Calendari
Desembre
2018

Respira teatre
Venda d’entrades
Diumenge 23
Els Pastorets

Dimarts 25

Els Pastorets
19 h

19 h

Safareig de Salt

Safareig de Salt

SE

Dimecres 26
Els Pastorets
Safareig de Salt
19 h

SE

Gener
2019

SE

Diumenge 27
Travy

Divendres 1
Salt somriu

SE

Dissabte 9

El chico de la
última fila

Dissabte 9
Les alegres
casades de
Windsor

William Shakespeare
– El Safareig

A

Diumenge 10 Dissabte 16
Les alegres
casades de
Windsor

William Shakespeare
– El Safareig

18 h

21 h

18 i 21 h

Cràdula Teatre i
Cor Preludi

Juan Mayorga

Concert
Solidari

Cor Gospel Girona

A

18 h

Immortal
Bruno Oro

SE

Divendres 22

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 probable que quedin
entrades. Pots comprar-les via web fins a l’hora
de la funció.

Divendres 29
Fairfly

Joan Yago –
La Calòrica

Alícia Serrat
21 h

Tenors

Marcel Tomàs –
Cascai Teatre

Ds 18 i Dg 19
Annie
18 h

SE

15%

de descompte

Forfet Familiar

Ds 25 i Dg 26

Grups familiars de 4 persones
(nenes i nens de 0 a 12 anys i adults)
Als espectacles El Comediant i Tenors (Zona A)

Annie

Coral Rossinyol i
Alimara
18 h

SE

Dissabte 1

Divendres 28
Salt somriu
Presentat per
Sergio Valero

Jordi Casanovas

Amb el suport de:

Aquesta programació s’inclou dins el cicle de
teatre professional:

21 h

Dissabte 23

Per si no ens
tornem a veure

Avantatges i descomptes

21 h

Diumenge 28

Trastorns

18 h

A

Diumenge 12
El comediant

Coral Rossinyol i
Alimara

18 h

Venda anticipada
www.teatredesalt.net

Per telèfon
972 402 004 (Teatre de Salt)
De dilluns a divendres (laborables) de 10 a 14 h
Els dies 24 i 31 de desembre és tancat

El metge de
Lampedusa

Miquel Gorriz –
Xicu Masó

21 h

A

Diumenge 17

Dissabte 16
Europa
21 h

Dissabte 13

Dissabte 6
Peter Pan

Dissabte 11
Oceans

60€

Miquel Cobos i
Exequiel Casamada

21 h

SE

Diumenge 5
Kassandra

A

Llibreria 22
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

Pau Matas, Oriol Pla
18 h

Febrer
2019

Presentat per
Sergio Valero
21 h

Març
2019

Abril
2019

Grup Teatre
Cassanenc

Escola de Música
del Gironès
12 h

Maig
2019

El mirall de Blanes

Sergi Belbel –

Elisabet Casanovas 21 h
18 h

Juny
2019

La dansa de la
venjança

21 h

18 i 21 h
Pre o post-funció organitzada per El Club de la Ciutat Invisible

20%

Carnet Jove, majors de 65 anys, família
nombrosa i monoparental, jubilats, menors de
26 anys, aturats, carnet de biblioteques de
Girona i Salt, Club TresC i Club Vanguardia

de descompte
SE

Fes-te soci.

SE Salt a escena
A Cicle de Teatre Amateur

Obtindràs avantatges i participaràs en activitats exclusives.
Més informació: www.ciutatinvisible.org

Fes-te soci d’El Club i gaudeix, entre d’altres, dels següents avantatges:

El projecte de la Fundació La Ciutat Invisible iniciat a Temporada Alta continua de gener a juny al Teatre de
Salt. L’objectiu és promoure l’intercanvi entre estudiants, professors i professionals de les arts escèniques
per tal que els alumnes de Salt puguin gaudir de noves experiències culturals i viure el teatre en primera
persona. Aquesta temporada es programarà l’espectacle Tut-turutut la princesa! per a les escoles del
municipi i segueix Artistes a l’aula amb l’actriu Elisabet Casanovas i l’actor Lluís Homar.
http://www.ciutatinvisible.org/a-tempo/
Un projecte de:

Regal anual als socis: 2
entrades del Teatre de Salt
o de Temporada Alta
Trobades exclusives amb
artistes i companyies

Amb la col·laboració de:
www.ciutatinvisible.org

20% de descompte
per les entrades del
Teatre de Salt

Ofertes i activitats
exclusives pels socis i
molts altres avantatges

Venda preferent i 20% de descompte en
la programació de Temporada Alta.

Organitza:

Gestiona:

Mitjans de comunicació

Sergi López / Laia Marull / Míriam
Iscla / Sergi Belbel / Pablo Derqui /
Elisabet Casanovas / Oriol Pla /
Anna Ycobalzeta / Bruno Oro / Pere
Riera / Juan Mayorga / Andrés Lima /
Xicu Masó / David Bagés / La Bleda /
Cascai Teatre / La Calòrica…
Respira teatre

Amb la col·laboració de
Amb el patrocini de
Gestiona

teatre
de Salt

Amb el suport de

Organitza

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

@teatredeSalt

teatredeSalt

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

teatre
de Salt

Temporada
Gener — Juny 2019

Plaça Sant Jaume, 6-8 · Salt
Pàrquing gratuït al Parc del Monar, a 2 minuts del Teatre
Telèfon: 972 402 004

Els grans noms de l’escena a prop teu
Comèdia

Teatre

El chico de la
última fila

Immortal

Bruno Oro s’enfronta a
l’eternitat

Un text de Juan Mayorga que va
guanyar el premi Max 2008

Dissabte 16 de febrer a les 21 h
Preu: 28/18€
Durada: 1 h 15 min

Dissabte 9 de març a les 18 i 21 h

Teatre

Travy

Preu: 28 /18 €
Durada: 1 h 30 min

Teatre documental

El metge de
Lampedusa

Humor surrealista en família
amb la firma d’Oriol Pla
Diumenge 27 de gener a les 18 h

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Miquel Gorriz – Xicu Masó

Preu: 28 €
Durada: 1 h 15 min

Divendres 22 de febrer a les 21 h

Autors Pau Matas, Oriol Pla / Direcció Oriol Pla / Intèrprets Diana Pla, Oriol Pla, Quimet
Pla, Núria Solina / Producció Teatre Lliure

Oriol Pla s’estrena com a director amb aquesta obra que compta amb un
repartiment 100% familiar. Després de rebre diversos reconeixements
pels seus papers en teatre, cinema i televisió, Pla dirigeix un espectacle
de clowns on hi actua amb la seva germana i els seus pares, i en el que
cadascú s’interpreta a si mateix.
Amb Quimet Pla com un dels fundadors de Comediants, i Núria Solina,
co-creadora de companyies com el Circ Cric, Travy és una oda al teatre a
càrrec d’una estirp que porta les arts escèniques gravades al seu ADN.
Una trobada familiar atípica, hilarant i alhora commovedora.
Activitat post-funció
Organitza:
Després de la funció xerrada amb la família Pla Solinas

Preu: 28 / 18 €
Durada: 1 h 15 min

Autors Marc Angelet i Alejo Levis / Direcció Marc Angelet / Intèrpret Bruno Oro /
Producció Hause & Richman en col·laboració amb Atrium Viladecans

Bruno Oro presenta el seu primer solo teatral. Una comèdia sobre el
somni de la immortalitat. El camaleònic actor es posa dins la pell de
múltiples personatges per analitzar què passaria si visquéssim
eternament. Seria tan bo com imaginem? Fills sense pressa per
independitzar-se, sogres de qui mai ens desfaríem, treballs grisos sense
l’esperança d’una jubilació... És realment això el que desitgem?
Marc Angelet i Alejo Levis, escriuen aquest text que amb un humor agut
i sense embuts qüestiona el preu de viure per sempre.

Autors Lidia Tilotta i Pietro Bartolo/ Direcció Miquel Gorriz / Adaptació Anna Maria Ricart /
Intèrpret Xicu Masó / Producció Temporada Alta, Teatre Lliure i Punt Produccions
Teatrals S.L.

Adaptació teatral de Lacrime di Sale, el llibre sobre el drama de les
persones refugiades escrit en primera persona per Pietro Bartolo. El text
recull el testimoni de Bartolo, cap dels serveis sanitaris de Lampedusa,
que des del 1993 ha atès a centenars de milers d’emigrants que han
desembarcat a l’illa.
Xicu Masó adopta el paper del metge i sota la batuta de Miquel Gorriz
comparteix les vivències de les víctimes d’aquesta crisi humanitària. Un
colpidor monòleg que ha valgut a Masó el Premi de la Crítica al millor
actor principal del 2018.

Comèdia

Per a tots
els públics

Fairfly

Premi Max 2018 al millor
espectacle revelació

Teatre musical

Per si no ens
tornem a veure

Kassandra

Comèdia

Un homenatge al món de
l’òpera des de l’humor
Diumenge 28 d’abril a les 18 h

Autor Sergio Blanco / Direcció Sergi Belbel / Intèrpret Elisabet Casanovas / Producció
Temporada Alta i Teatre Nacional de Catalunya (TNC)

Preu: 20 / 16 €. Forfet Familiar: 60 €
Durada: 1h 10 min

Dissabte 23 de març a les 21 h

Per a tots
els públics

Teatre

Tenors

Un dels espectacles revelació de
l’escena musical de petit format

Un musical de petit format que guanya volum amb l’elaborada partitura
de Marc Sambola, aclamat compositor i arranjador de nombrosos èxits
escènics, televisius i cinematogràfics. Una història sobre la necessitat
d’enamorar-se on la seducció, les falses aparences i el destí s’entrellacen.

Organitza:

Preu: 28 €(no numerat)
Durada: 2 h

Teatre musical

Anna Legares i Edgar Martínez encarnen a dos joves prínceps que
defugen de la seva identitat en aquest musical de proximitat d’Alícia
Serrat, autora d’aplaudits espectacles com Pegados. Els protagonistes
renuncien a la seva condició de cortesans i escapen del món reial per
conèixer el món real i trobar-hi l’amor.

Activitat post-funció
Després de la funció de les 21 h col·loqui
post-funció amb els intèrprets de l'espectacle

Diumenge 5 de maig a les 18 h

Preu: 28 / 18 €
Durada: 1 h 20 min

Autora Alícia Serrat / Música Marc Sambola / Direcció Alícia Serrat / Intèrprets Anna
Lagares, Edgar Martínez, Marc Sambola / Producció Aules

Andrés Lima dirigeix aquest inquietant text sobre la relació actual dels
joves amb la ficció, escrit per Juan Mayorga, Premio Nacional de Teatro
el 2007. Els exercicis de redacció d’un estudiant captiven al seu
professor de literatura i a la seva dona fins al punt d’atrapar-los en una
perillosa espiral on realitat i ficció es fonen. S’estableix una malaltissa
relació entre els seus personatges, interpretats per un repartiment de
luxe amb Sergi López i Míriam Iscla al capdavant.

Sergi Belbel - Elisabet Casanovas Sergio Blanco

Divendres 29 de març a les 21h

Preu: 20 / 16 €.
Durada: 1 h 25 min

Autor Juan Mayorga / Direcció Andrés Lima / Intèrprets Sergi López, Míriam Iscla, David
Bagés, Anna Ycobalzeta, Guillem Barbosa i Arnau Comas / Producció Sala Beckett

Autor Joan Yago / Direcció Israel Solà / Intèrprets Queralt Casasayas, Xavi Francés, Aitor
Galisteo-Rocher, Vanessa Segura / Producció La Calòrica amb el suport del Teatre
Tantarantana

La Calòrica porta aquesta comèdia sobre la promesa de l’emprenedoria
durant la darrera crisi econòmica, guanyadora de dos Premis Butaca,
dos Premis Max i un Premi de la Crítica.
L’obra tracta amb ironia la situació de quatre joves que, davant
l’obertura d’un ERO de l’empresa on treballen, decideixen
reinventar-se i prendre la seva pròpia iniciativa. Tots ells estan
convençuts que la millor sortida de la crisi és donar ales a les idees
brillants i ser cap d’un mateix. Una aplaudida sàtira sobre el sistema
capitalista actual i el fals mite d'emprendre. Un espectacle que ha
triomfat a teatres de tot Catalunya.

ESPECTACLE GAIREBÉ SENSE TEXT
RECOMANAT A PARTIR DE 8 ANYS
Idea original: Miquel Cobos i Exequiel Casamada / Autors Toni Sans, Albert Mora, Ezequiel
Casamada i Miquel Cobos / Direcció Toni Sans / Intèrprets Ezequiel Casamada, Miquel
Cobos, Albert Mora, Adrià Aguilera i Dani Garcia (piano) / Producció Illuminati

Des de tot el respecte i l’admiració, Ezequiel Casamada, Miquel Cobos i
Albert Mora homenatgen i alhora parodien el món de l’òpera i, més en
particular, l’espectacle Los Tres Tenores, que a la dècada dels noranta va
recórrer els escenaris de tot l’Estat.
Tenors és pur divertimento. Un recital que combina l’humor amb les
melodies més conegudes i emocionants de la història de l’òpera en sentit
ampli, on també hi tenen cabuda la cançó napolitana, la sarsuela, els
boleros i els grans èxits de Broadway. Un espectacle visual i gestual on la
veu és la principal protagonista.

Teatre

La dansa de la
venjança

EXCLUSIU
PER A
LES ESCOLES
DE SALT

Amb Laia Marull i Pablo Derqui

Elisabet Casanovas desmunta el mite de Cassandra, la profeta de la
mitologia grega condemnada a no ser mai compresa. La nova Kassandra
del prestigiós dramaturg uruguaià Sergio Blanco és una immigrant
transsexual que, amb un humor amarg, repassa temes silenciats com
l’esclavatge, la guerra, els refugiats o el comerç sexual. I ho fa en un
idioma que no és el seu, un anglès maldestre que pot entendre
qualsevol.
Un solo magistral (estrenat a Temporada Alta 2018) on Sergi Belbel
torna a apostar pel talent de Casanovas, guanyadora d’un premi Butaca
pel seu paper a La senyora Florentina i el seu amor Homer, dirigida per ell
mateix.
Activitat pre-funció
Organitza:
60 min abans de la de la representació de les
18 h els crítics de Recomana et contextualitzen l’espectacle.

Cicle de Teatre Amateur

Les alegres casades
de Windsor
William Shakespeare – El Safareig

Dissabte 1 de juny a les 18 i 21 h

Dissabte 9 de febrer a les 21h
Diumenge 10 de febrer a les 18h

Preu: 28 / 18 €
Durada: 1 h 20 min (aprox.)

Preu: 8 €

Europa

Comèdia Clown

El comediant

Clown

Tut-turutut
la princesa!

Marcel Tomàs – Cascai Teatre
Diumenge 12 de maig a les 18h
Preu: 20 / 16 €. Forfet Familiar: 60 €
Durada: 1 h 15 min
RECOMANAT A PARTIR DE 8 ANYS
Autors Marcel Tomàs i Susana Lloret / Direcció Marcel Tomàs / Intèrpret Marcel Tomàs /
Producció Cascai Teatre

El showman Marcel Tomàs desplega tota la seva artilleria escènica per
emocionar i despertar les rialles del seu públic: música, improvisacions,
imaginació, ball, objectes i, sobretot , molt bon sentit de l’humor. El
comediant copsa el llenguatge còmic, absurd, gamberro i alhora poètic
que Tomàs s’ha fet propi al llarg de dues dècades i que ha valgut a Cascai
Teatre nombrosos premis.
Un divertidíssim espectacle on el reconegut clown homenatja la seva
pròpia professió, la d’un comediant que malgrat les adversitats de la vida
no perd mai la capacitat de somiar i de contagiar somriures.

Salt a escena
Teatre

Els Pastorets
de Salt
Per a tots
els públics

Safareig de Salt

Diumenge 23 de desembre a les 19h
Dimarts 25 de desembre a les 19h
Dimecres 26 de desembre a les 19h
Preu: 8 €

40 actors sobre l'escenari ens faran passar una bona estona a
petits i grans en una adaptació un tant sui generis dels Pastorets
d'en Folch i Torres. Un munt de pastors, angelets i dimonis amb
un toc d'humor i certa reivindicació. Un espectacle familiar apte
per a tots els públics que es podrà veure en tres funcions durant
les festes de Nadal. El 50% de la recaptació del dia 23 es donarà a
l'associació Càritas de Salt.

Autor Jordi Casanovas / Direcció Pere Riera / Intèrprets Laia Marull, Pablo Derqui /
Producció La Villarroel

La guanyadora de tres premis Goya Laia Marull i l’actor Pablo Derqui es
troben cara a cara a l’escenari per interpretar a un matrimoni durant la
seva ruptura. El que fou un serè procès de separació es tensa
abruptament al trencar-se el pacte que havien acordat per no perjudicar
la vida del seu fill menor d’edat.
Jordi Casanovas, autor d’èxits com Vilafranca, Idiota o Pàtria, s’endinsa
amb aquest text en les conseqüències de l’escissió del nucli familiar. Un
drama contemporani i generacional, dirigit pel dramaturg Pere Riera.
Activitat post-funció
Organitza:
Després de la funció de les 21 h
col·loqui post-funció amb Laia Marull i Pablo Derqui.

Humor

Cia. La Bleda

Cràdula Teatre i Cor Preludi (Girona)
Dissabte 16 de març a les 21h
Preu: 8 €

Trastorns

Grup Teatre Cassanenc
Dissabte 13 d’abril a les 21h
Preu: 8 €

Durada: 50 min
Autor Jordi Palet / Direcció Pere Hosta / Intèrpret Helena Escobar / Producció Cia. La
Bleda

La clown Helena Escobar és La Bleda, una princesa que ha perdut el seu
tresor més preuat i que emprèn un apassionant viatge per recuperar-lo. I
què és? El seu tresor és quelcom a què ella dona molt valor però que no
és necessàriament allò amb un preu més alt. I ella, La Bleda, és una
princesa plena de coratge que trenca els estereotips dels contes clàssics.

Oceans

El Mirall de Blanes
Dissabte 11 de maig a les 21h
Preu: 8 €

Un espectacle infantil al voltant del valor a càrrec de la prestigiosa
companyia de teatre familiar La Bleda que ha sembrat rialles per
escenaris de tot el territori.

Música

Teatre Musical

Música

Salt Somriu

Concert solidari Peter Pan
Cor Gospel Girona

Escola de Música del Gironès

Annie

Divendres 1 de febrer de 2019 a les 21h
Divendres 28 de juny de 2019 a les 21h

Diumenge 17 de març a les 18 h

Dissabte 6 d’abril a les 12 h
Preu: Gratuït

Dissabte 18 i diumenge 19 de maig a les 18 h
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig a les 18 h

Concert solidari a benefici íntegre de la Fundació Nzuri
Daima, en defensa dels drets d’infants a l’Àfrica, i dels
Amics de Boulembou, pel desenvolupament integral
d’aquest poble del Senegal. També es pot col·laborar
sense assistir-hi amb una entrada Fila 0 fent un donatiu a:

Els alumnes de l'Escola de Música del Gironès
interpretaran una adaptació musical del famós conte de
James Matthew Barrie sobre el noi que no volia créixer.
Ens portaran de bracet amb els germans Darling a fer un
fascinant viatge cap al país del Mai Més. Allà ens esperen
la fada Campaneta, els nens perduts, els indis, els
pirates... i també el temible Capità Ganxut!

La Coral Rossinyol, torna de nou a la seva cita anual al
Teatre de Salt. Un grup infantil i juvenil especialitzat en
cançons de musicals que des del 1998 combina cant i
teatre. Més de 75 cantants, actors i actrius ens porten de
viatge amb l’Annie, una petita òrfena que aspira a vèncer
les dificultats de la seva vida i complir el seus somnis.

Presentat per Sergio Valero
Preu: 8 €

Una bateria de monologuistes pronuncien les seves
disquisicions més esbojarrades en un espectacle conduït
pel saltenc Segio Valero. Un show de set cracks de
l’humor que arrasen amb els seus propis espectacles així
com també guions per a espais televisius com Late Motiv,
Una altra cosa o Comedy Central.

Preu: 12 € (taquilla) / 10 € (anticipada)

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

Coral Rossinyol i Alimara
Preu: 7 €*

* Les entrades no es poden comprar a la web del Teatre de Salt sinó que
les ven la mateixa coral Rossinyol: cororossinyolialimara@gmail.com

