
Octubre

2019

Novembre

Desembre

Programació





Note
s

Entrades a la venda:

A www.auditoripineda.cat  

A Can Comas de dilluns a divendres, de 09.00 
a 14.00 h, i, en cas que en quedin, una hora 
abans a l’Auditori.

Les entrades del cinema només es poden 
adquirir a l’Auditori una hora abans.

Per als espectacles organitzats per entitats, la 
venda d’entrades té un funcionament diferent. 
Fixeu-vos-hi a la pàgina corresponent.

L’aforament és de 256 localitats numerades.

Com a senyal de respecte als artistes i al 
públic, en cas que algú arribi tard a un 
espectacle, no hi podrà accedir fins que hi hagi 
un moment adequat durant la representació i 
el responsable de l’espai ho indiqui. En aquells 
espectacles on no hi ha cap pausa no es podrà 
accedir a la sala. 

No és permès el consum de cap tipus de 
menjar ni beguda a l’interior de la sala.

Recordeu-vos de silenciar els telèfons mòbils 
i els aparells electrònics abans de l’inici de 
l’espectacle.

No és permès fer fotografies ni enregistrar 
vídeos sense el permís previ de l’organització.
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familiar Música
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Màgia
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22.00 h

20.30 h

18.00 h

18.00 h

Alba Carmona Trio

Josafat, la desconeguda història de 
l’altre geperut de Notre Dame

Dumbo

Berta, la Caputxeta, 3a Generació

Octubre

30 21.00 h 14

3

15

18.00 h

21.00 h

11

12

Toy Story 4

Efecto Borrell

Solitudes, Kulunka Teatro

Novembre

Desembre

15 18.00 h 16

18

15

El vestit pop de l’Emperador

Set estampes de Nadal, Concert de 
Nadal amb Lieder Càmera

Aladdin1 18.00 h

22 18.00 h



Alba Carmona Trio
5 d’octubre | 22.00 h 
Dissabte 12 €

Estudiosa de la música d’arrel, Alba Carmona s’ha mogut 
durant anys entre els sons de les diferents músiques populars 
i la música moderna.

Ha trepitjat una infinitat d’escenaris al costat d’artistes amb 
els quals no ha parat d’aprendre i compartir: Perico Sambeat, 
Carlos Saura, Chano Dominguez, Las Migas, Mauricio Sotelo.

Les experiències musicals al llarg d’aquests divuit anys, el 
pas del temps i les emocions de la seva recent maternitat li 
han provocat la necessitat d’expressar-se per primera vegada 
amb veu pròpia i donar forma a nou cançons que integren 
el seu primer disc compost gairebé íntegrament per ella i 
produït per Jesús Guerrero.
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Dumbo
6 d’octubre | 18.00 h
Diumenge 3 €

Holt Farrier (Colin Farrell) compta amb l’ajuda 
dels seus fills Milly (Nico Parker) i Joe (Finley 
Hobbins) per tenir cura d’un elefant acabat de 
néixer. Les orelles gegants que té fan que sigui 
la riota en un Circ que no passa pel seu millor 
moment. La família circense de Holt inclou, 
també, la senyoreta Atlantis (Sharon Rooney), 
Rongo (DeObia Oparei), Pramesh Singh 
(Roshan Seth) i el seu nebot (Ragevan Vasan), 
La Grandiosa Catherine (Zenaida Alcalde) i el 
magnífic Iván (Miguel Muñoz). Max Medici 
(Danny DeVito), amo del circ, se sent decebut 
quan descobreix les enormes i inútils orelles 
del petit paquiderm fins que descobreix que és 
capaç de volar, fet que porta el circ de nou a la 
prosperitat.

Any: 2019 
Durada: 
112 min
País:
EUA 
Direcció:
Tim Burton

-Apte per a tots 
els públics-
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19 d’octubre | 20.30 h 
Dissabte 10 €
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Espectacle guanyador del Gran Premi 
BBVA de circ 2018

La fascinant trobada entre en Josafat i la Fineta els converteix, 
sense saber-ho, en els protagonistes accidentals d’un joc 
entre la “bella” i la “bèstia”. Equilibris i desequilibris entre 
dos antagonistes, tan aviat desafiant la gravetat sobre un 
quadrant, com ballant sobre una perxa. Jocs amb ganivets, 
teles o la follia de la roda cyr. Una adaptació en clau de circ 
de la clàssica novel·la modernista de Prudenci Bertrana 
que desconstrueix la passió, la por, les contradiccions, les 
obsessions, els contrastos i la tragèdia d’aquest Geperut de 
Notre-Dame català, donant com a resultat un relat breu, naïf i 
obert a un públic familiar. 

Amb el mateix desig irrefrenable de creació de Bertrana, 
aquesta adaptació de circ per a sala pretén, a cop de bisturí, 
mantenir el rerefons original de les històries que relacionen 
tots dos personatges protagonistes de l’obra, en Josafat i la 
Fineta, però esquinçant-ne al mateix temps la presentació 
escènica. Un campaner solitari, habituat a l’altura, que tan 
aviat juga amb una perxa de sis metres com amb el perill 

Josafat, la desconeguda 
història de l’altre geperut 
de Notre Dame
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dels ganivets; és seduït per una noia jove amb un llenguatge 
acrobàtic; una relació passional amb un final fatal encarnat 
per un quadrant rus… Les tècniques de circ encarnaran ara la 
passió desmesurada i la realitat dels personatges i, a més, ens 
ajudaran a canviar el concepte tèrbol, i deliberadament sexuat, 
descrit al text original, donant entrada a un llenguatge escènic 
més planer, empàtic i apte per a un públic plural. 

Cia. Passabarret 
Intèrprets: Oriol Llop, María Cavagnero, Guillermo Cides
Direcció: Adrián Schvarzstein
Ajudant de direcció: Laia Estrada
Producció: David Sancho
Producció executiva: La Circoteca
Durada de l’espectacle: 60 minuts
Idioma: Sense text

-Apte per a tots els públics-



27 d’octubre | 18.00 h
Diumenge 5 €
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Berta és el nom de la nostra protagonista 
i pertany a la generació més jove d’una 
saga de dones que han estat enganyades i 
cruspides pel llop ferotge.

Podrà la nostra protagonista alliberar-se 
d’aquesta lacra que persegueix la seva 
família? Trobarà, per fi, un caçador que 
l’ajudi a alliberar-la d’aquesta maledicció? 
Escoltarà d’una vegada per totes algun dels 
seus consells? Vine a gaudir de l’espectacle i 
ajuda la Berta.

Cia. T Gràcia 

Berta, la Caputxeta, 
3a Generació
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3 de novembre | 18.00 h 
Diumenge 3 €

Toy Story 4

El xèrif Woody i el membre del Comando 
Estelar Buzz Lightyear, amb la resta dels seus 
inseparables companys d’habitació, tornen a 
la càrrega. Ara viuen en una habitació nova, 
amb joguines noves, com Ducky i Bunny. Però 
quan una joguina anomenada Forky s’uneix 
a Woody i la seva colla, començarà una 
trepidant aventura al costat de vells i nous 
amics que els revelarà com de gran que pot ser 
el món per a una joguina.

Quart lliurament de la saga Toy Story que 
en aquesta ocasió dirigeix Josh Cooley, que 
debuta en la direcció de llargmetratges amb 
aquest film després encarregar-se del guió Del 
revés (Inside Out) (2015).

Any: 2019 
Durada: 100 min
País: EUA
Direcció:
Josh Cooley 

-Apte per a tots 
els públics-
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15 de novembre | 21.00 h 
Divendres 15 €

Titelles per adults

Premi Max al Millor Espectacle 2018
Premi Max a la Millor Composició Musical 2018
Premi Millor Espectacle Be Festival. Birmingham
Premi Ojo Crítico RTVE

Una història que, a través de l’humor, aprofundeix en la 
soledat i la incomunicació dels membres d’una família. El 
mateix equip creatiu de la també premiada André i Dorine ha 
concebut un nou treball de teatre de màscares que, sense ni 
una sola paraula, resulta paradoxalment molt expressiu. El 
protagonista de Solitudes és un vell que se sent incomprès 
perquè la seva vida és pràcticament una espera i ja només 
desitja coses senzilles. Coses tan simples que els altres no 
arriben a valorar la seva veritable importància. Un viatge 
per universos quotidians que, combinant la gravetat amb el 
somriure, commou, sorprèn i convida a la reflexió.

L’home gran té com a principal il·lusió jugar a cartes amb 
la seva dona quan es queda vidu. El seu fill i la seva néta es 
fan càrrec d’ell. Ells s’esforcen a cuidar-lo, però no li fan 
companyia. I companyia és just el que necessita l’avi que acaba 

Solitudes,
Kulunka Teatro
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sortint al carrer i trobant com a única companya de joc una 
prostituta novella. El descobriment per part del fill d’aquesta 
circumstància desencadenarà fets crucials en la vida del tots 
tres personatges.

Aparentment una història senzilla, però plena de metàfores 
i reflexions al voltant de les relacions humanes, la necessitat 
d’afecte, la incomunicació i de quina manera els nostres 
prejudicis són capaços d’impossibilitar la felicitat d’altres 
persones i, també, de la nostra.

Durada: 80 minuts
Idioma: Sense text
Direcció: Iñaki Rikarte
Repartiment: Garbine Insausti, José Dault, Edu Carcamo
Dramatúrgia: José Dault, Garbiñe Insausti, Iñaki Rikarte, 
Edu Cárcamo, Rolando San Martín
Músics: Luis Miguel Cobo
Producció: Kulunka Teatro
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30 de novembre | 21.00 h
Dissabte 10 €

Efecto Borrell

Diversió, riures, situacions rocambolesques...i un munt de 
sensacions més, és el que planteja en Gerard Borrell a través 
de la seva màgia tan particular.

L’”Efecto Borrell” és el que sentiràs en sortir d’aquest 
espectacle. És l’efecte generat en jugar al que et proposa 
aquest showman transgressor.
Coneixeràs un nou amor? Endevinaràs el que pensa un 
espectador? Tontejeras amb en Gerard? Perdràs la mala sort? 
Li veuràs el penis al mag?

Tu pots respondre amb un “sí” alguna d’aquestes preguntes! 
Vine a sentir l’”Efecto Borrell”!! 
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1 de desembre | 18.00 h 
Diumenge 3 €

Aladdin

Envoltada pels Set Deserts hi ha ciutat 
d’Agrabah, una metròpoli de carrers estrets i 
plens de gent, on al capdamunt es pot veure el 
majestuós castell del Sultà. Allà hi viu la jove 
princesa Jasmine (Naomi Scott) juntament 
amb el seu pare el Sultà (Navid Negahban) i el 
visir reial Jafar (Marwan Kenzari). La vida de 
tots ells farà un gir inesperat després que el 
jove Aladdin (Mena Massoud) entri a la Cova 
de les Meravelles i descobreixi la llanterna 
màgica de la qual el Geni (Will Smith) té el 
poder omnipotent de concedir tres desitjos a 
qui la posseeixi.

Any: 2019 
Durada: 129 min
País: EUA
Direcció:
Guy Ritchie 

-Apte per a tots 
els públics-
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15 de desembre | 18.00 h
Diumenge 5 €

El vestit pop de 
l’Emperador
Teatre musical familiar

La Roda Produccions

En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat l’Emperador 
Presumit té per costum estrenar quatre vestits cada dia. Però 
per més vestits que acumuli, cap no el satisfà. Necessita el 
millor dels millors, el més sublim, el més modern… I més ara 
que s’acosta la passarel·la anual de la reialesa! Cal un vestit 
únic per a un emperador únic. Tan especial que només els més 
llestos de palau el podran apreciar.

Algú reconeixerà la veritat sobre el nou vestit de l’emperador?

Us imagineu algú tan, però tan preocupat pel seu aspecte que 
no li importa res més a la vida? Només pendent del mirall 
i només amic dels qui li riuen les gràcies. Us imagineu no 
estimar ningú més que a un mateix? I vinga fotos, vinga 
aplaudiments, i només roba i mòbils, i més roba i només 
petons al mirall. Gens pendent de les necessitats dels altres 
i només pendent del seu propi melic. Doncs ara imagineu-
vos que aquest etern presumit és, ni més ni menys, que 
l’Emperador! Qui procurarà per al bé del poble?
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22 de desembre | 18.00 h
Diumenge 3 €*

Amb Lieder Càmera,
Cor de Cambra
Set estampes nadalenques és un recull d’obres agrupades en set 
blocs de temàtica nadalenca, i tindrà com a compositor central 
Josep Ollé i Sabaté. També s’interpretaran obres originals i 
arranjaments de Manuel Oltra, Salvador Mas, Ernest Cervera 
i Josep Vila i Casañas, com també Pier Luigi da Palestrina i 
Alfred Desenclos, entre d’altres.

Al llarg del concert, Lieder Càmera, format per la plantilla 
habitual i l’octet professional que s’ha escollit per a aquesta 
ocasió, incorporà una subtil escenificació que reforçarà el 
missatge de les obres que s’interpretaran.

Intèrprets: Cor Lieder Càmera
Director: Josep Vila i Casañas

*a benefici de la campanya de joguines de Nadal 2019-20

Concert de Nadal,
Set estampes de 
Nadal





Organitza:

Pots comprar les teves entrades 
a www.auditoripineda.cat

Carrer Progrés, 22
Tel. 93 767 15 60 (ext. 6401)

cultura@pinedademar.cat
www.pinedademar.cat
     /pinedademar
     @pinedademar

Amics de
Vols ser un amic de l’Auditori?
Descomptes en els 
preus i d’altres 
avantatges

Informa-te’n 
a Can Comas


