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Rita
TEATRE
25/01/20 | 20.30 h

7
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Bernat Català
RECITAL DE PIANO
MÚSICA
01/02/20 | 20.00 h

9

Orquestra 
Montgrins
MÚSICA
09/02/20 | 19.00 h

11

El Cor Canta: poesia
catalana
MÚSICA
15/02/20 | 20.30 h

13 15

Orquestra
Selvatana
MÚSICA
01/03/20 | 19.00 h

Nadia
TEATRE
08/03/20 | 19.00 h

17

Pau Vallvé
MÚSICA
14/03/20 | 20.30 h

19

Coneix l’Espai Ter 
per dins
VISITA GUIADA
21/03/20 | 12.00 h

21

La dona del 600
TEATRE
21/03/20 | 20.30 h

23

Musinfant
MÚSICA PER A NADONS
22/03/20
10.30 h i 12.00 h

25

Koko Jean & The 
Tonics + Dani Nel·lo
MÚSICA
27/03/20 | 20.30 h

27

Cinco horas con 
Mario
TEATRE
04/04/20 | 21.00 h

29

Madama Butterfl y
ÒPERA
11/04/20 | 21.00 h

31

Express
CIRC
18/04/20 | 18.00 h

33

Luces de bohemia 
DE RAMÓN DEL
VALLE-INCLÁN
TEATRE
24/04/20 | 09.45 h

35

El tenor i la cobla
ALBERT DEPRIUS
COBLA CIUTAT DE GIRONA
MÚSICA
25/04/20 | 21.00 h

37

Noucents,
el pianista de l’oceà
TEATRE
02/05/20 | 21.00 h

39 41

Macedònia
MÚSICA
09/05/20 | 18.00 h

43

Els Brugarol
TEATRE
17/05/20 | 19.00 h

Soy un niño
TEATRE
23/05/20 | 18.00 h

45

Cobertura
TEATRE
30/05/20 | 21.00 h

47 49

Gran Gala 
Internacional
MÀGIA
06/06/20 | 17.00 i 
21.00 h

Jorge Blass.
La màgia de Jorge 
Blass
MÀGIA
07/06/20 | 17.00 h

51 53

Cor Anselm Viola
MÚSICA
27/06/20 | 21.00 h
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ABONA’T A LA     !

5 ESPECTACLES = 60 €
descomptes de més del 70%!

El nombre d’entrades és limitat. La localització de les butaques d’aquests 
abonaments és a les zones de Peu Pla i Graderia 2.

Escolliu 5 espectacles:
RITA 25/01/20 20.30 h
NADIA 08/03/20 19.00 h
PAU VALLVÉ 14/03/20 20.30 h
LA DONA DEL 600 21/03/20 20.30 h
KOKO JEAN & THE TONICS +
DANI NEL·LO 27/03/20 20.30 h
CINCO HORAS CON MARIO 04/04/20 21.00 h
MADAMA BUTTERFLY 11/04/20 21.00 h
EXPRESS 18/04/20 18.00 h
NOUCENTS 02/05/20 21.00 h
ELS BRUGAROL 17/05/20 19.00 h
COBERTURA 30/05/20 21.00 h 

Escolliu 2 CONCERTS = 26 €
ORQUESTRA MONTGRINS 09/02/20 19.00 h
ORQUESTRA SELVATANA 01/03/20  19.00 h
EL TENOR I LA COBLA 25/04/20 21.00 h
Cobla Ciutat de Girona 
Albert Deprius, tenor

TOTS 3 CONCERTS = 39 €

Aprofi teu els descomptes
dels paquets del Cicle CoblaOrquestra!

Amb el suport de:

Orquestra 
Montgrins

Orquestra
Selvatana

El tenor i la cobla
ALBERT DEPRIUS
COBLA CIUTAT DE GIRONA
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Una tragicomèdia que refl exiona sobre la vida i la 
mort

En Toni i la Júlia són germans. Ell és de tirar pel dret i 
ella és incapaç de prendre decisions. Quan el veterinari 
aconsella en Toni d’eutanasiar la seva gossa Rita, la 
seva seguretat personal s’esvaeix. La Júlia, en canvi, té 
molt clar quina és la decisió que s’ha de prendre. Però 
quan en Toni planteja el mateix respecte a la mare, les 
decisions dels germans esclaten a la família.

Rita és una obra sobre la família, sobre els germans, 
sobre el vincle materno-fi lial i també és una obra sobre 
la incapacitat d’acceptar la mort. Una tragicomèdia que 
parla de la difi cultat de “deixar anar” les persones que 
estimem, que ens planteja què és viure amb dignitat 
i explora la legitimitat que tenim a l’hora de decidir 
sobre la mort dels altres.

Dramatúrgia i direcció: Marta Buchaca
Repartiment: Anna Moliner, David Bagés

Durada: 90 min.

Preus:  
Peu pla i
Graderia 2: 13 €  

Graderia 1: 16 €

Balcó: 10 €

Amfi teatre: 10 €*

Abonament T5: 
12 €

*Aquesta zona s’obrirà 
en el cas de què 
s’hagin exhaurit les 
localitats de les altres 
zones

DISSABTE 25 DE GENER  
20.30 h

Rita
 

TEATRE
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Bernat Català presenta un programa en el qual es 
reuneixen quatre obres d’estètiques i llenguatges molt 
diferents. Aquestes peces ens permeten presenciar 
l’evolució i el paper del piano al llarg de la història de 
la música occidental. Des de les sonates barroques del 
Pare Antoni Soler i la sonata clàssica de W.A. Mozart 
fi ns al Preludi Coral i Fuga de C. Franck, passant per la 
Spiegeltoccata del compositor català Victor Cordero, 
aquest recital és un viatge a través dels diferents estils 
i períodes musicals.

Pr o g r a m a
Pare Antoni Soler - Sonates núm.18 i núm.90
W. A. Mozart - Sonata KV 570 núm.17 (Allegro-
Adagio-Allegretto)
Victor Cordero - Spiegeltoccata
C. Franck - Preludi Coral i Fuga

DISSABTE 1 DE FEBRER  
20.00 h

Durada: 85 min.

Preu:
10 €

Socis Joventuts 
Musicals: gratuït

Bernat Català
RECITAL DE PIANO 

MÚSICA
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Amb més de 135 anys d’experiència sobre els escenaris, 
la Cobla Orquestra Montgrins ofereix el seu concert, 
combinació de tradició i modernitat, per agradar a tots 
els públics.

Deixeu-vos endur per sons i lletres que us transportaran 
per l’espai i el temps des de diferents dècades del segle 
XX i fi ns i tot una pinzellada del XXI, per arribar a la música 
catalana tot acabant amb els temes que no poden faltar 
mai. També podreu escoltar els solistes de l’orquestra, 
que porten els seus instruments al límit en obres que 
requereixen un gran virtuosisme interpretatiu.

DIUMENGE 9 DE FEBRER  
19.00 h

Durada: 90 min.

Preus:  
Peu pla, Graderia 1 
i 2 i Balcó: 15 €

Amfi teatre:12 €

Paquet del Cicle      
CoblaOrquestra, 
dos concerts: 26 €

Paquet del Cicle      
CoblaOrquestra, 
tres concerts: 39 €

Orquestra Montgrins
 

MÚSICA

Amb el suport de:
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170 veus acompanyades per l’Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

El Cor Canta, compromès amb la cultura catalana, 
estrena dues obres: Camí de sol, basada en poemes de 
Joan Salvat-Papasseit i Visions i cants, basada en textos 
de Joan Maragall. Ambdues obres varen ser premiades 
en el I Concurs Internacional de Composició per a Cor i 
Orquestra que convoca El Cor Canta.
 
A la segona part del concert s’interpretarà el Glòria, 
d’Albert Guinovart. 

Pr o g r a m a
Pr i m e r a  p a r t :
Gerard López Boada - Camí de sol
Àngel Pérez Ortega - Visions i cants

S e g o n a  p a r t : 
Albert Guinovart - Glòria

Intèrprets: El Cor Canta i Orquestra de Cambra Terrassa 48
Soprano: Irene Mas | Tenor: Carles Prat.
Direcció: Elisenda Carrasco i Eva Martinez i Tomé

Durada: 90 min.
(Aquest concert tindrà 
dues parts)

Preu: 
15 €

DISSABTE 15 DE FEBRER   
20.30 h

Fo
to

gr
afi 
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El Cor Canta: poesia catalana
ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48 

MÚSICA
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L’Orquestra Selvatana fou creada l’any 1913 per tres 
músics de les comarques gironines: el tible Pere 
Mercader, de l’Escala; el fi scornaire Pere Arpa, de 
Cornellà de Terri; i el tenor Ramon Serrat, de Sant Joan de 
les Abadesses, que des del primer moment va assumir la 
direcció de la formació. La van batejar amb el nom de 
“Selvatana” per fer honor al seu lloc de naixement: Cassà 
de la Selva.

En 107 anys de trajectòria professional han passat 
per la Selvatana músics de gran prestigi, tots ells 
punt de referència d’una formació que ha fet com el 
bon vi: envellir i millorar. Instrumentistes de renom i 
directors de categoria han fet possible que la Selvatana, 
actualment dirigida pel mestre Jesús Santaliestra, s’hagi 
consolidat com una de les cobles orquestra gironines de 
més prestigi, reconeguda amb la Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat de Catalunya.

DIUMENGE 1 DE MARÇ  
19.00 h

Orquestra Selvatana
 

MÚSICA

Durada: 90 min.

Preus:  
Peu pla, Graderia 1 
i 2 i Balcó: 15 €

Amfi teatre:12 €

Paquet del Cicle      
CoblaOrquestra, 
dos concerts: 26 €

Paquet del Cicle      
CoblaOrquestra, 
tres concerts: 39 €Amb el suport de:
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L’Espai Ter es suma amb aquesta obra als actes del 
Dia Internacional de la Dona
  
Una història real explicada en primera persona 

Nadia és una obra sorprenent on protagonista i autora 
son la mateixa persona, una producció que ens parla de 
l’experiència de Nadia Ghulam, una jove afgana que, 
després de patir les conseqüències de la guerra civil en 
el seu país, l’any 2006 va arribar a Barcelona.  

Ella es la protagonista d’aquesta obra, que ens explica 
una història que ellaça el seu passat a Kabul amb el seu 
present a Barcelona i projecta una mirada d’esperança 
cap al futur.

Direcció: Carles Fernández Giua 
Repartiment: Nadia Ghulam, Carles F. Giua i Eugenio 
Szwarcer

Coproducció del Festival Grec de Barcelona, CCCB i La 
Conquesta del Pol Sud

DIUMENGE 8 DE MARÇ  
19.00 h

Llengua: Castellà 

Durada: 80 min.

Preus:  
Peu pla i
Graderia 2: 13 €  

Graderia 1: 16 €

Balcó: 11 €

Amfi teatre: 10 €*

Abonament T5: 
12 €

*Aquesta zona s’obrirà 
en el cas de què 
s’hagin exhaurit les 
localitats de les altres 
zones

Nadia
 

TEATRE
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Un dels músics més reconeguts de l’escena 
independent de casa nostra 

Pau Vallvé és un músic, compositor i productor català. 
Es dedica, a banda de fer els seus discs i gires de 
concerts, a compondre bandes sonores per a cinema, 
televisió i publicitat i a produir discs d’altres músics.  

En aquesta ocasió ens presenta Life vest under 
your seat, el cinquè disc que signa amb nom propi. 
Acompanyat a l’escenari per Víctor García a la bateria i 
Dario Vuelta al baix, ofereix un directe explosiu, elèctric 
i alhora introspectiu i emocional, on es compaginen 
les cançons del nou disc amb clàssics de tota la seva 
trajectòria.

Amb l’actual gira ha estat nominat a “Millor gira per 
sales de Catalunya” als Premis ARC.

Durada: 90 min.

Preus:  
15 € 

Abonament T5: 
12 € 

Sense numerar

DISSABTE 14 DE MARÇ  
20.30 h
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Pau Vallvé
LIFE VEST UNDER YOUR SEAT 

MÚSICA



Vols venir a veure com es prepara el muntatge 
d’una obra de teatre? 

Aquest dissabte a l’Espai Ter hi haurà un gran 
moviment de persones i d’equips preparant una de 
les obres més populars de la temporada: La dona 
del 600, amb un repartiment de luxe. 

Us animem a descobrir, amb una visita comentada, 
com es viu al darrere de l’escenari, entre 
bambolines, focus i cortines; un espai ple de vida 
i desconegut per la majoria de la gent i alhora 
imprescindible perquè gaudim dels espectacles.

ACTIVITAT
GRATUÏTA

Visita guiada 
gratuïta i per a tots 
els públics.
Menors 
acompanyats.

PLACES LIMITADES
Cal fer reserva 
prèvia al correu:
info@espaiter.cat

DISSABTE 21 DE MARÇ  
12.00 h

21gener-juny 2020 | www.espaiter.cat20 gener-juny 2020 | www.espaiter.cat

Coneix l’Espai Ter 
per dins

VISITA GUIADA

En el marc del Dia Mundial del Teatre
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Una comèdia vitalista

En Tomàs és vidu, té més de setanta anys i el metge 
l’obliga a estar-se del cafè, la llet, la sal i els greixos. Viu 
sol i passa les hores com aquell que compta estels a 
mitjanit. Un bon dia, la seva fi lla Montse li du un regal 
inesperat: la maqueta d’un Seat 600.

Ha pensat que el regal mantindria en Tomàs 
entretingut; més encara, reconstruint una còpia a 
escala del vehicle que van tenir a casa durant tants i 
tants anys. El “confi t”, com ells n’hi deien; el nom amb 
què la Carme, la dona d’en Tomàs, va batejar el 600 
el dia que, fa un munt d’anys, ell el va dur a casa, per 
convertir aquell cotxe petit i bonic en un membre més 
de la família.

Dramatúrgia i direcció: Pere Riera
Repartiment: Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons, 
Jordi Banacolocha, Rosa Vila, Pep Planas

DISSABTE 21 DE MARÇ  
20.30 h

Durada: 120 min.

Preus:  
Peu pla i
Graderia 2: 35 €  

Graderia 1: 38 €

Balcó: 32 €

Amfi teatre: 19 €

Abonament T5: 
12 €

La dona del 600 

TEATRE
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“Riu Sol, riu Lluna, riu Núvol! Les fl autes ja ressonen 
primavera! Flairem farigola,menta i espígol, que les 
gotes de la pluja d’hivern es van eixugant” 

Amb Musinfant gaudireu d’una activitat familiar, plena 
de colors, música i olors que ens inspiraran esperit 
primaveral!

Hi haurà dues sessions: a les 10.30 i 12.00 h. 

Musinfant són: Cristina Ferrer i Mònica Sàbat

DIUMENGE 22 DE MARÇ   
10.30 i 12.00 h

Durada: 40 min.

Edat 
recomanada:
de 0 a 3 anys

Preus:
7 € adults i nens 
i nenes majors de 
3 anys

4 € i nfants de 0 a 
3 anys

Aforament reduït. 
Entrades sense 
númerar sobre 
escenari Espai Ter

es

pectacle

FA
M ILIA

R

Musinfant
RIU,RIU, PRIMAVERA RIU

MÚSICA PER A NADONS 
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L’essència del blues i del soul amb un directe vibrant

Koko-Jean & The Tonics porten a l’Espai Ter el seu darrer 
treball Hair Whip amb la col·laboració d’un dels millors 
saxofonistes del moment: Dani Nel·lo.

Koko-Jean, exvocalista de The Excitements vindrà acom-
panyada amb The Tonics, un quartet format pel bateria 
Anton Jarl, el guitarrista Dani Baraldés i el teclista i 
harmonicista Víctor Puertas. Junts donen forma a una de les 
propostes més sòlides, efervescents i imparables de l’escena 
barcelonina. En aquesta ocasió estaran acompanyats pel 
saxofonista i compositor Dani Nel.lo, un dels musics més 
reconeguts de l’escena del r’n’b i del jazz a casa nostra. 

En el marc del Black Music Festival l’Espai Ter será un dels 
primers escenaris que comptarà amb aquesta veritable 
bomba del soul que interpretarà temes propis i versions.

Koko Jean, veu | Dani Baraldés, guitarra
Anton Jarl, bateria | Víctor Puertas, teclats, harmònica
Dani Nel·lo, saxo

Durada: 90 min.

Preus:

15 €

Abonament T5: 
12 €

Sense numerar

Koko-Jean & The 
Tonics amb Dani 
Nel·lo, “Hair Whip”

MÚSICA

DIVENDRES 27 DE MARÇ  
20.30 h

MÚSICA

27gener-juny 2020 | www.espaiter.cat
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Lola Herrera protagonitza l’adaptació de la novel·la 
de Delibes, un text que és testimoni de la realitat 
social i ideològica dels anys 60 a Espanya.
 
Cinco horas con Mario escenifi ca el diàleg que Carmen 
Sotillo manté amb el seu marit, mort de manera 
inesperada. Mentre el vetlla per darrera vegada, 
manifesta, a través d’un monòleg d’una hora i mitja, les 
personalitats d’ambdós i els confl ictes del matrimoni.

L’obra és el document viu d’aquells anys de la vida 
espanyola, que Miguel Delibes, per boca de la 
protagonista, deixa nítidament retratada. Ens parla dels 
assumptes eterns de l’ésser humà: la culpa, la soledat, 
la incomunicació, el sentit de la vida...

Autoria: Miguel Delibes
Direcció: Josefi na Molina
Interpretació: Lola Herrera

DISSABTE 4 D’ABRIL 
21.00 h
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Llengua: Castellà 

Durada: 80 min.

Preus:  
Peu pla i
Graderia 2: 31 €  

Graderia 1: 34 €

Balcó: 28 €

Amfi teatre: 17 €

Abonament T5: 
12 €

Cinco horas con Mario 
DE MIGUEL DELIBES 

TEATRE
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Una de les òperes més representades ens els escenaris 
de tot el món

Madama Butterfl y, de Giacomo Puccini, és una tragèdia 
japonesa en tres actes basada en l’obra de teatre Madame 
Butterfl y de David Belasco, inspirada en un relat de John 
Luther Long estrenada al teatre Alla Scala de Milà el 17 
de febrer de 1904. La tràgica i commovedora història de 
la geisha Cio-Cio-San, més coneguda com a Madama 
Butterfl y, emociona tots els públics pel talent innat de 
Puccini. Una història que narra la dura lluita entre dues 
civilitzacions.

Un nombrós repartiment format per divuit músics i divuit 
veus (entre els personatges principals i el cor) donarà vida 
a aquesta història plena de confl ictes que ens emocionarà.

Autoria: Giacomo Puccini
Direcció: Rodolfo Albero 
Repartiment: Camerata Lírica de España

DISSABTE 11 D’ABRIL  
21.00 h

Madama Butterfl y
DE GIACOMO PUCCINI

ÒPERA

Durada: 90 min. 
(amb entreacte)

Preus:  
Peu pla i
Graderia 2: 35 €  

Graderia 1: 38 €

Balcó: 32 €

Amfi teatre: 19 €

Abonament T5: 
12 €
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Vine a gaudir d’un dels millors espectacles de circ 
familiar del 2019

Express és un espectacle fresc on es conjuga l’humor 
amb diferents disciplines del circ i on destaca la 
presència de números acrobàtics femenins, a més de 
tècniques com la perxa xinesa, la bàscula, els equilibris 
i el clown.

En aquesta agència de missatgeria res no funciona com 
caldria. Tot està potes enlaire, fi ns i tot els treballadors! 
Els paquets van i venen entre acrobàcies, equilibris i 
malabars. El treball no para. Els enviaments volen tant 
com els repartidors! I també estan plens de sorpreses 
que ens deixaran ben parats. 

Premi Fira Europea de Teatre per a Nens i Nenes 
(FETEN) 2019

Direcció: Miguel Muñoz
Interpretació: Compañía Faltan 7

DISSABTE 18 D’ABRIL    
18.00 h

es

pectacle

FA
M ILIA

R

Edat 
recomanada:       
a partir de 4 anys 

Durada: 60 min

Preus: 
Adults: 13 € 

Menors de 12 
anys: 9 €

Abonament T5: 
12 €

Express

C I R C
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Una adaptació del clàssic de Valle-Inclán

El viatge esperpèntic d’en Max Estrella pel Madrid de 
principis de segle XX és la presentació dels personatges 
de l’època portada a l’extrem per Ramón del Valle-Inclán. 
Són aquestes hores de travessia comparables al viatge 
d’un dia de l’Ulisses de James Joyce? Segurament, no. 
Però Max Estrella no deixa de ser un Leopold Bloom de 
l’Espanya dels anys XX. Acompanyem-lo en aquest camí 
de descoberta i de bogeria. 

Un cop acabada l’obra tindrà lloc un col·loqui amb 
els actors de la companyia.

Autoria: Ramón del Valle-Inclán
Direcció: Teatre de Ponent

TEATRE AL BALCÓ són obres de teatre clàssiques 
del programa educatiu de l’Espai Ter que s’obren al 
públic general a la zona del Balcó. 

Luces de bohemia
DE RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN 

TEATRE

DIVENDRES 24 D’ABRIL 
09.45 h del matí

 

Durada: 65 min. 
+ col·loqui

Preu:  
8 €

Aforament limitat 
Balcó

TEATRE
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El prestigiós tenor Albert Deprius, una de les veus més 
destacades del moment, i La Cobla Ciutat de Girona 
presenten conjuntament un concert que recull el 
millor repertori per a la fusió entre veu i cobla: cançons 
clàssiques (lied), cançó catalana, sarsuela (àries), i 
sardanes. 

Entre d’altres podrem gaudir de les peces següents: la 
cançó que esdevingué el màxim estàndard de la música 
vocal popular catalana, Rosó (Pel teu amor), la cançó 
Evocació al Pirineu de la Sarsuela Cançó d’amor i de 
guerra, L’emigrant, poema líric i sardanes cantades com 
Maria de les trenes. També la Cobla Ciutat de Girona 
interpretarà una selecció d’obres de música per a cobla 
en solitari. 

Direcció: Jesús Ventura
Interprèts: Cobla Ciutat de Girona i Albert Deprius, tenor

DISSABTE 25 D’ABRIL   
21.00 h

El tenor i la cobla
ALBERT DEPRIUS I COBLA CIUTAT DE GIRONA

MÚSICA

Durada: 90 min.

Preus:  
Peu pla, Graderia 1 
i 2 i Balcó: 15 €

Amfi teatre:12 €

Paquet del Cicle      
CoblaOrquestra, 
dos concerts: 26 €

Paquet del Cicle      
CoblaOrquestra, 
tres concerts: 39 €Amb el suport de:
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DISSABTE 2 DE MAIG  
21.00 h
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Un espectacle-concert que repassa la música popular 
de principis del segle XX

Danny Boodman TD Lemon és Novecento, el millor 
pianista del món, que no ha trepitjat mai terra ferma. 
Novecento també és el títol del conegut monòleg 
d’Alessandro Baricco, estrenat abans que l’autor es 
convertís en un fenómen internacional amb la seva 
novel·la Seda. 

Cascai Teatre ha transformat aquesta romàntica 
història d’un home extraordinari en un viatge per la 
música popular de principis del segle XX: ragtime, 
blues, dixieland. Un recorregut compartit per Marcel 
Tomàs i el músic Adrià Bauzó. Un espectacle que és 
també un concert, que agradarà tant als amants del 
teatre com als de la bona música.

Cascai Teatre
Direcció i interpretació: Marcel Tomàs 
Direcció musical i arranjaments: Adrià Bauzó
Elena Montané, piano i acordió | Xavi Molina, saxos i 
clarinet | Andreu Vilar, vibràfon i bateria  | Adrià Bauzó, 
saxos i baix

Durada: 90 min.

Preus:  
Peu pla i
Graderia 2: 17 €  

Graderia 1: 20 €

Balcó: 14 €

Amfi teatre: 12 €

Abonament T5: 
12 €

Noucents, el pianista 
de l’oceà

TEATRE
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La darrera oportunitat per gaudir de Macedònia

En el marc del Festival ÍTACA, Cultura i Acció us 
proposem gaudir del primer concert a les comarques 
gironines de la gira de comiat del grup infantil 
Macedònia, que ha decidit fer una aturada a partir 
del 2021 per recompondre, repensar i reorientar el 
projecte després de 20 anys trepitjant escenaris.
 
Les cinc components actuals -la Noa, la Mar, la Lota, la 
Gina i l’Anna- presenten el seu últim disc que inclou 
alguns dels èxits de cadascuna de les generacions que 
han passat per la banda. Serà una oportunitat única 
per gaudir de les composicions d’un grup familiar de 
referència de l’escena musical catalana de les últimes 
dues dècades. L’actuació serà encara més especial, ja 
que comptarà amb la col·laboració dels nens i nenes 
de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Torroella de 
Montgrí (EMMDT). 

Intèrprets: Noa, Mar, Lota, Gina i Anna

DISSABTE 9 DE MAIG  
18.00 h

Durada: 80 min. 

Preus: 
Anticipada: 12 €

Taquilla: 15 €

Macedònia

MÚSICA
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DIUMENGE 17 DE MAIG  
19.00 h

Ramon Madaula escriu i protagonitza una comèdia 
sobre els llinatges familiars

A cal Brugarol —família de l’alta burgesia catalana—, la 
fi lla, l’Anna, que és activista social i feminista, decideix 
canviar-se el cognom pel de la mare: “No abatrem el 
patriarcat fi ns que no ens diguem com la mare que ens 
ha parit”. Per a l’Antoni Brugarol, el pare de l’Anna, és 
inconcebible que la seva fi lla ja no es digui Brugarol 
—un dels cognoms amb més tradició de la comarca— i 
haurà de recórrer a tota mena d’argúcies i xantatges 
perquè l’Anna no es canviï el cognom.

Autoria: Ramon Madaula
Direcció: Mònica Bofi ll
Intèrprets: Ramon Madaula, Jaume Madaula i Estel Solé

Durada: 80 min.

Preus:  
Peu pla i
Graderia 2: 17 €  

Graderia 1: 20 €

Balcó: 14 €

Amfi teatre: 12 €

Abonament T5: 
12 €

Els Brugarol
DE RAMON MADAULA

TEATRE
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Un nen neix, descobreix el seu cos, la natura, un arbre. 
Aquest nen recorre totes les etapes de la vida: es 
converteix en un jove, pensa, es dirigeix a la ciutat. Allà 
es torna un home, coneix la pressa i el treball. Des de 
la ciutat, torna al seu arbre un cop i un altre, seguint el 
camí del cor, a la llum dels seus propis somnis ...

Soy un niño parla d’una infància lliure i creadora, i de 
com aquesta infància acompanya l’ésser humà tota la 
vida. Parla de la fascinació dels somnis i de la necessitat 
de seguir-los fi ns al fi nal.

Intèrprets: Juam Monedero i Juan Berzal (narrador, 
músic)
Dramatúrgia: Ultramarinos de Lucas

DISSABTE 23 DE MAIG    
18.00 h

es

pectacle

FA
M ILIA

R

Llengua: Català 

Edat 
recomanada:       
a partir de 4 anys 

Durada: 50 min

Preus: 
Adults: 10 € 

Menors de 12 
anys: 7 €

Soy un niño

TEATRE 
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Cobertura
UNA IDEA DE BRUNO ORO I CLARA SEGURA

TEATRE

DISSABTE 30 DE MAIG  
21.00 h

Una història còmica i tendre sobre l’amor, el 
desamor, l’èxit i el fracàs 

Guillermo Peñalvar, un director de cinema argentí, ha 
d’enfrontar-se amb el passat en rebre un homenatge 
per la cèlebre pel·lícula que el va dur a la fama i a 
conèixer la seva actual parella, l’actriu Roxana. En 
l’actualitat, però, la parella està en crisi. 

Bruno Oro i Clara Segura, la parella artística de Vinagre 
es retroba per interpretar múltiples personatges en 
aquesta comèdia.

Autoria: Bruno Oro
Direcció: Clara Segura
Dramatúrgia: Bruno Oro i Alejo Levis
Intèrprets: Bruno Oro i Clara Segura

TEATRE

Durada: 90 min.

Preus:  
Peu pla i
Graderia 2: 28 €  

Graderia 1: 31 €

Balcó: 25 €

Amfi teatre: 15 €

Abonament T5: 
12 €
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DISSABTE 6 DE JUNY  
17.00 h i 21.00 h

La Gran Gala Internacional és l’espectacle més emblemàtic 
de FIMAG. Cinc mags de reconegut prestigi comparteixen 
escenari per a presentar els seus millors números.

Senyores i senyors… preneu seient, acomodeu-vos bé i 
prepareu-vos per a… La Màgia!!!

Raúl Alegría - El astronauta. Número visual on es 
fusionen teatre, màgia i tecnologia làser.
Sebastién Déthise - Alyson and Herbert (Bèlgica). 
Màgia còmica o… més ben dit: màgia de pagès!
Sergi Armentano - Rubiks Act. Número guanyador del 
Premi Nacional de Màgia 2019.
Lea Kyle - Quick Change Act (França). Canvis de vestuari 
a una velocitat que els nostres ulls no podran seguir. 
Campionat de Màgia de França 2019.
Raül Black - Vampirs. Aparicions, desaparicions i 
teletransportacions amb els millors efectes de grans 
il·lusions.

Francis Zafrilla, que va sorprendre a FIMAG’19 amb 
la seva frescor, simpatia i energia, serà el mestre de 
cerimònies de la Gran Gala Internacional FIMAG’20. 

Gran Gala
Internacional

MÀGIA

Durada: 90 min.

Preus:
Peu pla i
Graderia 1: 25 €

Graderia 2: 22 € 

Balcó: 19 € 

Amfi teatre:16 €

Pack Duo (Peu Pla, 
Graderia 1): 38 €

Pack Duo
(Graderia 2): 34 €
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DIUMENGE 7 DE JUNY 
17.00 h

La màgia de Jorge Blass és un viatge emocional a través 
de grans i petites il·lusions, levitacions que trenquen 
la llei de la gravetat i aparicions i desaparicions 
impossibles. En aquest espectacle, Jorge Blass estarà 
acompanyat d’un dron a l’escenari, on se succeeixen 
efectes impossibles i visualment espectaculars i 
on hi haurà màgia interactiva protagonitzada pels 
espectadors.

Premi Vareta Màgica a Montecarlo 1999. Premi Sarmoti 
“al talent més prometedor” a Las Vegas 2000 i Campió 
Nacional de Màgia el 1995 i 1996.

Direcció: Jorge Blass
Guió: Vaquero y Jorge Blass

Durada: 90 min.

Preus:
Peu pla i
Graderia 1: 25 €

Graderia 2: 22 € 

Balcó: 19 € 

Amfi teatre:16 €

Pack Duo (Peu Pla, 
Graderia 1): 38 €

Pack Duo
(Graderia 2): 34 €

Jorge Blass
LA MÀGIA DE JORGE BLASS

MÀGIA
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DISSABTE 27 DE JUNY 
21.00 h

L’Agrupació Coral Anselm Viola torna a l’Espai Ter amb 
el ja tradicional Concert d’Estiu.  

De la mà del cor juvenil Móndeveus,  del cor jove 
Sonaixí i del d’adults Anselm Viola, faran un 
recorregut per les cançons i les melodies que, de forma 
fresca i alegre, ens serviran per donar el tret de sortida 
a l’estiu. 

A través de cançons d’aquí i d’arreu, de melodies noves 
i d’altres ja conegudes, ens adonarem que la música 
ens acompanya sempre per fer-nos més humans i més 
feliços.  

Direcció:  M. José Toledano 

Durada: 90 min.

Preu:  
7 €

Agrupació Coral 
Anselm Viola

MÚSICA
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AFORAMENT | Zones i localitats

PRIMER PIS
AMFITEATRE
154 localitats (Fila A1 a A6)

BALCÓ
44 localitats (Fila B1 a B2)

PLANTA BAIXA
GRADERIA 2
144 localitats (Fila G8 a G12)

GRADERIA 1
172 localitats (Fila G1 a G7)

PEU PLA
105 localitats (Fila P1 a P4)

TOTAL AFORAMENT: 619 localitats

VENDA D’ENTRADES

En línia a www.espaiter.cat. A qualsevol hora i sense cues. Et podràs 
imprimir les entrades o descarregar-te-les al mòbil. (Aquest servei té un cost 
de 0,50 € per cada entrada i d’1 € per l’abonament T5 i els paquets del Cicle 
CoblaOrquestra).

PUNTS DE VENDA

A l’Auditori Teatre Espai Ter: dilluns, dimecres i divendres d’11 a 13 h.
A l’Ofi cina de Turisme de l’Estartit: consultar horari al tel. 972 75 19 10
A la taquilla, una hora abans de l’espectacle.

ABONAMENTS, DESCOMPTES I PROMOCIONS

Consultar el web www.espaiter.cat

MÉS INFORMACIÓ

Auditori Teatre Espai Ter | Tel. 972 75 50 03 de 10 a 14 h
info@espaiter.cat

INFORMACIÓ | Venda d’entrades
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E N T I T A T S  A S S O C I A D E S :

C O L · L A B O R A D O R S :

El Port de les Illes Medes

P A T R O C I N A D O R S  P R I N C I P A L S :

Escola
Municipal de

Música
i Dansa
Torroella
de Montgrí

F E S T I V A L S
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Veniu a l’Espai Ter a gaudir d’una experiència única!

Us recordem que una hora abans de cada espectacle,
El Ginjoler us ofereix el seu servei de restauració.
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AUDITORI TEATRE ESPAI TER:

Direcció: Antoni Roviras
Programació i producció: Marc Roura

Comunicació i gestió de públics: Joan Andreu
Auxiliar de gestió: Maria Roura

Equipament i muntatges: Josep Vergara

SERVEIS TÈCNICS:

SERVEI DE BAR I CÀTERING:

Disseny i maquetació: Llos-Martí SL
Impressió: Impremta Pagès

A M B  E L  S U P O R T  D E :


