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EL MILLOR TEATRE 
AL COSTAT DE CASA

Garantia de qualitat. 
Cinc històries escèniques 

avalades per la crítica

REMOUEN
CONSCIÈNCIES

Reivindicació i actualitat
a l’escenari

PETITES JOIES
ESCÈNIQUES

Una oportunitat única 
per descobrir propostes 

emergents que despunten

VENDA ANTICIPADA

WEB

a partir del 16 de desembre a les 12 h a 
www.teatredesalt.net

VENDA D’ENTRADES
AVANTATGES I DESCOMPTES

60€
2 adults + 2 nens 
a l’espectacle 
Lari Poppins

forfait
faMiLiar

Fes-te soci. Obtindràs 
avantatges i participaràs 
en activitats exclusives. 
Més informació: 
ciutatinvisible.org

20%
DESCoMPtE

Carnet Jove, majors de 65 anys, 
jubilats, menors de 26 anys, 
aturats, carnet de biblioteques 
de Girona i Salt, Club TresC 
i Club La Vanguardia. 

15%
DESCoMPtE

TRIA EL TEU 
ITINERARI

Aquest any vestim la programació en tres grans eixos, tres recorreguts teatrals 
diferents però amb la qualitat com a fil conductor. Remena i tria el teu 

itinerari o... descarrila’t i descobreix noves fórmules escèniques!

L’ELECTE
— Pàg. 4 —

REVOLTA 
DE bRUIxES

— Pàg. 4 —

A MI NO ME 
ESCRIbIó TENNESSEE 

WILLIAMS
— Pàg. 6 —

HAzTE bANQUERO. 
TARJETAS bLACk. TODO LO 
QUE QUISIERON OCULTARTE

— Pàg. 4 —

bE GOD IS
— Pàg. 6 —

yOU SAy 
TOMATO
— Pàg. 5 —

PAULA VALLS
— Pàg. 3 —

CLAUDIA
— Pàg. 5 —

yO, 
FEUERbACH

— Pàg. 3 —

MAG LARI
— Pàg. 3 —

CONILLET
— Pàg. 5 —

SOTA 
TERÀPIA
— Pàg. 6 —

LLIBRERIA 22

a partir del 16 de desembre a les 12 h 
Carrer Hortes, 22 (Girona)
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Dissabtes de 9 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Compres només en efectiu

PER TELÈFON

a partir del 16 de desembre a les 12 h
972 402 004 (Teatre de Salt)
De dilluns a divendres (laborables), de 10 a 14 h
Els dies 22, 23, 30 de desembre i 5 de gener 
és tancat.

VENDA EL MATEIx DIA DE LA FUNCIó

A la taquilla del Teatre de Salt: des 
d’una hora abans de la funció, si queden 
entrades disponibles.

Consulta al web la disponibilitat 
d’entrades uns dies abans de la funció. 
És molt probable que quedin entrades. 
Pots comprar-les via web fins a l’hora 
de la funció.

Aquesta programació s’inclou dins el cicle 
de Teatre Professional
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MÀGIA

MAG LARI 
LARI POPPINS 
Dissabte, 4 De febrer — 17 h 
Preu: 20 €
fOrfait faMiLiar: 60 € 
(2 aDuLts + 2 NeNs)

Autor i director Josep Maria Lari / Intèrprets Mag Lari i Albert Ubach
—Durada: 1 h 10 min

Després de fascinar més de 85.000 espectadors al 
llarg de dues temporades amb Splenda, l’il·lusionis-
ta més carismàtic de Catalunya torna als escenaris 
amb un espectacle ple d’humor, màgia i molta 
diversió per sorprendre i divertir a petits i grans: 
Lari Poppins.

I és que per primera vegada el Mag Lari con-
fessa: “Mary Poppins és la meva mare, per això faig 
màgia”. El resultat és un xou que reivindica l’es-
sència dels grans trucs clàssics (aparicions, grans 
aparells, jocs de cartes, canvis de vestuari...), que 
posen de manifest les grans habilitats tècniques de 
l’artista i la seva capacitat per posar-se el públic a la 
butxaca.

Un espectacle de màgia compartida, 
festiva, còmica i entranyable, 
plena de rialles i complicitat

Un espectacle de màgia amb una gran posada 
en escena, tècnicament perfecte
—Jovespectacle.cat

Lari és perfeccionista i delicat en els seus 
espectacles (...) la posada en escena està 
carregada d’un toc burleta i irònic
—Victoria C. Solano. El Faro de Ceuta

www.maglari.com

MÚSICA

PAULA VALLS
BLAck & WhIte
Dissabte, 11 De febrer — 21 h 
Preu: 18 €

Intèrprets Paula Valls (veu), Guillem Soler (piano i veus), Kim 
Abramo (guitarra i veus), Franco Molinari (contrabaix) i Joan 
Carles Aguerri (bateria) 
—Durada: 1 h 15 min

Amb només 17 anys i una facilitat innata per com-
pondre i interpretar, Paula Valls s’ha convertit en 
una de les cantants més prometedores del panora-
ma musical català.

Seva és la veu femenina que interpreta Don’t 
give up, la versió de la cançó de Peter Gabriel que 
posa música a la Marató de TV3 2016. I seus també 
són els temes que formen part de Black & White, 
un projecte que ha seduït públic i crítica, amb una 
combinació exquisida de frescor i puresa. A Salt, 
la veu de Paula Valls estarà acompanyada per la 
solidesa i calidesa de la seva banda. La sonoritat 
és sorprenent: càlida i propera a la música negra. 
Recorda la sensibilitat de Norah Jones i la força 
d’Amy Winehouse.

la nova gran promesa 
mUsical catalana

Valls és jazz, soul, funk. Una elegant barreja 
capitanejada pel color de la seva veu, que ha 
inspirat tot el projecte
—Guillem Soler, productor

Pocs projectes musicals aglutinen tants elogis 
en tan poc temps
—Albert Domènech. La Vanguardia

paulavalls.com

TEATRE

yO, FEUERbACH
Tankred dorsT 
amb Pedro CasablanC
I  samuel VIyuela 
GonZÁleZ
Dissabte, 18 De febrer — 21 h 
Preu: 28 / 18 €

Autor Tankred Dorst / Director Antonio Simón / Versió i adaptació 
Jordi Casanovas / Intèrprets Pedro Casablanc i Samuel Viyuela 
González / Veu en off Nuria García / Coproducció Grec Festival 
de Barcelona 2016, Velvet Events i Buxman Producciones
—Durada: 1 h 30 min (aprox.) | ESpECTACLE En CASTELLà

Considerat un dels grans dramaturgs europeus de 
les darreres dècades, Tankred Dorst signa un text 
commovedor sobre aquells que no aconsegueixen 
ser protagonistes. Cinisme, humor, força i delicadesa 
s’aglutinen en Yo, Feuerbach, que converteix en una 
al·legoria de la vida la història d’un actor envellit que 
es veu obligat a lluitar per una segona oportunitat.

El talent excepcional de Pedro Casablanc (El 
Comisario, Periodistas, Asuntos personales...), en 
un dels grans reptes de la seva carrera, i la versió de 
Jordi Casanovas, un dels autors més brillants del 
teatre contemporani, assoleixen un exercici de po-
esia emocional, en el qual genialitat i bogeria van 
lligades en un personatge tràgic i còmic alhora.

molt bona acollida de pÚblic 
i crÍtica al grec 2016

 Si Yo, Feuerbach és un text magnífic, la inter-
pretació per part de Casablanc és de les que 
fan història: insuperable, extraordinària, 
xocant... Senzillament genial 
—Joan-Anton Benach. La Vanguardia

Cal no perdre’s aquesta funció, a la qual no 
costa augurar un gran èxit. I molts premis
—Marcos Ordóñez. El País

ACTIVITAT POSTFUNCIÓ 
Col·loqui amb pedro Casablanc 
i Samuel Viyuela González. 
Entrada exclusiva per als socis de:

© xEVI VALLS



COMÈDIA

RAMON 
MADAULA 
I ROGER COMA 
L’eLecte 
Dissabte, 4 De Març — 21 h 
Preu: 28 / 18 €

Autor Ramon Madaula / Direcció Jordi Casanovas / Intèrprets 
Roger Coma i Ramon Madaula / producció Sala Muntaner, 
Hause&Richman i Intent Produccions 
—Durada: 1 h 20 min (aprox.)

Després de quedar finalista al V Torneig de Dra-
matúrgia Catalana de Temporada Alta 2015 amb 
aquest text, Ramon Madaula va decidir portar-lo 
als escenaris amb la complicitat de Roger Coma. El 
resultat és una comèdia dramàtica sobre els efectes 
de la política i les teràpies psiquiàtriques.

Un jove polític acaba de ser escollit president. 
En poques hores ha de pronunciar el seu discurs 
d’investidura però, cada vegada que l’assaja, un 
terrible tic deforma la seva cara de forma tan 
ridícula com hilarant. El psiquiatre té poques hores 
per resoldre aquest aparent trastorn i evitar que el 
president faci un ridícul espantós en la seva prime-
ra compareixença.

L’Electe es converteix en una batalla entre el 
president i el psiquiatre. Política contra ciència, 
consciència contra aparença, poder contra poder.

text finalista del v torneig 
de dramatÚrgia catalana 

de temporada alta 2015

Sempre m’ha inquietat saber quines són les 
motivacions reals que mouen algú a ser presi-
dent del seu país
—Ramon Madaula

TEATRE POLÍTIC / COMÈDIA

SIMONA LEVI 
hAzte BANqueRO.
tARjetAS BLAck. tODO LO que 
quISIeRON OcuLtARte 
Dissabte, 11 De Març — 21 h 
Preu: 28 / 18 €

Creació Xnet i 15MpaRato / Guió Simona Levi i Sergio Salgado / 
Dramatúrgia i direcció Simona Levi / Intèrprets J. Julien, A. Pérez, 
E. Barberà i A. Mateus / Execució Alfa Sánchez, Isabel Sánchez 
/ producció Conservas, Minoria Absoluta i micromecenes
—Durada: 1 h 35 min | ESpECTACLE En CASTELLà (amb una 
introducció en català)

L’activista i polifacètica Simona Levi torna als 
escenaris per denunciar una història real i dramàtica 
però sobretot absurda i atroçment còmica.

Caja Madrid (avui Bankia) va produir la setena 
part del forat de centenars de milers de milions que 
constitueix l’anomenada “crisi”. Aquesta és la tra-
ma de com es va crear, però també de com, contra 
tot pronòstic, va canviar el final que tenien previst 
els banquers i els polítics que la van perpetrar. 
Una història, amb paraules textuals que van deixar 
escrites els implicats.

Una obra sobre l’escàndol de banKia

Se surt de l’obra com una moto
—Guillem Martínez. CTXT

Una peça que fa riure per la seva cruesa i que 
obliga a replantejar la política i l’economia
—Jordi Bordes. El Punt/Avui

xnet-x.net/ca/hazte-banquero

TEATRE

REVOLTA 
DE bRUIxES 
J. m. beneT I JorneT 
la komPanyIa llIure
DiuMeNGe, 19 De Març — 18 h 
Preu: 28 / 18 €

Autor Josep Maria Benet i Jornet / Direcció Juan Carlos Martel 
Bayod / Intèrprets Chantal Aimée, Clàudia Benito, Raquel Ferri, 
Àurea Márquez, Xicu Masó, Andrea Ros i Júlia Truyol / producció 
Teatre Lliure
—Durada: 1 h 15 min

Debut de les noies de La Kompanyia Lliure,  creada 
per donar a conèixer talents emergents, amb l’his-
tòric text de Josep Maria Benet i Jornet, estrenat 
el 1981. Amb ulls renovats, l’obra narra tot allò 
que succeeix a sis dones i un home en el transcurs 
d’una nit de lluna plena.

Elles formen la brigada encarregada de la 
neteja diària d’uns grans locals, ell s’ocupa de la 
vigilància i control nocturn. Les dones tenen un 
problema comú, col·lectiu, que les enfrontarà amb 
el vigilant, però aquest problema és gairebé l’única 
cosa que les uneix, i és per això que la diminuta i 
domèstica revolta que sobrevé pot agafar aviat uns 
camins inesperats.

Un  clàssic de benet i Jornet 
vigent als nostres dies

No es pretén donar respostes gaire contun-
dents. Només intentar l’anàlisi de per què, 
inesperadament, els bruixots tornen i es fan 
amb el poder
—Josep M. Benet i Jornet, autor

L’obra parla de la impossibilitat de posar-se 
d’acord en un bé comú per raons personals
—Júlia Truyol, actriu

www.teatrelliure.cat

4 teatre de salt

ACTIVITAT 
POSTFUNCIÓ 
Col·loqui amb Simona Levi.
Ho organitza:

© ROS RIBAS



TEATRE DOCUMENTAL

CLAUDIA
la ConquesTa 
del Pol sud
DiveNDres, 24 De Març — 21 h 
Preu: 24 / 14 €

Dramatúrgia Claudia Poblete Hlaczik, Carles Fernández Giua, 
Eugenio Szwarcer / Direcció Carles Fernández Giua / producció 
La Conquesta del Pol Sud SCP, Grec Festival de Barcelona 
2016 i CCCB 
—Durada: 1 h 25 min | ESpECTACLE En CASTELLà 

Claudia Victoria Poblete va néixer a Buenos Aires el 
1978. Però va descobrir que es deia així als 22 anys: 
als pocs mesos de néixer havia estat segrestada per 
un família de l’entorn militar de la dictadura.

Claudia, com a testimoni i protagonista real de 
la història, ens parla en primera persona del valor 
necessari per aixecar la veu i prendre partit. 

La Conquesta del Pol Sud parteix de l’experi-
ència vital d’una enginyera de sistemes argentina 
per crear un poema escènic sobre la memòria, la 
justícia i la identitat, sobre la colectivitat i la indivi-
dualitat que interactua amb imatges documentals i 
material procedent de la investigació de la compa-
nyia al nord d’Argentina.

Un mUntatge interpretat per la 
protagonista dels fets reals

Una creació que només es pot aplaudir amb 
tota l’emoció de l’excel·lència lliurada a la 
veritat
—Juan Carlos Olivares. Recomana.cat

El recordarem com un dels espectacles 
documentals i poètics millor elaborats de la 
temporada
—Joan-Anton Benach. La Vanguardia

www.laconquesta.com

TEATRE

CLARA 
SEGURA  
cONILLet 
DijOus, 30 De Març — 21 h 
Preu: 28 / 18 €

Autora Marta Galán Sala / Direcció, traducció i adaptació Marc 
Martínez / Intèrpret Clara Segura / producció Bitò i Teatre Lliure 
—Durada: 1 h 20 min

Una mare rep una carta de l’escola que diu que el 
seu fill no progressa adequadament. Aquest fet 
dispara l’acció de l’obra i el cor de l’únic personatge 
de Conillet, que iniciarà un viatge a les profunditats 
del seu interior i la confrontarà amb pors i desitjos. 

A partir d’un text de Marta Galán Sala interpre-
tat per una immensa Clara Segura, Conillet parla 
de les dones, però en el fons parla de com funciona 
el món. 

És la selfie d’una dona polièdrica, al límit, que 
ha de fer malabars diaris per combinar totes les 
seves facetes i mantenir un equilibri entre les seves 
obligacions i els seus desitjos. La seva vida és com 
un xuclador, un anar i venir frenètic al ritme d’un 
timbal de Duracell, que dura i dura i dura... Però 
què passaria si un dia, a totes les conilletes del 
món, se’ls acabessin les piles?

premi de la crÍtica 2015 
a la millor actriU

Descomunal interpretació de Clara Segura, 
canó d’actriu, una de les nostres feres 
—Marcos Ordóñez. El País

Excel·lent
-Jordi Bordes. El Punt/Avui

És una mica de tot i, simplement, el testimoni 
d’una impressionant, meravellosa voracitat 
vital. No us el perdeu
-Joan-Anton Benach. La Vanguardia

www.bitoproduccions.com

COMÈDIA

yOU SAy 
TOMATO
Joan yaGo
Dissabte, 1 D’abriL — 21 h 
Preu:  18 € 

Autor Joan Yago / Direcció Joan Maria Segura Bernadas 
/ Intèrprets Anna Moliner i Joan Negrié / Direcció musical i 
arranjaments Xavier Mestres / producció Joan Negrié
—Durada: 1 h 15 min 

Joan Negrié i Anna Moliner, dues de les grans veus 
del musical català, són en Santi i la Rosó, una pa-
rella d’artistes que fa 10 anys que viuen junts. Una 
història d’amor que va començar amb un especta-
cle que els havia de portar al capdamunt de l’esce-
na. Els anys passen i aquest dia no arriba. I mentre 
es preparen per actuar, comencen a preguntar-se 
cap a on va el seu projecte musical, cap a on va la 
seva història d’amor i quina de les dues coses està 
destruint l’altra.

Una comèdia intensa i profundament huma-
na, que ha triomfat a Barcelona. El diàleg còmic 
i la música lleugera construeixen una reflexió 
desacomplexada sobre el sentit de l’art i la felicitat 
en les relacions de parella. En general, sobre tot allò 
que ens trobem el dia que deixem de ser joves.

Una de les propostes de petit format 
mÉs aplaUdides de la temporada

Dos rols perquè Joan Negrié i Anna Moliner es 
llueixin com a tragicòmics
—Juan Carlos Olivares. Time Out

Anna Moliner i Joan Negrié despunten bona 
química, dots de pallasso, però també drama, 
tristesa i ... música!
—Martí Figueras. www.masteatro.com
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ACTIVITAT 
POSTFUNCIÓ 
Col·loqui amb la companyia.
Ho organitza:

© DAVID RUAnO
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COMÈDIA

SOTA 
TERÀPIA 
danIel Veronese 
DiveNDres, 21 D’abriL — 21 h
Preu: 28 / 18 €

Autor Matías del Federico / Direcció Daniel Veronese / Intèrprets 
Francesc Ferrer, Marina Gatell, Cristina Plazas, Miquel Sitjar, 
Andrés Herrera i Meritxell Huertas / producció ANEXA en acord 
amb Producciones Teatrales Contemporáneas 
—Durada: 1 h 40 min

Tres parelles són convidades a participar en una 
relaxada sessió de teràpia. Aparentment res massa 
extraordinari, però la sessió es desenvoluparà sense 
cap professional i la dirigiran els mateixos pacients. 

A poc a poc una maquinària impensable s’enge-
garà i desencadenarà confessions, reclams, veritats 
i mentides. Els codis i els aparellaments que havien 
funcionat ja no serveixen. I sortirà a la llum una 
altra veritat... 

Daniel Veronese, un dels millors directors 
argentins, es fa càrrec d’aquesta versió del també 
argentí Matías del Federico, guanyador d’un con-
curs de dramatúrgia, que fa quatre temporades que 
es manté en cartell a Buenos Aires. 

Una obra brillant i intel·ligent que, com les 
bones comèdies, parla de temes molt seriosos.

Una comÈdia brillant sense treva

Pur joc teatral sota la mà mestra de Veronese 
amb tots els al·licients per atrapar el gran públic
—Imma Fernández. El Periódico de Catalunya

El repartiment és immillorable, a l’alçada de 
la frenètica sessió a la que ha de donar vida
—Albert Domènech. La Vanguardia

CIRC, MÚSICA I TEATRE GESTUAL

bE GOD IS 
esPaI dual 
orIol Pla, blaI JuaneT 
I marC sasTre
DiveNDres, 5 De MaiG — 21 h
Preu: 18 €

Direcció Espai Dual / Intèrprets Blai Juanet Sanagustín, Oriol Pla i 
Marc Sastre / producció Espai Dual 
—Durada: 50 min

El primer espectacle de la companyia Espai Dual 
transita a mig camí entre el clown més desenfrenat, 
l’equilibrisme i una banda sonora narrativa brillant, 
sense oblidar-se del sentit de l’humor i un ritme 
trepidant. 

Oriol Pla (Merlí, Truman, El cor de la ciutat...) 
és actor gestual i ballarí, Blai Juanet ve del món del 
circ i Marc Sastre és músic. Tres artistes immen-
sos van muntant sobre l’escenari petites històries 
que creixen i creixen fins a desdibuixar-se en una 
de nova. Amb gags sorprenents, plens de poesia 
visual que tant recorden a Chaplin, Jerry Lewis o 
els germans Marx, aquest premiadíssim xou aposta 
per un humor blanc, net i crea un univers propi que 
combina la màgia, els somnis i la complicitat amb 
el públic. 

premi al millor espectacle i al millor actor 
(oriol pla) en la 20a mostra de teatre de 

barcelona

M’havien dit que Espai Dual eren bons però no 
vaig creure que fossin TAN, TAN i TAN bons
—Marcos Ordóñez. El País

Si el concepte espectacle es pot definir amb un es-
pectacle, l’espectacle en qüestió és Be God is. Que 
tothom prengui nota d’aquest nom: Espai Dual
—Maria Junyent. Time Out

www.espaidual.cat

TEATRE I DANSA 

A MI NO ME 
ESCRIbIó 
TENNESSEE 
WILLIAMS 
roberTo G. alonso 
I marC rosICh 
Dissabte, 13 De MaiG — 21 h
Preu: 18 €

Creació Roberto G. Alonso i Marc Rosich / Dramatúrgia i direcció 
Marc Rosich / Intèrpret Roberto G. Alonso / producció Cia. 
Roberto G. Alonso / Coproducció Fira Tàrrega 2016 
—Durada: 1 h

Una dona madura, desnonada per la vida, improvisa 
un refugi amb les seves poques pertinences i molts 
vestits. I mentrestant, ens explica les seves penes 
amb un gust especial per la hipèrbole: històries 
plenes de dignitat que amaguen una figura que lluita 
per la supervivència amb les armes de la ficció.

Arriba a Salt (dins i fora del teatre) aquest exer-
cici constant de fregolisme, transformisme i exhibi-
cionisme emocional. Una peça de Marc Rosich que 
s’endinsa en el món de la dansa, el teatre gestual, 
el text clàssic, el playback, la cançó en directe i la 
performance.

Un espectacle QUe va captivar 
el pÚblic i la critica a fira tàrrega

Interpretada per un Roberto G. Alonso en estat de 
gràcia, de molta gràcia i també a estones de dolor
—Justo Barranco. La Vanguardia

www.ciarobertogalonso.com

ACTIVITAT POSTFUNCIÓ 
Col·loqui amb Roberto G. Alonso 
i Marc Rosich. 
Entrada exclusiva per als socis de:

© CLARA SERRAHIMA© DAnIEL ESCALé
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MÚSICA

CONCERT 
DE NADAL 
la selVa bIG band I el Cor 
GerIona InfanTIl I JuVenIl
Dissabte, 7 De GeNer — 19 h
Preu: 15 / 10 €

Direcció musical Ramon Alsina / Direcció cor Imma Pascual 
—Durada: 1 h 15 min

Torna el tradicional concert de Nadal al Teatre de 
Salt amb gairebé 60 cantants sobre l’escenari.

La Selva Big Band, acompanyada del Cor 
Geriona Infantil i enguany també del Cor Geriona 
Juvenil, presentaran un repertori basat en can-
çons de Nadal catalanes arranjades a ritme de jazz 
i swing: El Dimoni escuat, Les dotze van tocant, El 
desembre congelat, El Rabadà, Fum fum fum, El 
petit vailet... 

Amb més de 25 anys d’història, la Selva Big 
Band s’ha convertit en una de les més representa-
tives del nostre país i ha participat en nombrosos 
projectes d’arreu. El Cor Geriona Infantil és la coral 
de l’Escola Municipal de Música de Girona i l’em-
brió del Cor de l’Auditori de Girona. 

viU el nadal a ritme de Jazz i swing

òPERA INfANTIL

EL PETIT 
ESCURA-
xEMENEIES 
benJamIn brITTen 
Dissabte, 10 De juNy — 19 h
DiuMeNGe, 11 De juNy — 12 h
Preu: 10 / 7 €

Música Benjamin Britten / Llibret Eric Crozier / Direcció musical 
Jorgelina Giordano / Direcció escènica Marta Fluvià / Intèrprets 
Escola Coral del Conservatori Isaac Albéniz de Girona, nens i 
nenes solistes, quartet de corda, piano a 4 mans i percussió / 
Espai escènic i il·luminació Roser Bover / Vestuari Emma Bover
—Durada: 50 min

En Sam és un nen pobre que ha de treballar per a 
uns malvats escura-xemeneies per ajudar la seva 
família. Un dia queda atrapat dins la xemeneia i els 
seus crits alerten els nens de la casa, que l’ajudaran 
a alliberar-se i a fugir a la cerca d’un futur millor. 
Ambientada en l’Anglaterra victoriana, aquesta és 
una òpera sobre la crueltat, la ingenuïtat i l’espe-
rança, amb un toc d’humor i la música captivadora 
i colorista de Benjamin Britten i l’Escola Coral del 
Conservatori Isaac Albéniz de Girona.

MÚSICA

CONCERT SOLIDARI 
Cor Gospel Girona 
Dissabte, 29 D’abriL — 21 h
Preu eNtraDa DONatiu: 
10 € (aNticiPaDa) / 12 € (taquiLLes)

Tota la màgia i l’emoció de la música del Cor Gospel 
Girona en un concert a benefici íntegre de dues 
ONG’s africanes: l’associació Nzuri Daima, que 
ajuda a rescatar nens en situació d’abandó, abusos 
o pobresa extrema, i els Amics de Boulembou, que 
treballen a diversos projectes d’abastament d’aigua, 
agricultura, educació i sanitat en aquesta comuni-
tat de Senegal.

Si no podeu assistir-hi, podeu comprar la vostra 
entrada Fila 0 i fer el donatiu a:

Compte corrent Nzuri Daima: 
ES04 0182 0841 15 0201532347    
Compte corrent Amics Boulembou: 
ES592 1000935370100891092

TEATRE

ELS PASTORETS 
FolCh i torres
DiuMeNGe, 25 De DeseMbre — 19 h
DiLLuNs, 26 De DeseMbre — 20 h
Preu: 6 €

Direcció Xavier Fàbrega / Il·luminació Mon Bover / projeccions 
Robert Alba / Intèrprets actrius i actors de Safareig Teatre, del 
grup de Teatre de la Gent Gran de Salt, joves i mainada de Salt

Aquest 2016 Els Pastorets de Folch i Torres, l’obra 
catalana més representada, fa 100 anys. I per 
celebrar aquesta efemèride, la companyia Safareig 
Teatre s’ha envoltat d’una bona colla d’amants del 
teatre que portaran a escena aquesta representació 
popular tan nostra que ha emocionat, fet riure i 
plorar públics d’arreu. Us la perdreu?

SALT 
A ESCENA

NADAL AL 
TEATRE DE SALT

TEATRE FET I PENSAT 
PER ALS MÉS PETITS

TEATRE MUSICAL

LA FÀbRICA DE xOCOLATA
Coral rossinyol i alimara 
Dissabte, 20 De MaiG; DiuMeNGe, 21 De MaiG — 18 h
Dissabte, 27 De MaiG; DiuMeNGe, 28 De MaiG — 18 h
Preu: 7 €*

Els més de 70 cantaires i actors de la Coral Rossi-
nyol i Alimara ens transportaran a una misteriosa 
fàbrica de xocolata, on els somnis més esbojarrats 
es fan realitat. 

Aquest grup coral infantil i juvenil es va crear 
el 1990 amb un repertori format per cançons pro-
vinents de musicals. El 1998 va unir cant i teatre, fet 
que s’ha convertit en un tret característic i defini-
tori de la coral, que visita cada any el Teatre de Salt 
amb una nova comèdia musical.

*Les entrades no es poden comprar al web del Teatre de Salt, sinó que 
les ven la mateixa Coral Rossinyol: corossinyolialimara@gmail.com

TEATRE A LES ESCOLES

PELL DE LLARINTé, CUA DE TIRé
moisès maiCas
Conte tradicional mandinga, originari del Senegal, 
recollit per Koumera Dlakhaby. Un espectacle diver-
tit i enginyós, ple de ritme, que celebra la vida i el 
misteri de l’aventura. Una obra que conjuga la nos-
tra tradició teatral amb una tradició oral mil·lenària.

EXCLUSIU 
PER A LES 
ESCOLES 
DE SALT

© JOAn CASTILLO



plaça Sant Jaume, 6-8 · Salt
pàrquing gratuït a les Deveses 
de Salt, a 2 minuts del teatre
Telèfon: 972 402 004

dg 25
ElS PASTOrETS
de Folch i Torres 
19 h

dl 26
ElS PASTOrETS
de Folch i Torres 
20 h

ds 7
CONCErT 
dE NAdAl
La Selva Big Band 
i Cor Geriona infantil 
19 h

ds 4
lArI POPPINS
de Mag Lari 
17 h

ds 4
l’ElECTE 
Ramon Madaula 
i Roger Coma
21 h

ds 1
YOU SAY TOmATO
Joan Yago 
21 h

dv 5
BE gOd IS 
Espai Dual 
21 h

dv 21
SOTA TEràPIA
Daniel Veronese 
21 h

ds 11
PAUlA VAllS
Black & White
21 h

ds 11
HAzTE BANqUErO
Tarjetas Black... 
Simona Levi 
21 h

ds 13
A mI NO mE 
ESCrIBIÓ TENNESSEE 
WIllIAmS
Roberto G Alonso 
21 h

ds 10
El PETIT ESCUrA-
xEmENEIES
19 h

dv 24
ClAUdIA
La Conquesta 
del pol Sud 
21 h

ds 18
YO, FEUErBACH
pedro Casablanc 
21 h

dg 19
rEVOlTA 
dE BrUIxES
J. M. Benet i Jornet
18 h

ds 20 
lA FàBrICA 
dE xOCOlATA 
Coral Rossinyol i Alimara 
18 h

dg 11
El PETIT ESCUrA-
xEmENEIES
12  h

dg 21
lA FàBrICA 
dE xOCOlATA 
Coral Rossinyol i Alimara 
18 h

ds 27
lA FàBrICA 
dE xOCOlATA 
Coral Rossinyol i Alimara 
18 h

dg 28 
lA FàBrICA 
dE xOCOlATA 
Coral Rossinyol i Alimara 
18 h

dj 30
CONIllET 
Clara Segura 
21 h

ds 29
CONCErT 
SOlIdArI
Cor Gospel Girona 
21 h
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F E S -TE
SOC I 

D’ E L C LU B
C I U TAT

I N V I S I B L E

PE RÒ A M É S , TE N S MO LT S 
A LTR E S AVA NTATG E S :

El club de la cultura de Girona 
que et permet participar 
en primera persona en 

moltes activitats i gaudir de 
nombrosos avantatges.

Si et fas soci d’El Club et 
regalem 2 entrades per un 
espectacle i recuperes el 
75% en la teva declaració 

de la renda.

20% 
D E SCOM P TE A 
L E S E NTR A D E S 

D E L TE ATR E 
D E S A LT

20% 
D E SCOM P TE A 
L E S E NTR A D E S 

A L F E S TI VA L 
TE M P O R A DA 

A LTA

AC TI V ITAT S 
E XC LU S I V E S

I MO LTE S 
O F E R TE S E N 

EQ U I PA M E NT S 
I S E RV E I S 

CU LT U R A L S 

W W W.C I U TATI N V I S I B L E .O RG

ORGANITZA GESTIONA AMB EL PATROCINI DE

AMB EL SUPORT DEMITJANS DE COMUNICACIÓ RECOMANAT PER

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

JOIERIA - RELLOTGERIA

Web: www.teatredesalt.net
e-mail: info@teatredesalt.net

 teatredeSalt
 @teatredeSalt
 teatredeSalt

Subscriu-te al nostre butlletí electrònic i 
t’informarem de les novetats del Teatre, 
promocions i concursos. Dona’t d’alta al web.

Apropa Cultura vetlla per l’accessibilitat de tota 
la ciutadania als equipaments culturals. 
és una iniciativa que uneix teatres, auditoris i 
museus amb les entitats del sector social per 
fer la cultura accessible a tothom.

postfunció organitzada per El Club de la Ciutat Invisible


