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·    Les entrades de tots els espectacles no són numerades.
·    Entrades disponibles des d’una hora abans a la taquilla del teatre per als 
     espectacles de teatre, música i dansa.
·    Entrades disponibles des de mitja hora abans a la taquilla del teatre per als 
     espectacles familiars.

·    Les entrades anticipades dels espectacles de teatre, música i dansa es 
     podran adquirir durant la setmana de la funció a l’ofi cina del Servei 
     d’Atenció Ciutadana.
·    Venda d’entrades anticipades dels espectacles destacats a: www.tincticket.com 
·    No hi haurà venda anticipada d’entrades dels espectacles familiars.
·    L’organització es reserva el dret de modifi car els punts de venda anticipada 
     en funció de l’espectacle.

·    50% de descompte per als menors de 18 anys i majors de 65 anys.
·    50% de descompte per als Voluntaris per la Llengua i alumnes del CPNL.
·    2,00.-€ de descompte per als joves amb Carnet CLV.
·    Entrada gratuïta als espectacles de teatre per als alumnes de l’aula de l’ETG 
     a Llagostera, i als espectacles de música per als alumnes de l’Escola de 
     Música de Llagostera.

·    Entrada gratuïta per als infants menors de 2 anys.
·     Entrada gratuïta per als infants que facin anys el mateix mes de l’espectacle.
·    Entrada gratuïta per als alumnes de l’aula de l’ETG a Llagostera.
·    10% de descompte per a les famílies nombroses.

Àrea de Cultura
Carrer Olivareta, 38
Tel. 972 83 00 05
cultura@llagostera.cat

[Espectacles de teatre, música i dansa]

[Espectacles familiars]

Aquests descomptes poden variar en funció de l’espectacle.



OCTUBRE 

Tot ha sigut un malentès                        [20-22/10/2017] 22 h / 18 h
Castanyes i castanyots            [24/10/2017] 17.30 h
Sotrac      [27/10/2017] 22 h
No tinc por        [28/10/2017] 11 h

NOVEMBRE

enCANTATS     [05/11/2017] 18 h
El carnaval dels animals    [12/11/2017] 18 h
Incerta glòria     [19/11/2017] 18 h
Toc Toc      [26/11/2017] 18 h
Gulliver. Qui és un gegant?           [28/11/2017] 17.30 h

DESEMBRE

Maria Arnal i Marcel Bagés   [03/12/2017] 18 h
Llagostera amb la Marató de TV3   [16/12/2017] 21 h
Màgiamorfosi     [17/12/2017] 18 h
Al Nadal, llibres per ser mirats amb ulls de nens  [19/12/2017] 17.30 h
Concert de Nadal amb l’Escola de Música  [21/12/2017] 19 h
Ballerina      [23/12/2017] 18 h

GENER

Concert d’Any Nou    [01/01/2018] 19 h
Les sabates noves de l’emperador   [14/01/2018] 18 h
Trencanous (Suite)    [21/01/2018] 18 h
Canta!      [27/01/2018] 18 h
Les dones sàvies     [28/01/2018] 18 h

FEBRER

Els tres porquets     [04/02/2018] 18 h
El llarg dinar de Nadal    [11/02/2018] 18 h
Festa a la plaça     [17/02/2018] 12 h
Mesclum     [25/02/2018] 18 h
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MARC

L’home gras   [03/03/2018] 21 h
A la una el sol i la lluna    [11/03/2018] 17 h / 18 h
Dinamita la Sarsuela  [25/03/2018] 18 h
 

MAIG

ABRIL

Tots eren fi lls meus  [07/04/2018] 21 h
Pigmalió   [14/04/2018] 21 h
Contes 1.0   [22/04/2018] 18 h
Micro-Shakespeare          [23/04/2018] 17.30 h
On Air    [28/04/2018] 21 h

Cançons de mar   [20/05/2018] 18 h
Gresca fresca   [21/05/2018] 18 h
Miss Umbrel·la   [22/05/2018] 17 h

JUNY

Festival de fi nal de curs
Escola de Dansa   [17/06/2018] 12 h

Concert de fi nal de curs
Escola de Música           [21/06/2018] 17.30 h
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Comèdia que posa en evidència la 
hipocresia i la duplicitat moral de la 
burgesia. A partir de l’entrada d’un 
lladre a la casa d’una parella es van 
generant una sèrie d’embolics a tra-
vés dels quals els personatges es van 
culpant els uns als altres per no ser 
descoberts. Dario Fo, l’autor d’aques-
ta peça teatral, ens col·loca davant 
d’un joc de miralls d’una societat do-
minada per la doble moral, el sistema 
injust de relacions entre les classes 
socials i el fràgil equilibri que impe-
deix que una situació extrema exploti 
davant l’inevitable. Fo ofereix l’alter-
nativa de la comèdia, la farsa i la iro-
nia i aconsegueix que l’espectador es 
burli de la falsedat de la societat. Un 
divertimento amb profunditat i inten-
ció de refl exió. 

Autor: 
Dario Fo

Direcció: 
Encarnita González 

Intèrprets: 
Antònia Garcia, Quim Llinàs, Anna Oliva, 
Fèlix Pallarols, Isabel Turón i Julià Xirgu

Escenografi a: 
Encarnita Moreno

Col·laboradors: 
Gemma Tintinyà, Joan Anton Cortés, 

Xavier Carreras i Francesc Estilista/ 
Maquillatge Professional

20, 21 i 22 d’octubre
Teatre Casino Llagosterenc
22 h (dv. i ds.)
18 h (dg.)
Preu: 8,00.-€*
*A favor de la Fundació Josep Carreras
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Quan ve el temps de menjar castanyes 
s’acosta també el temps d’escoltar els 
contes a la vora del foc, però s’ha de 
vigilar que no ens salti una castanya, 
com li va passar al pobre Marrameu, 
o ens caigui un castanyot i ens deixi 
sense poder dir ni un mot.
Vet aquí una sessió on hi haurà contes, 
guspires i olor de tardor.

Dimarts, 24 d’octubre
Biblioteca Julià Cutiller
(Sala Polivalent Can Roig)
17.30 h / Gratuït
Per a tots els públics infantils

CASTANYES I CASTANYOTS
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El grup local Sotrac presenta el 
seu primer disc, Sota el roure. 
Pretén reivindicar aquells instants, 
aquells llocs on apartar-se del 
món i desconnectar per tornar a 
connectar, on prendre consciència 
del que ens rodeja. El disc,  format 
per 10 cançons plenes de delicadesa, 
energia i optimisme que inviten a un 
espai per a la refl exió i la pausa, el 
podeu trobar a totes les plataformes 
digitals i també a Llibreria Sureda.

Veu i fl auta travessera:  
Helena Tamayo
Guitarra i veu: 

Artur Comas
Guitarra solista:

Gerard Cortés

Divendres, 27 d’octubre
Teatre Casino Llagosterenc
22 h / Preu: 5,00.-€
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’SOTA EL ROURE
sotrac



Avui és la primera nit que en Pere 
dorm sol. És hora d’anar al llit i té 
por del silenci de l’habitació, de la 
tempesta, de la foscor i del monstre 
que hi ha dins de l’armari. La Lluna, la 
seva amiga, inventarà històries i jocs 
per ajudar-lo a enfrontar-se i vèncer 
aquestes pors. Junts descobriran que 
la nit té moltes coses extraordinàries 
i que amb el poder de la imaginació 
podem canviar, fi ns i tot, els nostres 
malsons.
No tinc por és una experiència 
divertida i propera, on tots ens hi 
veurem refl ectits. Una història que 
pretén ser un ajut pels més petits per 
aprendre a dormir, i pels grans per 
acompanyar-los en aquesta difícil 
aventura, l’aventura d’anar a dormir. 

Idea i text: 
Ariadna Matas i Elsa Lluch 

Escenografi a:
Thomas Pellizzari i Tanaka Teatre

Titella: 
Elsa Lluch i Àngels Castany

Vestuari: 
Àngels Castany i Núria Garcia

Dissabte, 28 d’octubre
Biblioteca Julià Cutiller
11 h / Gratuït
Per a infants d’1 a 4 anys

NO TINC POR
tanaka teatre
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enCANTATS és un recopilatori de 
cançons que tots tenim associades a 
veus masculines, però que en aquesta 
ocasió estan interpretades des d’un 
prisma femení. Cançons d’autors 
i artistes com Billie Joel, Queen, 
Gossos, Michael Jackson, Pau Riba, 
Stevie Wonder, Blaumut, Eric Clapton 
i Supertramp entre d’altres en seran 
protagonistes, en clau de jazz, amb 
el segell ja consolidat del binomi Pep 
Poblet & Nito Figueras, acompanyats 
de la meravellosa veu de Txell Sust.

Saxos (soprano, alto i tenor): 
Pep Poblet

Piano, arranjaments i 
direcció musical:

Nito Figueras
Vocals:

Txell Sust

Diumenge, 5 de novembre
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 8,00.-€
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enCANTATS
pep poblet, nito figueras i txell sust

Venda d’entrades anticipades a:
www.tincticket.com



Basat en les conegudes composicions 
de Camille Saint-Säens, en aquesta 
adaptació la captura del lleó per un 
rei malvat serà el motor dramàtic. El 
rei vol fer-se un elegant vestit amb la 
pell del lleó. Les gallines del castell fan 
córrer la veu i juntament amb la resta 
d’animals intentaran salvar el lleó. 
Tenen poc temps, ho aconseguiran? 
Podran ser capaços de respectar les 
diferències de cadascú i unir-se per 
salvar el lleó?

Una divertida història d’aventures 
on la música d’un piano interpretat 
a quatre mans i uns entranyables i 
simpàtics titelles ens transportaran a 
un món de faula.

Diumenge, 12 de novembre
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 5,00.-€

EL CARNAVAL DELS ANIMALS
forani teatre f am
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BaBasasat t enen l leses c cononegegududeses c comompoposisicicionons s 
dede C Camamilillele S Saiaintnt-S-Säeäensns, , enen a aququesestata  
adadapaptatacició ó lala c capaptuturara d delel l lleleó ó peper r unun  
rerei i mamalvlvatat s sererà à elel m mototoror d draramàmàtitic.c. E El l 
rerei i vovol l fefer-r-sese u un n elelegeganant t veveststitit a ambmb l la a 
pepellll d delel l lleleó.ó. L Leses g galallilinenes s dedel l cacaststelell l fafan n 
cócórrrrerer l la a veveu u i i jujuntntamamenent t amamb b lala r resestata  
d’d’ananimimalals s inintetentntararanan s salalvavar r elel l lleleó.ó.  
TeTenenen n popoc c tetempmps,s, h ho o acacononseseguguiriranan? ? 
PoPodrdranan s serer c capapaçaçosos d de e rerespspecectatar r leles s 
didifeferèrèncncieies s dede c cadadasascúcú i i u uninir-r-sese p perer  
sasalvlvarar e el l lllleóeó??

UnUna a didivevertrtidida a hihiststòròriaia d d’a’aveventnturureses  
onon l la a múmúsisicaca d d’u’un n pipianano o ininteterprpreretatat t 
a a ququatatrere m manans s i i ununs s enentrtrananyayablbleses i i  
sisimpmpàtàticics s tititetelllleses e ensns t traransnspoportrtararanan a a  
unun m mónón d de e fafaulula.a.

Diumumumenenenge, 12 de nononovevevembre
Teatre Casininino Llagosterencncnc
18 h / Preu: 5,00.-€
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Front d’Aragó, 1937. Lluís, un jove 
ofi cial republicà destinat a un lloc 
temporalment inactiu, coneix una 
enigmàtica vídua de la qual s’enamora, 
la Carlana, que aconsegueix entabanar-
lo perquè falsifi qui un document 
que la converteix en la senyora de la 
comarca.
El millor amic de Lluís, el Soleràs, un 
ofi cial degradat, descobreix el frau i, a 
canvi de no delatar-lo, li exigeix que 
allunyi dels bombardejos de Barcelona 
el seu fi ll i la seva dona, de qui ell està 
secretament enamorat. Quan la Trini 
arriba al poble no triga a descobrir 
la traïció del Lluís i s’estableix entre 
ells dos un “estat de guerra” que farà 
trontollar tots els seus fonaments 
morals.

Director: 
Agustí Villaronga

Repartiment:
Núria Prims, Marcel Borràs, Oriol Pla, 

Bruna Cusí, Juan Diego, Fernando Esteso, 
Bruno Bergonzini, Mario Alberto Díez, 

David Bagés, Jose Usón, Roger Casamajor i 
Rubén Jiménez Sanz

Guió:
Agustí Villaronga i Coral Cruz

Música: 
Marcús Jgr

Fotografi a:
Josep M. Civit

Diumenge, 19 de novembre
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Gratuït
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A la consulta d’un reconegut psiquiatra 
van arribant una sèrie de persones, 
cada una amb les seves necessitats. 
El metge fa tard, la gent s’acumula 
a la sala d’espera, els nervis pugen, 
l’ambient es carrega, la tensió 
s’acumula... fi ns que el TOC es dispara. 
Per als personatges tot això es 
converteix en una teràpia frenètica, per 
al públic, en una sessió de risoteràpia. 

Direcció: 
Natàlia P. Sánchez

Intèrprets: 
Francesc Valencia, Marc Ramionet,

Fina Hidalgo, Maria Sánchez, 
Mar Martínez, Ramon Caralt

i Montse Placis

A A lala c cononsusultlta a d’d’unun r rececononegegutut p psisiququiaiatrtra a 
vavan n ararriribabantnt u unana s sèrèrieie d de e pepersrsononeses, , 
cacadada u unana a ambmb l leses s seveveses n nececesessisitatatsts. . 
ElEl m metetgege f fa a tatardrd, , lala g genent t s’s’acacumumulula a 
a a lala s salala a d’d’esespeperara, , elels s nenervrvisis p pugugenen, , 
l’l’amambibienent t eses c cararreregaga, , lala t tenensisió ó 
s’s’acacumumulula.a..... fi fi n ns s quque e elel T TOCOC e es s didispsparara.a.  
PePer r alals s pepersrsononatatgeges s totot t aiaixòxò e es s 
coconvnvererteteixix e en n ununa a teteràràpipia a frfrenenètèticica,a, p perer  
alal p púbúblilic,c, e en n ununa a sesessssióió d de e ririsosoteteràràpipia.a.  

DirDireccecció:ió:  
NatNatàliàlia Pa P. S. Sáncánchezhez

IntIntèrpèrpretrets: s: 
FraFrancencesc sc ValValencencia,ia, Ma Marc rc RamRamionionet,et,

FinFina Ha Hidaidalgolgo, M, Mariaria Sa Sáncánchezhez, , 
MarMar Ma Martírtíneznez, R, Ramoamon Cn Caraaraltlt

i Mi Montontse se PlaPlaciscis

Diumenge, 26 de novembre
Teatre Casal P. Llagosterenc
18 h / Preu: 8,00.-€

TOC TOC
CARISMA TEATRE [
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Aquest any 2017 es commemorem els 
350 anys del naixement de l’autor d’Els 
viatges de Gulliver, Jonathan Swift.

En aquest espectacle Albert Estengre 
ens explicarà històries de com en 
Gulliver, un home com qualsevol altre, 
de cop i volta es va tornar un GEGANT, 
i com va conèixer la petita gent de 
Líl·liput.

Dimarts, 28 de novembre
Biblioteca Julià Cutiller
(Sala Polivalent Can Roig)
17.30 h / Gratuït
Per a infants de més de 3 anys
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GULLIVER. QUI ES UN GEGANT
albert estengre

’ ?



Autèntica revelació del 2016, Maria 
Arnal i Marcel Bagés presenten el 
seu àlbum de debut, 45 cerebros y 1 
corazón (Fina Estampa, 2017). Recent 
Premi Ciutat de Barcelona de Música 
pel seu segon EP, Verbena, escollit 
Millor Single Nacional per la revista 
Rockdelux i Obra Artística de l’any 
segons els lectors de Time Out, la 
vocalista de Badalona i el guitarrista 
de Flix continuen la cadena de 
transmissió de la música popular de 
la millor manera possible: tot creant 
cançons pròpies que s’incorporen 
-i de quina manera!- al seu projecte 
de rescat de gravacions de camp, 
arxius digitalitzats i fonoteques de la 
Península Ibèrica.  

M us
ica[

[MARIA ARNAL 
MARCEL BAGES’

Diumenge, 3 de desembre
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 8,00.-€

’

Venda d’entrades anticipades a:
www.tincticket.com



Aquesta és la història d’un aprenent 
de mag que treballa com a muntador 
i ajudant d’un gran il·lusionista. Un dia 
descobreix que ell també és capaç de 
fer màgia. De mica en mica i davant 
de tots els assistents, canvia el seu 
aspecte i deixa de ser l’assistent per 
convertir-se en tot un mag. 
Màgic Frank ens mostrarà com levita 
una taula, com domina l’aigua, com 
travessa màgicament un vidre amb 
la mà, o la gosadia de serrar algun 
“involuntari” del públic!

MAGIAMORFOSI
magic frank f am

ili
ar[
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Diumenge, 17 de desembre
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 5,00.-€



L’hivern és temps de quedar-se a casa 
i llegir un bon llibre, o bé d’anar a la 
biblioteca i assistir a una bona sessió 
de llibres il·lustrats que parlin sobre el 
Nadal i els valors de les persones.
Llibres com L’Exprés Polar de Chris Van 
Allsburg, Cambios, d’Anthony Browne 
o En Martinet tenia ganes de fer pipí 
la nit de Reis, de Chema Heras i Kiko 
Dasilva, entre d’altres, ens faran entrar 
en calor i ens aproparan a les festes 
de Nadal d’una manera diferent, amb 
ulls de nen.

Dimarts, 19 de desembre
Biblioteca Julià Cutiller
(Sala Polivalent Can Roig)
17.30 h / Gratuït
Per a infants a partir de 5 anys

AL NADAL, LLIBRES PER SER 
MIRATS AMB ULLS de nens
mariona trenchs
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Any 1879. Després de perdre els seus 
pares, Felícia és una nena que viu en un 
orfanat a la seva Bretanya natal. La seva 
passió és la dansa i somia en convertir-
se en una ballerina professional. Per 
aconseguir-ho, s’escapa amb l’ajuda 
del seu amic Victor, i viatja fi ns a París. 
Allà es fa passar per una altra persona, 
i és així com aconsegueix entrar com 
a alumna a la Grand Opera House i 
lluitar per tenir la vida que sempre ha 
desitjat.

Direcció:
Éric Warin i

Éric Summer
Pel·lícula d’animació

Dissabte, 23 de desembre
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Gratuït
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CONCERT D’ANY NOU
coral cantaires de caldes

Aquest any el tradicional concert d’Any 
Nou anirà a càrrec de la Coral Cantaires 
de Caldes. Aquesta coral es va fundar 
l’any 1996, està dirigida per la soprano 
sabadellenca Assumpta Fontanals i molts 
dels seus membres són llagosterencs. 
Durant aquest concert tan especial 
comptarem amb la col·laboració especial 
del Cor Adult de l’Escola de Música de 
Llagostera.

Dilluns, 1 de gener
Església Parroquial
19 h / Gratuït

M us
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L’obra es desenvolupa al darrere 
d’una botiga de sabates. No es tracta 
d’un rere-botiga normal, sinó que 
és la sabateria a on s’arreglen les 
sabates dels personatges dels contes. 
El personatge no és el sabater, com 
seria d’esperar, sinó el seu ajudant. El 
sabater treballa de nit i descansa de 
dia, mentre que el seu ajudant ho fa 
al revés. És a través de l’ajudant de 
sabater que coneixerem les anècdotes 
i històries ocultes de les sabates dels 
contes, i com és que el sabater ha 
arribat a ser tan famós que tots li 
portin les seves sabates. 

LES SABATES NOVES 
DE L’EMPERADOR
anna roca

f am
ili

ar[
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Diumenge, 14 de gener
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 5,00.-€

Direcció:
Pere Romagosa

Actriu:
Anna Roca

Espai escènic:
Alfred Casas i Pere Casanoves

Tècnic:
Jordi Roca



trencanous  suite
bcn city ballet

La nit de Nadal la família de la Clara es 
reuneix a la casa de pedra del Pirineu. 
A fora hi ha molta neu i fa fred; a 
dins, tots junts al voltant de l’arbre, 
canten les Nadales com cada any. 
Mentrestant, apareix per sorpresa el 
personatge de Drosselmeyer carregat 
de regals per a tots els nens de la 
família, i amb un regal molt especial 
per a la Clara, un Trencanous amb la 
forma d’un soldadet.
La Clara, en els seus somnis, veu com 
el soldadet recobra vida i viatgen junts 
pel món de la fantasia, on descobreix 
danses de tot arreu.
Un espectacle ple d’alegria i emocions 
amb el qual, a través de la dansa, es 
farà volar la imaginació.

Diumenge, 21 de gener
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 8,00.-€

D an
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BCN City Ballet és una companyia de 
dansa sense ànim de lucre, formada per 
ballarins de diversos països del món 
residents a Barcelona i pels ballarins 
guanyadors del Certamen Internacional 
de Dansa Ciutat de  Barcelona. 

Direcció:
Georgina Rigola

Producció:
Arts Project Associació

Coreografi es:
Ramon Oller

Tècnic:
Pol Queralt

Venda d’entrades anticipades a:
www.tincticket.com



Buster Moon és un elegant koala que 
regenta un teatre que va tenir temps 
millors. És un optimista nat i una mica 
caradura, però estima el seu teatre amb 
passió i és capaç de fer qualsevol cosa 
per salvar-lo. Sap que el somni de la 
seva vida està a punt de desaparèixer, 
i només té una oportunitat per 
mantenir-lo: organitzar un concurs de 
cant i aconseguir que sigui un gran 
èxit. 

Direcció:
Garth Jennings i

Christophe Lourdelet
Pel·lícula d’animació

Dissabte, 27 de gener
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Gratuït
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LES DONES SAVIES
enric cambray i ricard farre

1672, França. Molière i la Companyia 
del Rei estrenen una comèdia de 
costums amb un embolic familiar 
on s’hi recull l’afany de saber de les 
dones i posar en evidència un poeta 
mediocre i cregut de l’època. 2017, 
Catalunya. Molière i només dos actors 
estrenen la mateixa comèdia de 
costums amb un embolic familiar on, 
amb un joc interpretatiu que trenca 
les convencions, s’hi recull la burla 
dels pedants d’avui en dia.
Les dones sàvies neix de la inquietud 
dels actors Ricard Farré i Enric 
Cambray, condensant aquest gran 
clàssic i aconseguint dur-lo a escena 
amb tots els personatges, tant 
femenins com masculins, però només 
interpretats per dos actors.

Diumenge, 28 de gener
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 8,00.-€

Dramatúrgia: 
Lluís Hansen i Ricard Farré

Intèrprets: 
Enric Cambray i Ricard Farré 

Producció: 
Marina Marcos El Maldà

Escenografi a: 
Enric Romaní

Vestuari: 
Marc Udina
Fotografi a: 
May Zircus 

Composició musical: 
Gerard Sesé

Ajudant Direcció: 
Júlia Bonjoch 

Assistència Escènica: 
Júlia Barceló

’
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Venda d’entrades anticipades a:
www.tincticket.com



Al cor del bosc vivien tres porquets 
que eren germans. Ell llop els assetjava 
constantment amb la intenció de 
menjar-se’ls. Per escapar-se del llop 
els tres porquets van decidir fer-se 
una casa. 
Aquest és el conte que la mare 
porqueta explica als seus fi llets abans 
d’anar a dormir, però el nostres 
porquets es desperten al bosc on 
els esperen uns personatges molt 
coneguts per tots els nens. El príncep 
de la Ventafocs, la caputxeta vermella, 
la madrastra de la Blancaneus i un 
home molt estrafolari que els ven les 
cases de palla, de fusta i de maons. 
Evidentment, el llop ferotge també 
farà la seva aparició estel·lar  per posar 
a prova la seva capacitat pulmonar.

ELS TRES PORQUETS
dreams teatre
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Diumenge, 4 de febrer
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 5,00.-€

Escenografi a: 
Marc Garcia/Julià Farràs

Vestuari: 
Àngel Cazorla

Disseny Il•luminació: 
Sergi Pardo

Tècnic Llum i so: 
Jaume Edo/Jordi Farràs

Música Original: 
Manu Guix

Guió/lletres cançons: 
Roser Contreras

Direcció: 
Roser Contreras/ Julià Farràs 



[
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EL LLARG DINAR DE NADAL
LA RUTA 40

A casa de la família Bayard el gall 
d’indi és a punt, i el vi, a les copes. 
Un any més es reuneixen al voltant 
de la taula i mengen, estimen, 
ploren, neixen, beuen, enyoren, riuen, 
moren… I repeteixen rituals, ecos i 
cançons, de generació en generació. I 
comparteixen la tragèdia quotidiana i 
eterna del pas del temps.
Una peça carregada d’humanitat, 
humor i tendresa, on us conviden a 
viure 90 anys a través dels seus 90 
dinars de Nadal, perquè “només el 
temps pot curar-les, aquestes coses”. 
Premi Butaca 2015 al Millor espectacle 
de petit format. Finalista del Premi 
BBVA de Teatre 2015.

Diumenge, 11 de febrer
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 8,00.-€

Text: 
Thornton Wilder

Traducció: 
Víctor Muñoz

Director: 
Alberto Díaz

Col•laboració en la direcció: 
Albert Prat
Intèrprets: 

Bruna Cusí, Ignasi Guasch, Aina Huguet, 
Magda Puig, Maria Rodriguez Soto

Joan Solé, Jose Pérez-Ocaña
Espai Escènic i Vestuari: 
Xesca Salvà / La Ruta 40

Il·luminació: 
Sergi Torrecilla

Caracterització: 
Toni Santos

T EA
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E

Venda d’entrades anticipades a:
www.tincticket.com



Celebrem el Carnaval amb aquest 
espectacle per a petits i grans, tot 
ballant i jugant amb les nostres 
cançons i danses. Fem participar els 
nens i nenes com a músics dins d’una 
cançó, juguem amb una pilota gegant 
dins d’una pluja de bombolles, ballem 
dins d’una carpa de colors, saltem a 
ritme d’una cançó amb paraïgues i 
moltes rialles i pessigolles. 

FESTA A LA PLACA
fefe i cia.

f am
ili

ar[

[

Dissabte, 17 de febrer
Plaça Catalunya
12 h / Gratuït

’



MESCLUM
professors de l’escola de musica

El claustre de professors de l’Escola 
de Música de Llagostera s’uneix dalt 
d’un mateix escenari per interpretar 
peces de totes les èpoques en solitari 
i en grups de música de cambra. Un 
concert amè i molt variat dirigit a tot 
tipus de públic, però en especial als 
alumnes de l’escola de música, que 
podran veure els seus professors 
amb un rol diferent al que estan 
acostumats. El conjunt del claustre 
està format per professionals amb 
una sòlida trajectòria en el món de 
la interpretació, i per això val tant la 
pena poder-los escoltar. Es tracta, en 
certa manera, d’una classe fora de 
l’aula, ja que escoltar aquest concert 
serà una experiència enriquidora,  
educativa i lúdica. 

Diumenge, 25 de febrer
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 8,00.-€
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Piano:
Anna Balvak, Carme Lleixà i Montse Torrent

Saxo:
David Bondia

Flauta travessera:
Èlia Casals

Violoncel i baix elèctric:
Maria de Palol

Viola:
Oriol Illa 
Bateria:

Víctor Peralta
Mezzosoprano:

Gina Reyner
Guitarra elèctrica:

  Carles Serras
Guitarra: 
Lluís Vila

Venda d’entrades anticipades a:
www.tincticket.com



Log Out (Associació Juvenil de Tea-
tre) neix el 2016 de la mà de nou jo-
ves de la comarca de Girona amb dos 
objectius molt clars: la creació d’es-
pais de debat entre joves i l’expressió 
d’aquests debats a través de l’art es-
cènic i audiovisual. Log Out no deixa 
de ser un grup d’amics que es van 
conèixer formant-se a El Galliner i als 
quals els uneix en infi nites vivències 
i l’amor per l’art i el teatre. L’Home 
Gras és el seu primer espectacle i és 
la història de set adolescents que es 
veuen implicats en un atemptat terro-
rista. Parla de l’ètica utilitarista de Mill 
representat a través del dilema de la 
Vagoneta de Philippa Foot. 

Autor i direcció: 
Mario Rebugent

Dissabte, 3 de març
Teatre Casino Llagosterenc
21 h / Preu: 8,00.-€

L’HOME GRAS
log out T EA
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A la una, el sol i la lluna… clinc! Sona 
una campaneta, una cançó, una 
trompeta i la melodia de la fl auta per 
acompanyar el vol del petit colom 
blanc. Oh! Ou! Un ou! Serà de pica-
soques o d’oca? Si a casa seva no està, 
un cucut serà! Cucut-cucut! El camp és 
ple de sons i animalons, i de la nostra 
caixa en sortiran de tots els racons.
Un espectacle de cançons, titelles 
i musicosetes especialment dirigit 
als més petits, per gaudir de la veu 
cantada, la veu parlada i dels petits 
matisos d’un món de sons.

Diumenge, 11 de març
Petit Casino
17 h i 18 h (dues funcions)
Preu: 5,00.-€
Per a infants de 0 a 3 anys

A LA UNA EL SOL I LA LLUNA
pamipipa f am
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Amb Esperança Dinamita, el seu 
aclamat espectacle anterior, Le 
Croupier va obrir la porta als 
cuplets, tot reivindicant la fi gura de 
l’enigmàtica vedet que donava nom 
al muntatge. No tot van ser fl ors i 
violes. La inesperada denúncia per 
mentides i calúmnies per part d’un 
grup d’espectadors va caure com una 
gerra d’aigua freda damunt la banda 
gironina. Ara, una sentència judicial 
obliga a Le Croupier a reparar els danys 
morals causats. Ho fan amb un concert 
dedicat a la sarsuela catalana, un altre 
d’aquells gèneres que tantes coses 
ens expliquen del passat més recent 
del nostre país. Dinamita la sarsuela 
és una producció de Le Croupier amb 
la col·laboració de Temporada Alta i El 
Molino.

Le Croupier: 
Carles Cors, Faló Garcia, Xevi Quiño, 

Toni Huertas, David Benítez, Josep Picot i 
Raúl Sánchez

Actrius/cantants: 
Aina Sánchez i Roberto G. Alonso 

Direcció escènica: 
Mont Plans 

Coreografi a: 
Roberto G. Alonso 

Direcció artística, vestuari, 
grafi sme i fotografi a: 

Art estudi (David Faüchs i Fanny Espinet) 
Realització documental: 

Albert Blanch 

Diumenge, 25 de març
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 8,00.-€
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’DINAMITA LA SARSUELA
le croupier

Venda d’entrades anticipades a:
www.tincticket.com
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TOTS EREN FILLS MEUS
gespa teatre

Tots eren fi lls meus fa una anàlisi 
crua i sense concessions del somni 
americà i l’stablishment d’una societat 
conservadora que es recupera de les 
destrosses de la II Guerra Mundial. Ho 
fa a través de la història de la família 
Keller, una nissaga industrial que va fer 
fortuna amb la indústria de la guerra, 
fabricant components per a avions 
de combat. Amb un fi ll desaparegut 
i donat per mort en combat, i un 
altre que planeja casar–se amb la 
xicota del primer, es desencadena 
el confl icte d’una història fosca que 
implica moralment el patriarca de la 
família. És el passat que torna i remou 
el llot d’unes aigües estranyament 
tranquil·les. Però com en les tragèdies 
clàssiques, els destins ja semblen estar 
escrits. 

Dissabte, 7 d’abril 
Teatre Casino Llagosterenc
21 h / Preu: 6,00.-€

Repartiment: 
Xavier Salvadó, Martí Pàmies, Anna Ferrer, 

Àngels Dalmau, Gemma Palet, Pep Oliu, 
Elena Buxeda, Juli Estanyol i Xavi Casanovas

Espai escènic i il·luminació: 
David Sagrera

Disseny de vestuari: 
Marta Riera i Elena Buxeda

Direcció: 
Jordi Massoni

T EA
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E

Venda d’entrades anticipades a:
www.tincticket.com



Pigmalió (George Bernard Shaw, 
1913) està basada en el mite d’ori-
gen grec on Pigmalió s’enamora de 
Galatea, una estàtua que ell mateix 
ha creat i que pren vida humana. És 
una comèdia en la qual el llenguatge 
és l’element clau, que transforma una 
noia senzilla, malparlada i inculta en 
una persona refi nada, subtil i fi nal-
ment lliure, mestressa de si mateixa. 
És una obra didàctica destinada a fer 
entendre als espectadors que el mira-
cle d’arribar a parlar bé, que s’exem-
plifi ca en Galatea-Eliza, és possible 
per a qualsevol mortal que s’ ho pro-
posi fermament.
Aquesta obra té un interès sociocul-
tural que va molt més enllà de la sim-
ple intenció teatral.

Direcció: 
Josep Maria Fàbregas

Repartiment:
Tomi Martínez, Dolors Bou, 

Llorenç Ventura, Quim Castelló, 
Margarida Bou, Joan Guinó,

Julià Xirgu, Simó Bosch, 
Fina Blanch, Toni Sánchez, 

M. Rosa Morro i Quimeta Vall-llosera

Dissabte, 14 d’abril
Teatre Casino Llagosterenc
21 h / Preu: 6,00.-€

PIGMALIO
amics del teatre de llagostera T EA
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En Manel és un adolescent que està 
enfadat amb tot i amb tothom. Un 
dia apareix en una casa abandonada 
on hi ha uns objectes que parlen i un 
personatge estrany i misteriós. Entre 
tots hauran de salvar el món dels 
contes. Ho aconseguiran?
Teatre a la Fuga és una companyia 
de teatre familiar que neix de la 
productora Punt Produccions Teatrals 
S.L., creada l’any 2016 a Banyoles. 
Contes 1.0 és un espectacle de creació 
pròpia que parla de l’evolució dels 
contes tradicionals. 
Aquest espectacle ha guanyat el 
premi al millor espectacle a la Mostra 
d’Igualada 2017.

Diumenge, 22 d’abril
Teatre Casino Llagosterenc
18 h / Preu: 5,00.-€

CONTES 1.0
teatre a la fuga
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Direcció i dramatúrgia:
Anna Roca

Interpretació:
Genís Casals i Tere Solà

Il·luminació:
August Viladomat

So:
Marc Paneque
Escenografi a:

Lluís Nadal “Koko”
Vestuari i atrezzo:

 Judit Torres
Música original:

 Francesc Vilanova
Lletra cançó “Pensa”:

Genís Casals i Tere Solà
Vídeo: 

Fromzero



Micro-Shakespeare és un encàrrec del 
National Theatre of Great Britain i és 
la primera vegada que una companyia 
catalana coprodueix amb el Teatre 
Nacional de Londres.
L’espectador que està darrere de 
la capsa teatret “interpretant” rep 
instruccions a través d’uns auriculars 
i mou els objectes seguint les 
instruccions sense saber perquè ho fa.
Els espectadors que són a l´altra banda 
de la capsa teatret veient l’espectacle, 
estan gaudint d’una peça de 
Shakespeare a través dels auriculars, la 
història pren sentit amb els moviments 
dels objectes de l’”actor”.
Micro-Shakespeare: un espectacle 
molt complicat d’explicar, però molt 
divertit de fer!

MICRO-SHAKESPEARE
laitrum teatre
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Dilluns, 23 d’abril
Plaça Catalunya
17.30 h / Gratuït

Direcció: 
Toti Toronell

Actors: 
Jordi Borràs, Toti Toronell i Pep Massanet

Escenografi a: 
Quim Domene/La Fàbrica del Riu

Muntatge musical: 
Albert Dondarza

Vestuari: 
El soldadet de plom



ON AIR
the hanfris quartet

The Hanfris Quartet és un grup 
vocal masculí format el 2009 i tres 
vegades medalla d’or al Campionat 
d’Espanya de Quartets Barbershop. 
Els quatre membres ajunten les 
seves capacitats per oferir un concert 
d’alta qualitat tècnica i interpretativa. 
El concepte d’espectacle arrenca 
de l’estil Barbershop i s’amplia i es 
projecta mitjançant una proposta 
dinàmica, alegre i d’alta connexió 
amb el públic, presentant versions de 
cançons de rock&roll, estàndards del 
jazz, swing, musicals, punk, clàssica, 
bandes sonores de pel·lícules, 
versions de temes en català i peces 
pròpies de l’estil.

Dissabte, 28 d’abril
Teatre Casino Llagosterenc
21 h / Preu: 8,00.-€
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The Hanfris Quartet:
Jordi Forcadell, tenor

Juan Bertrand, baríton
Adrià Sivilla, baix

Gener Salicrú, baríton/lead

Venda d’entrades anticipades a:
www.tincticket.com



Jordi Tonietti ja somiava ser músic 
quan, amb només quatre anys, 
va pujar per primera vegada a un 
escenari per cantar acompanyat del 
so d’una cassola i un cullerot. Un any 
més tard cantava en festivals i en 
programes de ràdio amb Els Germans 
Tonietti, el grup que va crear amb tres 
dels seus sis germans. Jordi Tonietti 
pot afi rmar que el seu somni de 
nen s’ha fet realitat: la seva vida i la 
música són indestriables. Els darrers 
trenta anys els ha dedicat a cantar per 
al públic infantil, per a “les persones 
petites” diu ell. Ens presentarà el seu 
CD, Cançons del mar, amb històries 
de personatges del mar: la balena 
Enriqueta, les bombolles, tres gavines, 
les algues, el cranc, etc. 

CANCONS DE MAR
jordi tonietti
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Diumenge, 20 de maig
Parc de l’Estació
18 h / Gratuït

’

Espectacle inclòs en la programació
de la Festa Major 2018



Benvinguts a la nostra taverneta, 
amb jocs danses i cançons ben 
fresques dins la nostra nevera... amb 
congelador i tot! El personal del servei 
portem un sobri i atractiu vestuari que 
combina perfectament amb l’entorn 
de l’establiment. Estètica vintage 
per a un espectacle d’animació amb 
una posada en escena acurada. Una 
jukebox portarà el ritme i no hi faltarà 
la Parrandera, la nostra clienta favorita. 

Dilluns, 21 de maig
Parc de l’Estació
18 h / Gratuït

GRESCA FRESCA
deparranda
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Espectacle inclòs en la programació
de la Festa Major 2018



Malabars i equilibris amb paraigües 
i música amb un antic piano de 
manubri.
Miss Umbrel·la és un excèntric 
personatge que combina elements 
d’antics espectacles de carrer amb 
elements del circ més contemporani. 
Espectacle de proximitat per a tots els 
públics.

MISS UMBREL LA
cirquet confetti
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Dimarts, 22 de maig
Parc de la Torre
17 h / Gratuït

.

Espectacle inclòs en la programació
de la Festa Major 2018



LLAGOSTERA AMB 
LA MARATO DE TV3
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Dissabte, 16 de desembre
Teatre Casino Llagosterenc
21 h / Preu: 8,00.-€

’
Vetllada a favor de la Marató de TV3, aquest any dedicada a les malalties 
infeccioses. L’espectacle comptarà amb actuacions variades de llagosterencs 
i llagosterenques.

CONCERT DE NADAL DE
L’ESCOLA DE MUSICA

Dijous, 21 de desembre
Teatre Casino Llagosterenc
19 h / Gratuït

’

FESTIVAL DE FINAL 
DE CURS DE 
L’ESCOLA DE DANSA

Diumenge, 17 de juny
Teatre Casino Llagosterenc
12 h / Gratuït

CONCERT DE FINAL 
DE CURS DE 
L’ESCOLA DE MUSICA

Dijous, 21 de juny
Plaça Catalunya
17.30 h / Gratuït

’



col laboren en l’elaboracio 
d’aquesta programacio:
· Comissió de teatre
· Comissió de música clàssica
· Associació per a la Programació de l’Espectacle
  Infantil i Juvenil de Llagostera
· Biblioteca Julià Cutiller
· Casal Parroquial Llagosterenc
· Escola de Música i Dansa de Llagostera
· Col·lectiu Pro-Marató de TV3
· Parròquia de Llagostera
· La Xarxa

’
’
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AMB EL SUPORT DE:






