Programació cultural

de prop

SETEMBRE 2019 - GENER 2020

Cultura

VENDA I RESERVA D’ENTRADES

20 DE SETEMBRE
Divendres, a les 18 h

CASA DE CULTURA

PRESENTACIÓ DE LA NOVA TEMPORADA
De 18 a 21 h

KOALA ART FOR KIDS
Venda on-line a
centresculturals.santcugat.cat

Rebràs l’entrada i tota la informació
via correu electrònic.

Instal·lacions artístiques i creatives per a infants de totes les edats,
veniu a explorar, crear i fer volar la imaginació.

A les 19.30 h

PÍCNIC MUSICAL AMB
MASTER BLASTER JAMMIN’
Imprimeix la teva entrada
o descarrega-la al telèfon mòbil

Les entrades i/o invitacions es podran adquirir una
hora abans de l’inici de la funció, al vestíbul del
centre cultural corresponent, sempre que
en quedin de disponibles.

Un projecte impulsat pel saxofonista santcugatenc Marcus Gibert que,
a partir de les obres del gran geni Stevie Wonder, ha creat un repertori
amb una estètica actual, que passa pel neosoul, el funk, el reggae i el
hip-hop, amb les influències de la música urbana actual.
Marcus Gibert, arranjaments i saxo; Inma Gomes, veu; Fran Abril, veu;
Gonzalo Álvarez, trompeta ; Sebas Burguera, guitarra; Gerard Cassola,
baix; Òscar Jorba, bateria; Jaume Gispert, teclats.

%
El dia de la funció, presenta el carnet,
juntament amb l’entrada, i t’abonem
el descompte corresponent:
20% famílies nombroses
20% famílies monoparentals
10% T-Jove

Per a qualsevol consulta referent
a les entrades, truca al: 93 589 13 82

Carnet “viu la cultura de prop”.
Gaudir té premi
Vine a recollir el teu carnet a la taquilla del teatre.
Per cada quatre funcions diferents que hagis vist a la xarxa,
aconsegueix una entrada gratuïta.
Més informació a: centresculturals.santcugat.cat

Les entrades es podran adquirir on-line fins a 1 h abans de la funció. Les entrades no són reembolsables.
Màxim de 6 entrades per persona.
Els infants de 0-3 anys no han de pagar entrada, sempre que no ocupin seient o que l’espectacle no estigui
especialment programat per a aquesta franja d’edat.

ÍNDEX TEMÀTIC

5 - 10

CASA DE CULTURA

TEATRE I DANSA

5 D’OCTUBRE
Dissabte, a les 20 h

AVE MACHÍN!,

amb Bubulina Cabaret-Arts Escèniques Sant Cugat

MÚSICA

16 - 19

PÚBLIC FAMILIAR

20 - 21

AUDIOVISUALS

22 - 23

CONFERÈNCIES

24 - 25

ARTS VISUALS

Ave Machín! és un espectacle d’humor vintage que combina música amb gags escènics. Una
litúrgia musical, entre catòlica i pagana, amanida d’escenes hilarants...
El predicador Padre Fausto i la seva assistent, la monja Madre Selva, acompanyats pel trio Fumata
Rosa, ens guien en la beatificació de l’insigne cantant de boleros i txa-txa-txas Antonio Machín.
Una cerimònia de música retro amb el to picant del sacrilegi... Que Machín ens perdoni!
Intèrprets: Joan Puigdollers (Fausto Gramola); Gisela Figueras (Madre Selva i Amelita Bukowski)
Músics: Marc Vernis, piano; Albert Vila, contrabaix; Pep Collell, percussió; Jorge Lunfardo, bandoneó i melòdica
Direcció musical: Marc Vernis
Idea i guió: Joan Puigdollers i Gisela Figueras

Espectacle seleccionat a la convocatòria d’agents locals

TEATRE I DANSA

11 - 15

Durada: 80 min.
Preu: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
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TEATRE DE MIRA-SOL

CASA DE CULTURA

TEATRE DE MIRA-SOL

12 i 13 D’OCTUBRE

18 D’OCTUBRE

20 D’OCTUBRE

Dissabte, a les 21 h; diumenge, a les 19 h

Divendres, a les 21 h

Diumenge, a les 19 h

ÉS AIXÍ, SI US HO SEMBLA,

HEURA GAYA

VIURÀS EN EL MEU VERS,

TEATRE I DANSA

És així, si us ho sembla és una “farsa filosòfica”
que tracta el tema de la veritat: el contrast
entre la realitat i l’aparença, entre el veritable
i el fals; i ho fa barrejant elements dramàtics
amb elements de comèdia. Els fets transcorren
en una petita capital de província, cosa que
permet a l’autor reflectir les seves idees sobre
la petita societat burgesa, la que ell veu com
en una gàbia i que imposa una vida miserable
i frustrant.
Intèrprets: Anna Cadafalch, Pere Pastor, Carme
Latorre, Ferran de Juan, Joan Llenas, Elisa Martí,
Anna Canet, Jaume Ramoneda, Roser Canas, Mercè
Florentí, Montse Maranges, Tina Labrador, Jaume
Aler, Agustí Suñé i Pilar Andrés
Direcció: Teresa Canas

Heura Gaya inicia amb el projecte Gaya (Segell
Microscopi 2019); una recerca personal i del seu
propi llenguatge a través d’un repertori intimista
que viatja sonorament entre el pop i el folk i que,
alhora, es nodreix de la tradició més arrelada a la
terra. Les seves cançons evoquen la natura i apel·len
l’amor romàntic del XIX, amb una veu dolça i un
to emocional sovint melancòlic. La proposta que
presenta Gaya va ser finalista a la darrera edició del
Concurs Sons de la Mediterrània.
Músics: Heura Gaya, gralla i veu; Eduard Iniesta,
guitarres i cordes del mediterrani; Cristina Manbrive,
baix elèctric i contrabaix; Cati Plana, acordió diatònic.

sonets de W. Shakespeare, amb Laura Conejero i Jordi Boixaderas
Un espectacle que es basa exclusivament en els sonets de William Shakespeare. Precioses joies plenes
de reflexions sobre els temes que mouen l’esperit humà des de sempre: l’amor, el desamor, el pas del
temps, la traïció, la mort... Una selecció d’una trentena de sonets que esperem que en gaudiu o que us
commoguin; que us trasbalsin o que us meravellin... En definitiva, que no us deixaran indiferents.
Una hora de poesia i música amb dues grans veus de l’escena catalana, acompanyades pels
musics de la Il·lús Teatre Orchestra.
Interpretació: Laura Conejero i Jordi Boixaderas
Música: Marina Prades, veu i violí; Oriol Padrós, veu i guitarra; Jan Fité, contrabaix.
Direcció: Jordi Fité

Espectacle seleccionat a la convocatòria d’agents locals

Espectacle que forma part del Festival Nacional de Poesia

Espectacle OFFTA
Espectacle que forma part del Festival Nacional de Poesia

Durada: 90 min.
Preu: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

Entrada gratuïta / aforament limitat
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

Durada: 60 min.
Preu: 10 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

TEATRE I DANSA

de Luigi Pirandello, amb FilaZero

Fotografia de Berta Tiana
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29 DE NOVEMBRE

11 DE GENER

Divendres, a les 21 h

Dissabte, a les 20 h

NY EN UN POETA,

Teatre breu en espais vius

de Lorca, amb Alberto San Juan
Federico García Lorca va viure a Nova York des del juny de 1929 fins al febrer de 1930. En tornar
a Espanya, Lorca va oferir una conferència recital a La Residencia de Señoritas de Madrid, on va
presentar el poemari Poeta en Nueva York i va explicar el seu viatge físic i espiritual.
L’espectacle Nueva York en un poeta és aquella trobada entre Lorca i les senyoretes de la
residència, que van ser les primeres a escoltar aquells poemes: “Carne mía, alegría mía,
sentimiento mío”.
Interpretació: Alberto San Juan

TEATRE I DANSA

TEATRE DE MIRA-SOL

PÍNDOLES

Aquí l’espectacle no es gaudeix des de la platea, sinó que es viu en espais singulars. Trenquem la
quarta paret i et convidem a deixar-te seduir per una experiència única i innovadora de teatre breu,
intens i de prop, en indrets inesperats. Et proposem un circuit teatral itinerant per a tres espais gens
convencionals del Teatre Mira-sol amb la selecció d’obres següent: A les fosques, “Happy birthday,
Jamie Love” i Palomitas de maíz.

A LES FOSQUES
Thriller. Una psiquiatra casada amb un polític va a passar el cap de
setmana a una masia solitària. Rep una trucada amenaçadora...
La situació: dona tancada en una casa a les fosques, assetjada per
un psicòpata. Aquesta vegada, amb una diferència: els espectadors
estan tancats a la mateixa habitació. I l’assassí és entre ells.
Autor: Octavi Egea
Intèrprets: Àngel Amazares, Santi Monreal, Josep Antoni Lej i
Ariadna Suñé
Direcció: Àngel Amazares

HAPPY BIRTHDAY, JAMIE LOVE
Espectacle OFFTA
Durada: 100 min.
Preu: 10 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

Comèdia. Un cor trencat. Una decisió dràstica, sense retorn.
Una trucada inesperada: Sleep Quiet Assegurances. Un
retrobament fora de tota regla. Mai menyspreïs la trucada d’un
centre d’atenció telefònica...

TEATRE I DANSA

TEATRE DE MIRA-SOL

Intèrprets: Carlos Conde i Diana de Guzman
Dramatúrgia: Jordi Diamant
Direcció: Joaquin Daniel

PALOMITAS DE MAIZ
Drama. Elena, tot sovint, oblida el que és veritablement
necessari i recorda el que no fa falta. Manuel, el seu home,
només pot cuidar-la mentre viu aquest desgavell de la memòria
de la seva dona com un esclat continu i inevitable, inesperat i
amenaçant, de crispetes.
Intèrprets: Rafaela Rivas i Antonio del Valle
Autoria i direcció: Miguel Ángel Flores

Espectacle OFFTA
Durada: 100 min.
Preu: 10 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
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PLAÇA DE CAN QUITÈRIA

El tercer diumenge de mes, de 12 a 14.30 h
Vine a ballar swing a la plaça!
Segur que sou pocs els qui encara no ho heu provat.
Ara és l’hora!
La plaça de Can Quitèria s’omple de swing per sisè any consecutiu. Els balladors de Fem Lindy us
seleccionaran els millors temes musicals i els millors grups en directe per ballar sense parar!

CASAL TORREBLANCA

23 DE NOVEMBRE
Dissabte, a les 20 h

SIÒNIA

CLARA PEYA & VIC MOLINER
EN CONCERT

Anoteu les dates:

SIÒNIA

TEATRE I DANSA

15 de setembre, en horari d’estiu, a les 19 h
20 d’octubre, música en directe
17 de novembre
15 de desembre, música en directe
19 de gener

Fusió jazz, electrònica, paraula recitada
Diuen les velles llegendes que, a l’antiga Siònia, totes les
herbes, els arbres i les pedres contenien propietats curatives. Hi ha qui diu que la música conté virtuts remeieres.
Una gran dosi de melodies amb influències pop mitja
dotzena d’unces de ritmes més actuals, com ara: el rock,
el funk o el hip-hop; estructures harmòniques provinents
del jazz; un bon grapat d’atmosferes electròniques i un
parell de cullerades de “groove” psicodèlic. Tot plegat
conforma la poció màgica que utilitza aquest quartet.

No n’has tingut prou?
Consulta el cursos i monogràfics de swing al Casal de Torreblanca, i al web centresculturals.santcugat.cat

Jordi Solé: guitarra
Juanjo Fernández: piano i sintetitzador
Giorgio Fausto Menossi: bateria
Dj. Diego Armando

Ho organitza: Fem Lindy

MÚSICA

CICLE VERMUT & SWING

CLARA PEYA & VIC MOLINER
La pianista i compositora Clara Peya i el baixista i productor Vic Moliner s’uneixen en aquest projecte musical després d’una llarga trajectòria compartida en
escenaris, discos i compromís artístic i social. Són dos
músics i creadors que s’han fet l’un a l’altre i que han
crescut en cada projecte que han compartit, fins al
punt que les seves veus i la seva música es necessiten
per expressar-se plenament. El piano de Peya i el baix
de Moliner es mostren despullats, crus i plens de matisos. Ens proposen un viatge musical inclassificable, on
les composicions d’ambdós s’expandeixen nodrint-se
de l’electrònica, el rap i la paraula recitada, deixant
sempre un espai a la improvisació i al virtuosisme.
Clara Peya: piano
Vic Moliner: baix

Preu: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
Ho organitza: La Pua · Oficina Musical
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TEATRE DE MIRA-SOL

CASAL TORREBLANCA

20 DE DESEMBRE

18 DE GENER

Divendres, a les 21 h

Dissabte, a les 21 h

ONADES DE NADAL,

PEARSON

CONCERT DE NADAL

EN CONCERT

PAU VALLVÉ
PEARSON

MÚSICA

Tot té sentit quan la música sona i es trenca el silenci.
Quan els emocions flueixen i el temps, màgicament, es para.
Quan les melodies ens captiven i les lletres ens atrapen, ens transporten i ens fan sentir
protagonistes d’aquella història.
I després, la vida continua fent el seu curs, però amb una nova empremta, inesborrable,
compartida
amb tots els que hi erem perquè la música uneix cors, mou l’ànima i et fa sentir viu.
Neus Mar

Indie, pop, rock
Pearson neix el 2010 a Barcelona i grava el seu primer
disc Pearson l’any 2015, un treball fresc i enèrgic.
Ara, el grup presenta el seu segon disc: L’accident, la
interrupció, la revelació. Un disc conceptual, el tema
principal del qual és l’instant o ‘l’infraliève’ de què parlava M. Duchamp. Cançons dolces, paisatges insòlits,
postals, records, emocions i descripcions intenses que
fan que el temps s’aturi: el gran objectiu d’aquest disc.

Neus Mar ens apropa al Nadal i ens presenta un concert intimista amb cançons de Nadal
i cançons de mar a través de la seva veu mediterrània, dolça i carregada de matisos.
Acompanyada d’Emilio Sánchez a la guitarra i Enric Canada a la percussió.

Marc Nalvaiz: veu i guitarres
Ivan Nalvaiz: baix i veus
Raül Juan: guitarres, teclats i veus
David Romero: bateria, programacions i veus

MÚSICA

amb Neus Mar Trio

PAU VALLVÉ

Cançó d’autor

Tot i el títol en anglès del seu 16è, Life Vest Under Your Seat
és un treball cantat íntegrament en català i que ha estat
compost, tocat, mesclat i produït únicament i exclusivament
pel mateix Pau Vallvé. L’ha volgut titular Life Vest Under Your
Seat, sinó també perquè la cançó que porta aquest títol és
molt especial per a ell.
La realitat social també s’ha colat dins aquest àlbum: cançons
com “Quina sort”, feta el dia que va tocar a la presó model per
defensar la llibertat d’expressió i el rebuig a l’empresonament
d’artistes pel que deien en les seves obres; “Oclocràcia” o “Rient
per no plorar”, sobre la deriva del planeta i el canvi climàtic.
Pau Vallvé: guitarra i veu
Víctor Garcia: bateria
Dario Vuelta: baix, teclats amb peu i llums

Entrada gratuïta / Aforament limitat
Entrades a: centresculturals.santcugat.cat
Ho organitza: Associació de Veïns de Sant Joan de Mira-sol
12

Preu: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
Ho organitza: La Pua · Oficina Musical
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CICLE DE MÚSICA AL MUT

CASAL TORREBLANCA

Cada dijous, a les 21 h

SETEMBRE

DESEMBRE

DIA 19, ADRIANA OSPINA FEAT BART BARENGHI
Cançó d’autor
Adriana Ospina (veu) i Bart Barenghi (guitarra)

DIA 5, CAMERATA GLIÈRE BARROC ENSEMBLE
Música barroca d’Anglaterra del s. XVII
Santi Mirón (viola de gamba) i Sara Guri (viola de
gamba)

OCTUBRE

MÚSICA

DIA 3, MARTÍNEZ-CUEBAS DÚO
Jazz
Aníbal Martínez (guitarra) i Marc Cuevas (contrabaix)
DIA 10, EU & YAGO
Jazz, música brasilera
Esther Eu (veu) i Yago Pajarón (guitarra)
DIA 17, POL CARDONA
Folk, soul
Pol Cardona (veu i guitarra)
DIA 24, KALA BRAU
Pop, indie, folk
Kala Brau (veu i guitarra) i Vicen Martínez (guitarra, cors)  

NOVEMBRE
DIA 7, ROCCO PAPÍA
Cançó world-jazz
Rocco Papía (veu, guitarra 7 cordes, loop station i objectes)
DIA 14, CLAES MAGNET TRIO
Jazz
Claes Magnet (piano), Miquel Galcerán (contrabaix) i
Quico Samsó (bateria)
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Dissabtes, a les 22 h

Un punt de trobada és l’acte de reunir un grup de persones d’àmbits molt diferents i
compartir moments, coneixements, música, poesia i dansa a través del llegat de la cultura
popular catalana en format de jam-session.

DIA 12, 1979 JGD
Jazz
Enric Caballé (guitarra) i Marc Pons (guitarra)
DIA 19, MAJO D’SOUZA
Pop, indie, folk
Majo D’Souza (veu i guitarra), Leticia Martín (ukelele i
guitarra) i Bruno Di Fabrizi (pads i percussió)

GENER
DIA 9, POL CORTÉS
Pop
Pol Cortés (veu), Gala Duran (pad), Albert Carrillo
(teclats), Albert Martínez (teclats), Jordi Sala (guitarra) i
Pau Rosés (baix)
DIA 16, GUILLEM JUBANY & JOSEP M. MERSEGUER
Jazz
Guillem Jubany (guitarra) i Josep M. Merseguer (piano)
DIA 23, ATZUR
Cançó d’autor, jazz
Selma Bruna (veu), Joan Rotger (guitarra) i Clara
Enrich (cello)
DIA 30, DARÍO BARROSO & LUCAS DELGADO
Fusió jazz, flamenco, folklore, música brasilera
Darío Barroso (guitarra) i Lucas Delgado (piano)

Un semestre més, podreu trobar gent relacionada amb la cultura del nostre país, de tots els
àmbits, i amb ganes de compartir i aprendre, en un espai on expressar tot el que sentiu i el
que sabeu a través de la música, la dansa, el cant, la glosa i totes els arts que vulgueu.
Anoteu les dates:
14 de setembre, Jardins del Monestir
19 d’octubre
16 de novembre
21 de desembre

DIA 21, GEMMA GENAZZANO
Smooth soul music
Gemma Genazzano (veu) i Joe Scott (teclat)
DIA 28, TWO OLD SOULS
Reggae
Sabiana Bianchi (veu i guitarra) i Antonio Fava (cajón,
plats i percussions)

CASAL TORREBLANCA

MÚSICA

DIA 26, ANDREU MARTÍNEZ TRIO
Blues, soul
Andreu Martínez (veu, guitarra i loops), Pepe Cucurella
(baix) i José Luis Garrido (bateria i efectes)

PUNTS DE TROBADA

Ho organitza: JazzEnViu
Envieu propostes a programacio.mut@gmail.com
Entrada gratuïta / Aforament limitat

Ho organitza: Escola de Música Tradicional de Sant Cugat (EMTSC)
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TEATRE DE MIRA-SOL

Dissabte, a les 10.30 h i a les 12 h

Dimecres i diumenge, a les 19 h

Diumenge, a les 12 h

16 NOVEMBRE

REFUGI,
amb Clownidoscopi Teatre

CANTO, de Carlos Laredo,
amb Théâtre de la
Guimbarde (Bèlgica)

Clown
Un espectacle sense paraules que ens recorda que
tots necessitem trobar el nostre lloc al món.
Dues realitats. La d’aquell que cuida el seu món per
tenir un lloc on sentir-se segur (refugi) i la d’aquell
que, havent-ho perdut tot, fuig a la recerca d’un
lloc nou al món (refugiat). Com poden conviure al
mateix espai?
Una mirada màgica i lleugera a un conflicte
universal. Un viatge per l’empatia i el respecte
des de la poesia i l’humor del clown. Perquè tots
necessitem trobar el nostre lloc al món. I els llocs, al
cap i a la fi, són un munt d’històries humanes.
PÚBLIC FAMILIAR

TEATRE DE MIRA-SOL

27 OCTUBRE

Diumenge, a les 12 h
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TEATRE DE MIRA-SOL

Música
En el camí del balboteig poètic i oblidat...: pell
de paper, un vel al cor i un fil de cabell. Dues
actrius, bressolades per sonoritats orientals
i líriques, tornen lentament cap a les fonts
de la creació, exploren els primers passos, els
primers gestos, les primeres emocions. El temps
és temps de jugar. Jugar serveix per trenar les
relacions humanes on apareixen siluetes en
metamorfosi permanent: serps, papallones,
flors, peixos... i el primer alè de la pedra que
canta: Canto.

18 i 22 DESEMBRE

ELS PASTORETS
Teatre
Un any més, els infants pugen a l’escenari
després de mesos d’assaig i esforç, per fer-nos
gaudir del que ja s’ha convertit en una tradició
ben arrelada al nostre barri!
Els Pastorets, de Josep Maria Folch i Torres, la
versió més popular de les existents, explica les
intrèpides aventures d’en Lluquet i en Rovelló,
que s’han d’enfrontar a les fúries de l’infern i les
calderes d’en Pere Botero.

19 GENER

PLANETA M.ART,
amb Marcel Gros
Clown
Seria difícil imaginar un planeta sense art.
Marcel Gros ha creat, ha imaginat i ha
somiat un món interior: el Planeta M.Art.
El representarà amb una tecnologia d’alta
definició en 3D que supera qualsevol realitat
virtual. Música, paraules, formes, colors i
moviment, en viu, en directe i en temps real. La
sofisticada tècnica es diu “teatre”.
Si estàs observant, mirant, llegint, imaginant,
somiant..., escolta els colors, mira la música,
inventa paraules, juga a crear i crea jugant.
Pots crear coses úniques. Com deia Marcel
Duchamp: “Artista és tothom qui sàpiga mirar”

FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS
Espectacle OFFTA
Edat recomanada: + de 6 anys
Durada: 50 min.
Preu: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

Espectacle OFFTA
Recomanem un màxim d’un adult per infant
Edat recomanada: + de 18 mesos
Durada: 35 min. + exploració
Preu: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

Ho organitza: Mira-sol Teatre

Espectacle OFFTA

Edat recomanada: + de 4 anys
Durada: 90 min.
Preu: 3 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

Edat recomanada: + de 3 anys
Durada: 50 min.
Preu: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

PÚBLIC FAMILIAR

TEATRE DE MIRA-SOL
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Activitats gratuites / Aforament limitat

XALET NEGRE

15 NOVEMBRE

Divendres, a les 18 h

EL MOCADOR DEL SULTÀ, amb La Crisspeta
Un conte popular mallorquí

18 OCTUBRE

Divendres, a les 17.30 h

TALLER DELS OCELLS PICA-PICA,
amb l’Obrador Lúdic

PÚBLIC FAMILIAR

Taller de construcció. Una joguina, en què dos ocells piquen, per
un senzill efecte mecànic: ara l’un, ara l’altre. És de construcció
fàcil, però entretinguda, on els participants han de pintar, picar i
enganxar gomets. El resultat és una simpàtica i original joguina
popular.

25 OCTUBRE

22 NOVEMBRE

Divendres, a les 17.30 h i a les 18.30 h

TALLER LITTLE-BOTS, amb Smartions

17.30 h. Infants de 5 a 8 anys (25 places)
18.30 h. Infants de 8 a 12 anys (25 places)

Divendres, a les 17.30 h

NUEVE LUNAS
9 cançons, una per a cada lluna, que naveguen entre ritmes mediterranis i llatinoamericans, encarnats pels sons i les veus de la Tànit
Navarro i la Rusó Sala.
Un concert per a tots els públics
Tànit Navarro: veu, bol tibetà, sansula i tambor oceànic
Rusó Sala: veu, guitarra, xilòfon i flauta nativa americana

CASAL LES PLANES

31 OCTUBRE

CASTANYADA

SOL I FA PLOU,
amb Cia. Sabanini
En Sabanini, avui, arriba disposat a veure un espectacle. Però... ostres,
tu! Està ben despistat! Sembla que és ell, qui ha d’actuar! Amb unes
gotes de màgia, un polsim de bogeria i el seu inseparable colom Jordi, la
farem grossa! Voleu passar una estona fantàstica?
Espectacle de clown i màgia per a tots els públics.
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CASINO LA FLORESTA

Vine, i sigues un petit científic! Crearem petits robots amb materials
bàsics, com ara: gots, raspalls de dents, piles, petits motors, etc. Els
decorarem i els farem funcionar, hi jugarem fent dibuixos automàtics,
curses de velocitat.

CASINO LA FLORESTA

Dijous, a les 17.30 h

Un sultà poderós aprèn l’ofici de teixidor a petició de Zakia, la preciosa
filla del visir. El sultà hi confia, treballa i es deixa guiar, perquè ella és
una dona sàvia i valenta. I ell l’estima amb el cor obert. I, per aquest
motiu, la recompensa que rep és immensament gran: una recompensa
per a tots dos.

XALET NEGRE

PÚBLIC FAMILIAR

XALET NEGRE

17 GENER

Divendres, a les 18 h

EL SECRET DE LA DETECTIVA KLAUS,
amb la Cia. Engruna Teatre
Un recull d’alguns contes més emblemàtics, però amb un final inesperat...: la detectiva Klaus és una investigadora curiosa i divertida capaç de
resoldre els enigmes més difícils! Aquesta vegada, però, no aconsegueix
resoldre el secret que amaguen uns objectes estranys que han arribat a
les seves mans...

CASAL LES PLANES

31 GENER

Divendres, a les 17.30 h i a les 18.30 h

TECNO-SLIME, amb Smartions
Vine i sigues un petit científic!
L’Slime es prepara fàcilment amb productes/components bàsics;
accepta gairebé qualsevol color, textura o olor; explota la creativitat dels
joves, i el resultat final permet jugar.
17.30 h. Infants de 5 a 8 anys (25 places)
18.30 h. Infants de 8 a 12 anys (25 places)
19

CICLE DOCUMENTAL DEL MES

CASA DE CULTURA

Una iniciativa de DOCSBARCELONA
El segon dimecres de mes, a les 20 h

18 SETEMBRE

13 NOVEMBRE

BERYL MAGOKO

Direcció: Christy Garland
Nacionalitat: Canadà, Dinamarca
Durada: 86 min.
VO en àrab, subtitulat en català

AUDIOVISUALS

Direcció: Beryl Magoko
Nacionalitat: Alemanya
Durada: 90 min.
VO en anglès, alemany, kikuria i suahili, subtitulat en català
Als 10 anys, la directora Beryl Magoko va patir la mutilació
genital femenina (MGF). Ara, sap que la cirurgia reconstructiva
és una possibilitat, però no està segura si l’ajudarà a sentirse millor. Recordant la seva infantesa en un poble rural de
Kenya, de petita, Beryl Magoko pensava que era un simple
ritual de passatge de la vida adulta i d’acceptació dins de la
seva comunitat, però ningú la va advertir del patiment, físic i
emocional, ni de la humiliació que això suposaria en el futur.
Womanhood explora els dilemes emocionals de la directora i
d’altres dones que han passat per la mateixa experiència.

WHAT WALAA WANTS

La Walaa, una noia adolescent criada en un camp de
refugiats, decideix convertir-se en una de les poques dones
policies de les forces de seguretat palestines. La resignació no
forma part del seu vocabulari, però no és fàcil per a una dona
trencar totes les regles.
La història de la Walaa està marcada per l’instint
de supervivència, la superació de molts obstacles i
l’aprenentatge. Un retrat íntim que ens apropa a la vida
d’una noia des dels 15 fins als 21 anys.

9 OCTUBRE

11 DESEMBRE

Direcció: Frederik Gertten
Nacionalitat: Canadà, Suècia
Durada: 92 min.
VO en anglès, castellà, italià, coreà i alemany, subtitulat en
català

Direcció: Marianna Economou
Nacionalitat: Grècia
Durada: 72 min.
VO en grec, francès i anglès, subtitulat en català

PUSH

Per què no ens podem permetre viure a les nostres ciutats?
El cost elevat de l’habitatge i els fons d’inversió mundials
empenyen les persones a la pobresa, a estar desposseïdes
dels drets fonamentals. La determinació de l’activista Leilani
Farha per denunciar aquesta situació revela la perseverança
que hi ha darrere l’especulació.
L’habitatge s’ha convertit en un dels problemes mundials
més urgents, un dret humà fonamental que s’està perdent
a poc a poc.

AUDIOVISUALS

WOMANHOOD

WHEN TOMATOES MEET WAGNER

Dos enginyosos cosins, amb l’ajuda de la saviesa de les àvies
i la il·lusió dels habitants d’un isolat poble de Grècia, aconsegueixen aixecar els ànims i l’economia de l’indret exportant
petits pots amb tomàquets orgànics i conserves amb un mètode poc ortodox… Una història entranyable sobre el poder
de les relacions humanes.
Els dos protagonistes han descobert el secret perquè els
tomàquets tinguin més bon gust: Wagner.

Entrada gratuïta
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CICLE DE CONFERÈNCIES AL XALET NEGRE

Entrada gratuïta

XALET NEGRE

Dimecres, a les 18 h

CICLE LA TÈCNICA TAMBÉ ÉS VIDA

CICLE LA HISTÒRIA, MESTRA DE LA VIDA

13 NOVEMBRE

11 DESEMBRE

2 OCTUBRE

L’HIDROGEN ENS FARÀ
ENERGÈTICAMENT LLIURES?

ANDREA CHÉNIER

Francesc Lozano, Dr. en Biologia, professor
d’ESADE i musicòleg

Jordi Llorca. Professor de la Universitat
Politècnica de Catalunya

Una òpera que viu amb tota la seva intensitat
i dramatisme un amor que transcendeix a
la mort en el món convuls de la Revolució
Francesa. Una de les àries més meravelloses,
La Mamma morta, que ens porta el record de
la Marias Callas.

L’ús de combustible fòssil per generar energia
té un preu mediambiental i sobre la salut molt
elevat. Cal buscar altres formes d’energia
segures i fiables. Deu ser l’hidrogen la solució?

CONFERÈNCIES

16 OCTUBRE

EL BOSCO

Carolina Camanyes, Dra. en Belles Arts
Hieronymus Bosch (1450-1516) fou un pintor
flamenc excepcional: original, imaginatiu i
exquisit, d’una sensibilitat plena de símbols i
de misteris.

27 NOVEMBRE

EL CAMÍ DE LA SOSTENIBILITAT
ENERGÈTICA

L’INICI DE LA GUERRA FREDA

Giovanni Cattini, Dr. en Historia i professor
de la Universitat de Barcelona
El final de la Segona Guerra Mundial va
projectar un món polaritzat en dos grans
blocs: el liberal capitalista contra el món
comunista, liderats respectivament pels Estats
Units i per la URSS. Analitzem els principals
esdeveniments que van dur a l’equilibri
geopolític que va caracteritzar la segona
meitat del segle XX.

Francesc Reventós. Dr. Enginyer per Grenoble
El camí de la sostenibilitat energètica exigeix
experiència en camps tant diferents com
la meteorologia, les energies renovables,
la seguretat nuclear o la geopolítica.
L’escalfament global del planeta demana una
transició energètica imminent. Tenim avui
sobre la taula un repte complicat que només
admet solucions solvents.

ultramarins, que donaren pas a moviments
de descolonització a l’Àfrica i a Àsia, així com
l’aparició de fronts nacionals que van inspirar
les joventuts de tot el món als anys seixanta.
22 GENER

LA IDEOLOGIA DEL CARLISME

Felipe José Vicente, Catedràtic en Història
Les revolucions liberals de l’Europa del s.
XIX comportaren l’aparició d’ideologies
de signe contrari, que en el cas espanyol,
després de les corts de Cadis, es concretaren
en el Carlisme o tradicionalisme. Aquest
moviment provocà tres guerres civils i va ser
molt popular en algunes parts del territori
espanyol, com a Catalunya, al País Basc o
a València. Quines són les característiques
ideològiques i socials del Carlisme? Per què
van arrelar en zones rurals?

CONFERÈNCIES

CICLE PINTURA I MÚSICA, UN
MISSATGE PER A LA IL·LUSIÓ

8 GENER

LA DESCOLONITZACIÓ DELS IMPERIS
EUROPEUS EN LA SEGONA MEITAT DEL
SEGLE XX
Miguel Garau, Dr. en Història

30 OCTUBRE

SOROLLA

Carolina Camanyes, Dra. en Belles Arts
Joaquin Sorolla (1863-1927) va néixer a
València, terra de llum, de mar i de color;
aspectes que va reflectir a la seva paleta, plena
d’una veritable explosió de vida i d’alegria. Fou
un treballador incansable, que va deixar com a
llegat una nombrosa obra i un enorme prestigi
internacional.
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Acabada la Segona Guerra Mundial, per
primera vegada en la història, potències
europees com Gran Bretanya o França, van
deixar d’arbitrar l’ordre mundial. Aquest fet va
comportar la descomposició dels seus imperis

Cicle de conferències científiques 2019
FRONTERES DEL CONEIXEMENT: DIVERSITAT I INTERRELACIONS DE LA CIÈNCIA
Podeu consultar l’agenda d’activitats a:
www.astronomia.cat
Ho organitza: Associació Astronòmics Sant Cugat – Valldoreix
Hi col·labora: Ajuntament de Sant Cugat
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CENTRE D’ART MARISTANY

CASA DE CULTURA

LA LLIÇÓ DE DIÒGENES, a cura
d’Àlex Mitrani

RESSEGUIR L’ESPAI, un projecte
artístic d’Anna Llimós

Ignasi Aballí | Mar Arza | Joan Bennàssar | David
Bestué | Alfons Borrell | Luz Broto | Patrícia Dauder
| Joan Furriols | Antoni Llena | Jordi Mitjà | Marc
Monzó | Jordi Pablo | Guillermo Pfaff | Lucía C. Pino |
Jaume Pitarch | Ivó Sans | Daniel Steegmann | Víctor
Sunyol | Rubèn Verdú | Oriol Vilapuig

Un treball personal que indaga en les múltiples maneres
de com l’espai, ja sigui públic o privat, es converteix en
memòria que s’erosiona amb el pas del temps.

21/09 – 23/11

12/09 – 26/10

Exposició seleccionada a la Convocatòria Cicle d’Artistes
Santugatencs

Dijous 12 de setembre, a les 19 h
INAUGURACIÓ I VISITA A
L’EXPOSICIÓ, a càrrec de l’artista

Proposta de comissariat que aplega una sèrie
de treballs que comparteixen una constant en
l’art català contemporani: un rebuig a la retòrica
i a l’excés que, paradoxalment, redunda en la
intensificació dels valors estètics.
Rubèn Verdú, Swallow, 2008

Dissabte 21 de setembre, a les 12 h
INAUGURACIÓ I VISITA A L’EXPOSICIÓ, a
càrrec del seu comissari

Anna Llimós, Palimpsest, 2019

CENTRE D’ART MARISTANY

ON ÉS LA PERFORMANCE? (2)
El cicle On és la performance? busca apropar la pràctica performativa contemporània al context de Sant Cugat, aplegant una sèrie de propostes que comparteixen un mateix fet comú: la necessitat de ser activades.

CENTRE D’ART MARISTANY

POLÍTIQUES DEL SÒL, a cura de
Christian Alonso

ARTS VISUALS

ARTS VISUALS

Exposició produïda pel Centre d’Art Tecla Sala.
En itinerància pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.

Amb el suport del Dept. de Cultura Generalitat de Catalunya

13/12 – 3/03

Perejaume | Eduardo Ruiz | Martin Llavaneras | Lara
Almárcegui | Helen Torres | Alba Feito | Sitesize (Elvira
Pujol Masip i Joan Vilapuig) | Vicky Benítez | Kevin
Buckland | Sergi Selvas
Proposta de comissariat que repensa les relacions socials,
amb l’entorn i els sistemes de valor actuals, a través de
treballs artístics que ofereixen una crítica no basada en la
negació, sinó en l’afirmació entesa com a proposta.
Exposició seleccionada a la Convocatòria de Projectes
Curatorials d’Art Contemporani
Amb el suport del Dept. de Cultura Generalitat de Catalunya

Divendres 13 de desembre, a les 19 h
INAUGURACIÓ I VISITA A L’EXPOSICIÓ, a
càrrec del seu comissari

24

Vicky Benítez, Jardí d’exòtiques invasores. Hort
comunitari La Vanguardia, Poblenou, Barcelona
(2016 - )
A la fotografia, l’Àngela Rius, qui, davant la subtilesa de l’acte performatiu al qual assistia, es va preguntar: On és la
performance? La seva pregunta va donar lloc a la primera edició d’aquest cicle. L’acompanya la Bruna.

Per a més informació sobre exposicions i activitats, seguiu-nos a l’Instagram @art.santcugat
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PRO
MUSIC
2020

PRODUCCIÓ DEL DIRECTE
GRAVACIÓ + MESCLA
VIDEOCLIP
BUC FOTOGRÀFIC
ASSESSORAMENT EN XARXES
CONCERT

+ info: centresculturals.santcugat.cat
oficinamusical@santcugat.cat

SUPORT A LA CREACIÓ

SUPORT A LA CREACIÓ

NOVA
CONVOCATÒRIA

CC

19 h

INAUGURACIÓ

Resseguir l’espai

Arts visuals

p. 25

ds. 16

TB

22 h

PUNTS DE TROBADA

EMTSC

Música

p. 15

ds. 14

*

22 h

PUNTS DE TROBADA

EMTSC

Música

p. 15

dg. 17

PCQ

12 h

CICLE VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

dg. 15

PCQ

19 h

CICLE VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

dj. 21

TB

21 h

GEMMA GENAZZANO

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

dc. 18

CC

20 h

WOMANHOOD

Documental del mes

Audiovisual

p. 20

dv. 22

LF

17.30 h

TALLER LITTLE-BOTS

Diverdivendres

Familiar

p. 19

dj. 19

TB

21 h

ADRIANA OSPINA FEAT BART BARENGHI

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

ds. 23

TB

20 h

SIÒNIA / CLARA PEYA & VIC MOLINER

La Pua

Música

p. 11

ds. 21

CAM

12 h

INAUGURACIÓ

La lliçó de Diògenes

Arts visuals

p. 24

dc. 27

XN

18 h

EL CAMÍ DE LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA Tècnica i vida

Conferència

p. 22

dj. 26

TB

21 h

ANDREU MARTÍNEZ TRIO

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

dj. 28

TB

21 h

TWO OLD SOULS

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

dv. 29

TMS

21 h

NY EN UN POETA

Alberto San Juan

Teatre

p. 8

Música

p. 14

XN

18 h

ANDREA CHÉNIER

Pintura i música

Conferència

p. 22

dj. 3

TB

21 h

MARTÍNEZ-CUEVAS DÚO

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

dj. 5

TB

21 h

CAMERATA GLIÈRE BARROC ENSEMBLE

Cicle Música al Mut

ds. 5

CC

20 h

AVE MACHIN!

Bubulina Teatre

Teatre

p. 5

dc. 11

XN

18 h

L’INICI DE LA GUERRA FREDA

La història, mestra de la vida Conferència

p. 23

dc. 9

CC

20 h

PUSH

Documental del mes

Audiovisual

p. 20

dc. 11

CC

20 h

WHEN TOMATOES MEAT WAGNER

Documental del mes

Audiovisual

p. 21

dj. 10

TB

21 h

EU & YAGO

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

dj. 12

TB

21 h

1979 JGD

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

ds. 12

TMS

21 h

ÉS AIXÍ SI US HO SEMBLA

Fila Zero

Teatre

p. 6

dv. 13

CAM

19 h

INAUGURACIÓ

Polítiques del sòl

Arts visuals

p. 24

dg. 13

TMS

19 h

ÉS AIXÍ SI US HO SEMBLA

Fila Zero

Teatre

p. 6

dg. 15

PCQ

12 h

CICLE VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

dc. 16

XN

18 h

EL BOSCO

Pintura i música

Conferència

p. 22

ds. 18

TMS

19 h

ELS PASTORETS

Mira-sol Teatre

Familiar

p. 17

dj. 17

TB

21 h

POL CARDONA

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dj. 19

TB

21 h

MAJO D’SOUZA

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

dv. 18

XN

17.30 h

TALLER OCELLS PICA PICA

Diverdivendres

Familiar

p. 18

dv. 20

TMS

21 h

ONADES DE NADAL, NEUS MAR TRIO

AV Sant Joan

Música

p. 12

dv. 18

CC

21 h

HEURA GAYA

Heura Gaya

FNP

p. 6

ds. 21

TB

22 h

PUNTS DE TROBADA

EMTSC

Música

p. 15

ds. 19

TB

22 h

PUNTS DE TROBADA

EMTSC

Música

p. 15

ds. 22

TMS

19 h

ELS PASTORETS

Mira-sol Teatre

Familiar

p. 17

dg. 20

PCQ

12 h

CICLE VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

dg. 20

TMS

19 h

VIURÀS EN EL MEU VERS

Laura Conejero i Jordi Boixaderas Poesia

p. 7

dc. 8

XN

18 h

LA DESCOLONITZACIÓ DELS IMPERIS

La història, mestra de la vida Conferència

p. 23

dj. 24

TB

21 h

KALA BRAU

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

dj. 9

TB

21 h

POL CORTÉS

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

dv. 25

LF

17.30 h

NUEVE LUNAS

Diverdivendres

Familiar

p. 18

ds. 11

TMS

20 h

PÍNDOLES

Diverses obres

Teatre

p. 9

dg. 27

TMS

12 h

REFUGI

Clownidoscopi Teatre

Familiar

p. 16

dj. 16

TB

21 h

GUILLEM JUBANY & JOSEP Mª MERSEGUER Cicle Música al Mut

Música

p. 14

dc. 30

XN

18 h

SOROLLA

Pintura i música

Conferència

p. 22

dv. 17

XN

18 h

EL SECRET DE LA DETECTIVA KLAUS

Diverdivendres

Familiar

p. 19

dj. 31

LP

17.30 h

SOL I FA PLOU

Diverdivendres

Familiar

p. 18

ds. 18

TB

21 h

PEARSON / PAU VALLVÉ

La Pua

Música

p. 13

dg. 19

TMS

12 h

PLANETA M.ART

Marcel Gros

Familiar

p. 17

p. 14

dg. 19

PCQ

12 h

CICLE VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

XN

18 h

LA IDEOLOGIA DEL CARLISME

La història, mestra de la vida Conferència

p. 23

TB

21 h

ROCCO PAPÍA

Tècnica i vida

Conferència

p. 22

dc. 22

Documental del mes

Audiovisual

p. 21

dj. 23

TB

21 h

ATZUR

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

TB

21 h

DARÍO BARROSO & LUCAS DELGADO

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

LP

17.30 h

TECNO-SLIME

Diverdivendres

Familiar

p. 19

dc. 13

XN

18 h

L’HIDROGEN ENS FARÀ ENERGÈTICAMENT
LLIURES?

dc. 13

CC

20 h

WHAT WALAA WANTS

Cicle Música al Mut

Música

DESEMBRE

dc. 2

dj. 7

NOVEMBRE

NOVEMBRE

dj. 12

GENER

OCTUBRE

SETEMBRE

ÍNDEX CRONOLÒGIC

dj. 14

TB

21 h

CLAES MAGNET TRIO

Cicle Música al Mut

Música

p. 14

dj. 30

dv. 15

XN

18 h

EL MOCADOR DEL SULTÀ

Diverdivendres

Familiar

p. 19

dv. 31

ds. 16

TMS

10.30 h

CANTO

FEMPT

Familiar

p. 16

ds. 16

TMS

12 h

CANTO

FEMPT

Familiar

p. 16

CC: Casa de Cultura
TB: Torreblanca

XN: Xalet Negre
PCQ: Plaça Can Quitèria

LF: La Floresta
LP: Les Planes

CAM: Centre d’Art Maristany
TMS: Teatre Mira-sol
*: consultar acte

Centres Culturals
VOLS FORMAR PART
D’AQUEST PROGRAMA?
CONVOCATÒRIA D’ARTS ESCÈNIQUES 2020
Si sou un col·lectiu santcugatenc, versat en les arts escèniques i
voleu formar part d’aquesta programació, podeu consultar les
condicions específiques i bases a centresculturals.santcugat.cat.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 de novembre.

CONVOCATÒRIA D’ARTS VISUALS 2020
Projectes curatorials d'art contemporani, Les lleixes del CAM,
Cicle d'artistes santcugatencs, projectes en obert, El Parèntesi
de Mira-sol i les Estades creatives. Bases a centresculturals.
santcugat.cat, apartat Impuls a la creativitat.

CONVOCATÒRIA MUSICAL 2020
Si sou un grup de música de Sant Cugat i voleu formar part de la
programació musical, envieu la vostra proposta a
oficinamusical@santcugat.cat abans del 1 de novembre.

C. Castellví, 8
08173 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 589 13 82
casadecultura@santcugat.cat
Pl. del Coll, 4
08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 603 05 29
xaletnegre@santcugat.cat
Av. Pla del Vinyet, 81-85
08172 Sant Cugat
Telèfon: 93 544 19 65
casaltorreblanca@santcugat.cat
C. Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 165 85 89
maristany@santcugat.cat
Carrer de Villà, 68
08173 Sant Cugat del Vallès
Telfèfon: 93 565 70 82
casaaymat@santcugat.cat
C. Mallorca, 42
08195 Mira-sol, Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 589 20 18
casalmirasol@santcugat.cat
C. Casino, 27
08198 La Floresta, Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 583 81 43
casinolafloresta@santcugat.cat
Plaça de la Creu d’en Blau
08196 Les Planes, Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 675 51 05
casallesplanes@santcugat.cat

centresculturals.santcugat.cat

www.centresculturals.santcugat.cat

Xarxa de Centres Culturals
TEATRE · DANSA · MÚSICA · PÚBLIC FAMILIAR · AUDIOVISUALS
CONFERÈNCIES · EXPOSICIONS · ARTS VISUALS · SUPORT A LA CREACIÓ

