 
cignes

Camille Saint-Saens  
(1835-1921) 
El cigne, d’El carnaval dels 
animals 

Franz Schubert (1797-1828)  
Serenade

Johannes Brahms  
(1833-1897) 
Dansa hongaresa núm. 5

Pietro Mascagni (1863-1945) 
Intermezzo, de Cavalleria 
Rusticana

George Bizet (1838-1875) 
Havanera, de Carmen

Ennio Morricone (1928-2020) 
Tema d’amore, de Cinema 
Paradiso 

John Williams (*1932)  
Star Wars

Carlos Gardel (1890-1935) 
Por una cabeza 

Nicola Piovani (*1946) 
Vals, de La vita è bella

John Lennon (1940-1980) 
Imagine

Paul McCartney (*1942) 
Eleanor Rigby 

Leonard Cohen (1934-2016) 
Hallelujah

Eric Clapton (*1945)  
Tears in heaven 

Dimitri Shostakovich  
(1906-1975) 
Vals núm. 2, de la Suite de 
jazz 

Josep Lluís Ortega Monasterio 
(1918-2004) 
El meu avi

Miki Nuñez (*1996) 
Escriurem

Joan Manel Serrat (*1943) 
Paraules d’amor 
Mediterráneo 

Programa
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Teatre Monumental

Venda d’entrades  
i reserva d’invitacions
Al web culturamataro.cat/entrades

Cultura Mataró (C. de Sant Josep, 9) 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

A la taquilla del Teatre Monumental 
des d’una hora abans de l’espectacle.

Abonament
Cada any es fan dos períodes d’abonament 
per a les obres de la temporada estable de 
teatre i dansa que suposa un descompte 
del 40 % sobre el preu de les entrades dels 
espectacles.

Aparcament
Els dies de representació de les obres de la 
temporada estable de teatre i dansa al Teatre 
Monumental el pàrquing de l’Espai Firal / 
Parc Central estarà obert fins a una hora 
després de la finalització de l’espectacle.

Es podran recollir tiquets de descompte per 
als assistents a la taquilla del teatre (servei 
fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Mataró i PUMSA).

Descomptes 
Temporada estable de teatre i dansa
 » Del 25 %: Estudiants, tercera edat titulars 
del Carnet Blau, alumnes de l’Aula de Teatre 
de Mataró, titulars del carnet del programa 
Voluntariat per la Llengua, persones amb dis-
capacitat igual o superior al 33 %.

 » Del 15 %: Grups de 12 persones o més, titu-
lars dels carnets de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona i de 
l’associació d’espectadors del Teatre Lliure.

Sortim en família
 » Socis Grup Xarxa i carnet de família nom-
brosa: 6€

Temporada musical del Foment Mataroní
Mamma mia, El cantar del arriero 
i La leyenda del beso:
 » Socis del Foment Mataroní i jubilats: 20€
 » Aturats i estudiants: 18€
 » Persones amb minusvalidesa i menors 
de 12 anys: 11€

Sibelius & Ekgar i Legado:
 » Socis del Foment Mataroní i jubilats: 15€
 » Aturats i estudiants: 13€
 » Persones amb minusvalidesa i menors 
de 12 anys: 8,5€

Teatre del Cafè Nou

Venda d’entrades  
i reserva d’invitacions
Al web culturamataro.cat/entrades

Cultura Mataró (C. de Sant Josep, 9) 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Espectacle Mireia Vives i Borja Penalba:  
al web barcafenou.cat/agenda

A la taquilla des d’una hora abans de 
l’espectacle.

Per als Assortits de música i teatre no hi ha 
reserva prèvia d’invitacions.

Foment Mataroní
Venda d’entrades 
Foment Mataroní (C. Nou, 11) 
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h

A la taquilla des d’una hora abans 
de l’espectacle.

Reserva d’entrades
Per WhatsApp / Telegram al 601 006 207 
amb el nom i el nombre d’entrades.

Descomptes 
Mirades (Lux Guitar Quartet), Connexions 
i Concert per a violoncel i piano:
 » Socis del Foment Mataroní i jubilats: 10€
 » Aturats i estudiants: 8€
 » Persones amb minusvalidesa i menors 
de 12 anys: 6€

Els concerts organitzats pel Foment 
Mataroní que se celebren a l’Església de 
Sant Josep, Mirades (Oquestra de Cambra 
Terrassa 48) i Vida simfònica de Beethoven:
 » Socis del Foment Mataroní i jubilats: 15€
 » Aturats i estudiants: 13€
 » Persones amb minusvalidesa i menors 
de 12 anys: 8,5€

Casal L’Aliança

Venda d’entrades
Al web codetickets.com

L’Aliança Mataró (Pl. de les Tereses, 22) 
De dilluns a dijous, de 9 a 18 h 
Divendres, de 9 a 14 h

A la taquilla de la Sala Casal L’Aliança 
des d’una hora abans de l’espectacle.

Descomptes 
 » Socis L’Aliança Mataró i carnet de família 
nombrosa: 6€

Can Gassol

Reserva d’invitacions
Al web culturamataro.cat/entrades

Cultura Mataró (C. de Sant Josep, 9) 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

A la taquilla des d’una hora abans de 
l’espectacle.

Entrades 
i descomptes
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Teatre Monumental 
La Riera, 169

Can Gassol 
Pl. de la Pepa Maca, 15

Teatre del Cafè Nou 
La Riera, 123

Casal L’Aliança 
C. de Bonaire, 25

Espai F (Foment Mataroní) 
C. Nou, 11

Església de Sant Josep 
C. de Sant Josep, 9

Ateneu de la Fundació Iluro 
La Riera, 92

Teatre de l’escola Salesians 
Avinguda de Puig i Cadafalch, 80

Tota la informació  
a culturamataro.cat
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Cultura Mataró
C. de Sant Josep, 9 
08301 Mataró 
93 758 23 58 
cultura@ajmataro.cat

Horari d’obertura i venda d’entrades: 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

culturamataro.cat 
culturamataro.cat/entrades

 Cultura Mataró

 @CulturaMataro

 @culturamataro
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