
OCTUBRE a DESEMBRE 2018

CCCculturallagostera



VENDA D’ENTRADES
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 cinema.

Entrades disponibles des de mitja hora abans 
a la taquilla del teatre per als espectacles 
familiars.

VENDA ANTICIPADA
Les entrades anticipades dels espectacles 
de teatre, música es podran adquirir durant 
la setmana de la funció a l’oficina 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 modificar 
els punts de venda anticipada en funció de 
l’espectacle.

ENTRADES A 
PREU REDUÏT

TEATRE, MÚSICA I CINEMA
• Menors de 18 anys i majors de 65 anys.

• Voluntaris per la Llengua i alumnes del CPNL 
mostrant acreditació.

• 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.

ESPECTACLES FAMILIARS
• 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.

Aquests descomptes poden variar en funció de 
l’espectacle.

CULTURA 2018

OCTUBRE
DESEMBRE

2 CULTURA OCT-DES 2018 Núm. dipòsit legal: DL Gi 1557-2018



3CULTURA OCT-DES 2018

FULLES VÉNEN, 
FULLES VAN
MUSINFANT

Dissabte, 6 d’octubre

11 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Aquest projecte sorgeix després de molt temps 
de reflexió, entusiasme i dedicació a l’educació 
musical i, concretament, a infants de 0 a 3 anys. 
La música és capaç de fer fruir, d’assossegar, 
de relaxar, de fer experimentar sensacions, 
amb tot el que això pot comportar de diversió 
i de plaer, que no és res més que una altra 
manera de jugar. La música esdevé un bon 
mitjà d’aprenentatge, un instrument que pot 
despertar la curiositat a l’infant. Amb ella 
es treballen capacitats bàsiques: atenció, 
percepció sonora, memòria rítmica i melòdica. 
Tot això ajuda al desenvolupament cognitiu de 
l’infant, el qual va construint la seva personalitat, 
passant de la dependència dels primers anys de 
vida cap a l’autonomia posterior, moment en el 
qual la música hi juga un paper essencial.

EL PEIX D’OR
BINIXIFLAT. 
TEATRE DE TITELLES

Diumenge, 7 d’octubre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 €

El Peix d’Or és un conte rus adaptat per a teatre 
de titelles. És dels contes de tipus cíclic on el 
protagonista ha de repetir diverses vegades la 
mateixa acció màgica, amb resultats diferents. 
Ens parla d’una parella de pescadors pobres i 
de les seves estranyes relacions amb un peix 
màgic que els hi dóna tot allò que demanen.
BINIXIFLAT és una companyia professional de 
teatre de titelles amb vocació d’investigar en el 
camp del teatre visual, d’objectes i de figures. 
Porten el teatre, la il·lusió i la festa a tot arreu 
on van.
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POMPEU 
FABRA:
JUGADA 
MESTRA
ÒSCAR INTENTE

Dijous, 18 d’octubre

20 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Un tennista interpel·la el públic de la sala. Es pot 
jugar a tennis sense regles? No és possible. En 
l'esport, com en la llengua, cal compartir unes 
normes i acceptar-les per jugar bé. Pompeu 
Fabra, un tennista apassionat, va proposar unes 
normes per al català que van ser acceptades i 
compartides per tothom. Aquest és el punt 
de partida d'un espectacle que utilitza la 
metàfora esportiva per introduir-nos a la 
dimensió científica, humana i ciutadana del geni 
ordenador de la llengua catalana.
Monòleg dramatitzat a càrrec de l'actor Òscar 
Intente i dirigit per Maria P. Pla.

EL BRINDIS
LA GÀRGOLA 
PRODUCCIONS TEATRALS

Diumenge, 21 d’octubre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 €

Entrades anticipades a www.tincticket.com

L’Ernest està a poques hores de convertir-se en 
l’alcalde més jove de la seva ciutat, mentre en 
Mateu segueix tancat al seu estudi intentant 
trobar un nou llenguatge pictòric que el faci 
sortir de l’oblit professional. Els dos eren amics 
íntims i vuit anys després de trencar la seva 
amistat, el futur alcalde es presenta a casa del 
pintor perquè aquest l’ha trucat sense donar-li 
més explicacions que el desig de veure’l abans 
de les eleccions. Així doncs, la trobada acaba 
essent un pretext per reviure la felicitat d’un 
passat comú, però no poden evitar remoure 
un secret compartit que els ha dut a aquesta 
història de rancúnia on res és el que sembla, i 
on cada brindis amaga un engany sense perdó.

Dramatúrgia: Frank Bayer

Direcció: Cristina Cervià

Interpretació: Ivan Bustos / Xavier Mercadé

Escenografia: Ricard Martí

Il·luminació: Lluís Robirola

Adaptacions musicals: Rafa Roca
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FORMENTERA 
LADY
CICLE GAUDÍ. CIRCUIT ESTABLE 
DE CINEMA CATALÀ

Diumenge, 28 d’octubre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 €

En Samuel va arribar a la Formentera hippie dels 
70 i allà segueix. Viu sense llum i toca el banjo 
en un bar. Un dia rep la visita, després de molts 
anys, de la seva filla Anna i del seu nét Marc. 
L’Anna, sense feina des de fa temps, diu que 
ha hagut d’acceptar una feina a França i es veu 
obligada a deixar el seu fill a l’illa amb en Samuel.

Direcció: Pau Durà

Guió: Pau Durà

Fotografia: Miguel Llorens

Estrena: Juny de 2018

Durada: 90min.

Gènere: Comèdia de ficció

Repartiment: José Sacristán, Sandro Ballesteros, 
Jordi Sánchez, Nora Navas, Ferran Rañé, Mireia 
Ros, Juli Mira, Jordi Rico, Pepa Juan, Núria Mencia.

DIVERCONTES
DAVID PLANAS

Dimarts, 30 d’octubre

17.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

En aquesta sessió de l’Hora del conte l’actor 
David Planas ens explicarà els contes més 
divertits del seu repertori. Alegria i bon humor 
per tornar cap a casa lliures de cabòries i 
preocupacions. Divercontes... una sessió per 
passar-ho “XUPI”!



6 CULTURA OCT-DES 2018

VALERIE
LOG OUT

Divendres, 2 de novembre a les 21 h

Diumenge, 4 de novembre a les 18 h

Teatre Casino Llagosterenc

8 €

Valerie és una destrucció del Hamlet de William 
Shakespeare situada a Babilònia, un club de 
nit a la frontera entre França i Espanya. La 
mare morta de Valerie se li apareix una nit en 
forma d’espectre per confessar-li un secret que 
la portarà a crear-se un palau de cartró que 
la protegeixi de la pluja que cau a fora. L’obra 
és una aproximació a l’actitud antinaturalista 
nascuda a finals dels anys 90 amb autors com 
Mark Ravenhill o Thomas Ostermeier. Amb un 
equip de 8 actors i 2 músics en escena i a través 
del muntatge audiovisual amb neons i música 
electrònica, Valerie busca degollar un a un els 
espectadors emmirallant-los a través d’un 
retrat grotesc del món contemporani sense 
perdre la qualitat del text original.
Log Out (Associació Juvenil de Teatre) neix el 
2016 de la mà de nou joves de la comarca de 
Girona amb dos objectius molt clars: la creació 
d’espais de debat entre joves i l’expressió 
d’aquests debats a través de l’art escènic i 
audiovisual.

Autor: William Shakespeare

Dramatúrgia i adaptació: Salvador Oliva i 
Guillem Lloret

Direcció: Guillem Lloret

Ajudant de direcció: Jan Ferrer

Intèrprets: Clara Mir Bautista, Elisenda Veciana 
Buixeda, Neus Fernández, Irina Bellavista, Txell 
Brunsó, Mario Rebugent i Anna Triola

Direcció Musical: Guillem Lloret

Vestuari: Mario Rebugent i Mila Vázquez

Escenografia i il·luminació: Guillem Lloret i Jan 
Ferrer

SOL AMB 
LA LLUNA
COMPANYIA SGRATTA

Diumenge, 18 de novembre 

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 €
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Què pot passar si de sobte es troben el dia 
i la nit? El sol veu les coses clares com la 
llum del dia, però a la lluna ningú s'atreveix a 
enganyar-la...
Així que junts, s'explicaran una pila d'històries! 
Totes elles divertides i alegres com el dia, però 
tendres i sinceres com la nit. Un noi despistat 
però amb molta empenta, uns pirates de 
terra endins, una princesa enredaire i una pila 
de bestieses i animalades!
Tot plegat amb dos narradors molt especials. 
I el Sol i la Lluna girant al voltant d'un món, 
cada dia més curiós.

PETITET
CICLE GAUDÍ. CIRCUIT ESTABLE 
DE CINEMA CATALÀ

Diumenge, 25 de novembre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 €

Petitet és la història de Joan Ximénez Valentí, 
més conegut com a Petitet, un gitano corpulent 
del barri del Raval de Barcelona que havia 
acompanyat –tocant els bongos– molts dels 
grans músics de la rumba. El seu pare va ser 
palmero del famós ídol de la rumba catalana, 
Peret, ja mort com tots els grans noms de 
la seva generació que van popularitzar i 
internacionalitzar la rumba catalana.
Abans de morir la seva mare, en Petitet li va 
prometre que algun dia retornaria la rumba 
catalana a dalt de tot, a un dels escenaris més 
importants de Catalunya. Per poder complir la 
seva promesa haurà de reunir una vintena de 
músics gitanos –genials, però indisciplinats– 
i aconseguir el miracle que suposa posar-
se d’acord amb una orquestra simfònica. 
Els assaigs certament són un caos: els seus 
gitanos no han llegit mai una partitura. Tot i les 
dificultats, en Petitet aprofita tant els dies bons 
com els dolents, disposat a complir la promesa 
que va fer a la seva mare.

Direcció: Carles Bosch

Guió: Carles Bosch, David Vidal

Direcció de fotografia: Sofia Amadori

Música original: Josep Sanou

Estrena: 2017

Durada: 103 min.

Gènere: Documental

Versió: V.O. en català i castellà
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BRUIXES I 
BRUIXOTS
ALBERT QUINTANA

Dimarts, 27 de novembre

17.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Albert Quintana és un narrador oral que s’ha 
especialitzat en contes per a infants tot i que 
també ha fet sessions per a adults. 
La sessió que ens presenta està dedicada als 
éssers màgics: a tots aquells personatges que 
viuen amagats dels nostres ulls i que només 
veiem els dies que la lluna aparta la foscor de 
la nit i ens els presenta. Aquests contes ens 
parlaran d'històries de bruixes i bruixots que, 
com nosaltres, no són ni dolents ni bons.

THE SEY 
SISTERS

Dissabte, 15 de desembre

21 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 €

* La recaptació d’aquest concert anirà destinada 
a la Marató de TV3

The Sey Sisters és un trio de veus femenines 
que ens convida a viure un sentit viatge musical 
amb cants impregnats de profunda emoció que 
sovint sorgeixen de la lluita contra la injustícia, 
la defensa dels drets humans i l’esperança en 
el futur.
Amb una fusió de l'ànima gospel i de l'esperit 
africà, aquestes germanes estenen les seves 
increïbles veus arreu del món, combinant el seu 
ritme, la seva energia contagiosa, la música, el 
seu inqüestionable talent i la seva passió.
Amb una posada en escena que reflecteix 
tant els seus orígens com el moment present 
i l’esperança en un futur millor, comparteixen 
escenari amb el pianista i saxofonista Albert 
Bartolomé, completant un magnífic cercle de 
bona energia i aire fresc que defineix els seus 
espectacles.

Veus: Edna Sey, Yolanda Sey i Kathy Sey

Piano i saxo: Albert Bartolomé
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MÉS QUE 
MÀGIA
MAG STIGMAN

Diumenge, 16 de desembre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 €

Un espectacle de màgia, coreografies i malabars 
amb bon rotllo i molta diversió.
El Mag Stigman, acompanyat a l’escenari 
per la seva ajudant, presenta un espectacle 
visual, entretingut, ple d’efectes màgics i 
dansa moderna. Els espectadors podran 
participar al màxim en aquest xou, combinació 
d’il·lusionisme, ball i malabars, que garanteix 
bon rotllo i molta diversió per a tota la família.
Stigman, l’únic il·lusionista que fa màgia i balla 
alhora, farà que la seva companya es quedi 
flotant en l’aire, realitzarà sorprenents efectes 
de màgia amb foc, manipularà objectes de la 
vida quotidiana, presentarà el joc més “marrano” 
del món, i entre d’altres, mostrarà sorprenents 
actes d’escapisme.

PER NADAL CAP 
NEN SENSE 
REGAL
MERITXELL YANES

Dimarts, 18 de desembre

17.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

A partir de contes explicarem com s’ha de fer 
perquè el Tió i els Reis es portin bé i siguin 
generosos. Repassarem totes les tradicions 
nadalenques catalanes amb molt d’humor.
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CONCERT DE 
NADAL DE 
L’ESCOLA DE 
MÚSICA DE 
LLAGOSTERA

Dijous, 20 de desembre

19 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Tradicional concert de Nadal dels alumnes de 
l’Escola de Música adreçat als familiars i al públic 
en general.

ELS 
INCREÏBLES 2

Dissabte, 22 de desembre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

1 €

Torna la nostra família de superherois preferida. 
Aquesta vegada la protagonista és Helen 
(Elastigirl) mentre que Bob (Mister Increïble) 
es queda a casa i haurà d’esforçar-se per ser 
un heroi de la vida “normal”. És una transició 
difícil per a tothom, i ho serà encara més quan 
la família descobreixi els poders del bebè Jack-
Jack. A més, apareix un nou malvat que trama 
una conspiració brillant i perillosa. Els Increïbles 
hauran de trobar la manera de tornar a treballar 
junts per derrotar l’amenaça.

Direcció: Brad Bird

Pel·lícula d’animació
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LES 
DISTÀNCIES
CICLE GAUDÍ. CIRCUIT ESTABLE 
DE CINEMA CATALÀ

Diumenge, 30 de desembre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 €

L’Olívia, l’Eloi, el Guille i l’Anna viatgen a Berlín 
per visitar per sorpresa el seu amic Comas, 
que fa 35 anys. Aquest no els rep com ells 
esperaven i durant el cap de setmana les 
seves contradiccions afloren i l’amistat es posa 
a prova. Junts descobriran que el temps i la 
distància poden canviar-ho tot.

Direcció: Elena Trapé

Guió: Elena Trapé, Miguel Ibáñez Monroy, Josan 
Hatero

Fotografia: Julián Elizalde

Estrena: Setembre de 2018

Durada: 99 min.

Gènere: Drama

Versió: Català

Repartiment: Alexandra Jiménez, Miki Esparbé, 
Isak Férriz, Bruno Sevilla, María Ribera.



INFORMACIÓ I CONTACTE

ÀREA DE CULTURA
c. Olivareta, 38 · T. 972 83 00 05

cultura@llagostera.cat

Amb el suport de:


