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Entrades a la venda:
A Can Comas de dilluns a divendres, de
10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 hores i,
en cas que en quedin, una hora abans a
l’Auditori.
A través de www.tictactiquet.com
L’aforament és de 255 localitats
numerades.
Una vegada hagin començat els
espectacles no es permetrà l’entrada a
la sala. Si us plau, sigueu puntuals.
No és permès el consum de cap tipus de
menjar ni beguda a l’interior de la sala.
Si us plau, recordeu-vos de silenciar
els telèfons mòbils abans de l’inici de
l’espectacle.

Dia

Tipus

Hora

Títol

Pàg.

Febrer
12

18.00 h

Cinema

Batman v. Superman

5

19

18.00 h

Teatre familiar

Les princeses també es
tiren pets

6

Març
12

18.00 h

Cinema familiar

Buscant la Dory

7

18

22.00 h

Teatre

Clochard

8

25

22.00 h

Música

Martirio, 30 años

9

Abril
9

18.00 h

Cinema familiar

El llibre de la selva

10

21

22.00 h

Música

Concert de Sant Jordi amb
Ihsanlulu

11

MNTA

12

28, 29, 30 i 1 Teatre

Dia

Hora

Tipus

Títol

Pàg.

Maig
7

18.30 h

Teatre

Dona no reeducable

13

14

18.00 h

Cinema

Un monstruo viene a
verme

14

27

22.00 h

Música

Lucrecia: 20 años de mis
boleros

15

Juny
4

18.00 h

Teatre familiar

Draps

16

11

18.00 h

Cinema

Capitán América, Civil War

17

24

22.00 h

Música

Concert de Sant Joan:
Catalunya al Cor

18

Música

Tu recuerdo y yo

19

Juliol
1

22.00 h

Cinema

Diumenge

12 de febrer | 18.00 h

3€

Batman v.
Superman

Entrades
mitja hora abans
a l’Auditori
Amb la
col·laboració de:

Davant del temor de les accions que
Superman pugui dur a terme a Gotham
City, Batman apareix per posar a ratlla el
superheroi de Metropòlis. Mentre l’opinió
pública debat quin és realment l’heroi
que necessiten, l’home d’acer i Batman se
submergeixen en una batalla territorial. Les
coses, però, es compliquen quan una nova i
extraordinària amenaça apareix ràpidament
per posar en perill l’existència de tota la
humanitat.

5

Teatre familiar

Diumenge

19 de febrer | 18.00 h

5€

Les princeses
també es tiren pets
Espectacle per a públic familiar

Dramatúrgia
i direcció:
Joan Sors
Intèrprets:
Júlia Brichs,
Alba Grau
i Albert
Estengre
Producció:
El Replà
Produccions

6

(Adaptació teatral de Joan Sors del conte amb el
mateix títol d’Ilan Brenman)
La Reina del Mirall sap que hi ha un llibre on
hi ha escrits tots els secrets de les princeses
més famoses del món. I necessita trobar-lo
urgentment i fer saber al món que les princeses
no són perfectes, que també tenen defectes.
Apareix un Príncep Blau, que busca el camí que
porta fins al país de les princeses. Hi ha d’anar
per casar-se amb la Blancaneu. La Reina del
Mirall farà un tracte amb ell: ella el conduirà
al país de les princeses i ell, a canvi, li trobarà
el llibre. A partir d’aquest punt comença una
esbojarrada aventura on al final queda demostrat
que la perfecció no existeix i ni falta que fa.

Cinema familiar

Diumenge

12 de març | 18.00 h

3€

Buscant
la Dory

Entrades
mitja hora abans
a l’Auditori
Amb la
col·laboració de:

Un any després dels esdeveniments que van
passar a Buscant en Nemo, la Dory viu de
manera tranquil·la amb en Marlin i el seu
fill Nemo. Però durant un viatge per veure
la migració de les mantes gegants de retorn
cap a casa, els problemes de memòria de la
Dory sembla que desapareixen durant un
segon: recorda que té una família i de manera
immediata decideix començar un viatge amb
l’objectiu de retrobar-se amb els pares que va
perdre fa anys.

7

Teatre

Dissabte

18 de març | 22.00 h

10 €

Clochard

Intèrprets:
Teresa Ros i
Gilbert Bosch
Direcció:
Paco Mir
Producció:
Grappa Teatre

8

Clochard és la paraula francesa que defineix
els rodamons que viuen en els parcs urbans
i que dormen sota dels ponts. L’obra recull
la tradició dels còmics que s’han apropat als
estrats socials més baixos d’una forma poètica,
dels quals el més conegut és, sense cap mena
de dubte, Charles Chaplin i el seu Charlot.
Clochard narra la història de les trobades entre
dos personatges típics d’una gran ciutat -una
descurada rodamon i un meticulós executiuen mig d’un espai tan neutral com un banc
de qualsevol parc urbà. Dia a dia, setmana a
setmana, aquests dos mons antagònics es van
acostant fins a trobar punts en comú a les
seves vides.

Música

Dissabte

25 de març | 22.00 h

15 €

Martirio, 30 años

Veu:
Martirio
Guitarra:
Raúl Rodríguez

Martirio és una representant il·luminada
de tota una generació de gent que va
buscar una manera diferent de cantar i de
tocar, de ser i d’estar. Il·luminada pel seu
caràcter pioner i per la qualitat i la calidesa
de les seves interpretacions, Martirio va
fer possible la trobada de la copla amb el
rock, el jazz, el flamenc, el son, el bolero,
el tango... tot produint mostres de com
es connecta la vivència i el sentiment de
la copla amb els diversos llenguatges del
món. I tot això abans que se sabés que
era possible i sense que ningú pogués
assegurar que era rendible comprometre’s
de veritat amb allò que es canta.
9

Cinema familiar

Diumenge

9 d’abril | 18.00 h

3€

El llibre de la selva

Entrades
mitja hora abans
a l’Auditori
Amb la
col·laboració de:

10

Una nova versió del clàssic de Rudyard
Kipling on Mowgli, un nen criat a la
selva per un estol de llops, emprèn un
viatge fascinant d’autoconeixement
quan es veu obligat a abandonar l’única
llar que ha conegut en tota la seva vida.
Aquesta adaptació manté les cançons i
l’humor de la pel·lícula original, però
hi afegeix uns efectes d’animació i una
tendresa que superen, de molt, la seva
antecessora de 1967.

Música

Divendres

21 d’abril | 22.00 h

10 €

Concert de Sant Jordi
Ihsanlulu: despullant-nos...
amb Llach i Serrat

Veu:
Ihsa Béjar
Piano i Veus:
Lourdes Bartrolí

Després d’un llarg recorregut de concerts
i experiències inoblidables, Ihsanlulu
s’endinsa en un nou espectacle, cantant
a dos dels referents musicals del nostre
país: Lluís Llach i Joan Manuel Serrat.
En els concerts d’Ihsanlulu es crea
una atmosfera màgica: intimitat,
silenci, complicitat... deixant aflorar els
sentiments i les emocions que ens fan
sentir vius.

11

Teatre

28, 29, 30 d’abril i 1 de maig

XV MNTA

Mostra Nacional de Teatre Amateur
de Catalunya

Enguany celebrem la XV edició de la Mostra Nacional de
Teatre Amateur a Pineda de Mar. A l’edició del 2016 ja vam
estrenar l’Auditori com un dels espais escènics de la Mostra.
Enguany, és clar, repetim l’experiència entre altres espais
repartits per tota la vila.
Per aquest 2017, una de les novetats més importants serà
la representació de l’Acte Sacramental de Sant Vicenç dels
Horts que, a més a més de ser cantat, és la primera vegada
que surt de la seva vila. Es realitzarà a l’Església Parroquial
de Santa Maria.
No us perdeu la programació que s’editarà!

12

Teatre

Diumenge

7 de maig | 18.30 h

15 €

Dona no
reeducable

Intèrpret:
Míriam
Iscla
Text:
Stefano
Massini
Direcció:
Lluís
Pasqual
Producció:
Teatre
Lliure

Un any després de l’assassinat d’Anna Politkóvskaia,
Stefano Massini va escriure aquest retrat sense
concessions, una immersió teatral total en violacions
i represàlies, suborns i xantatges, desesperació
i coratge. Un viatge al precipici dels horrors
russotxetxens del segle XXI, espiats i relatats per
una testimoni definida pel Kremlin com a «no
reeducable»: els caps tallats dels guerrillers penjats
dels gasoductes, restes humanes fetes volar amb
granades, atemptats suïcides al centre de Grozni,
episodis de profunda corrupció camuflats per la
propaganda televisiva, per no parlar de la carnisseria
del teatre Dubrovka de Moscou i de l’escola de
Beslan. Una baixada als inferns i una reflexió sobre
la llibertat de premsa i l’ofici del periodista.
13

Cinema

Diumenge

14 de maig | 18.00 h

3€

Un monstruo viene
a verme

Entrades
mitja hora abans
a l’Auditori
Amb la
col·laboració de:

14

Després de la separació dels seus
pares, Connor, un noi de dotze anys,
haurà d’ocupar-se de dur les regnes
de la casa perquè la seva mare està
greument malalta. D’aquesta manera el
nen mirarà de superar les seves pors i
fòbies amb l’ajuda d’un monstre. Però
les seves fantasies s’hauran d’enfrontar
no només amb la realitat, sinó també
amb la seva àvia freda i calculadora.
Amb aquest nou treball J. A. Bayona
tanca la seva trilogia sobre les relacions
maternofilials, que va iniciar amb El
orfanato i continuà amb Lo imposible.

Música

Dissabte

27 de maig | 22.00 h

15 €

Lucrecia: 20 años
de mis boleros

Veu:
Lucrecia
Guitarra:
Vicenç
Solsona

Lucrecia, artista, ara ja, gran a Catalunya, i gran
a l’Amèrica que la va veure nèixer, arriba amb un
concert preparat especialment pels amants de la
bona música del Carib, i del bolero. El conjunt de
vivències i emocions que s’acumulen amb el pas
del temps són la primera matèria que nodreix
l’essència d’un gènere com el bolero. Per aquest
motiu no podiem passar per alt la celebració dels
20 anys de la publicació del disc amb el qual la
cubana Lucrecia s’instal·laria ja per sempre a les
nostres vides, ‘Mis boleros’ (1996).
Una obra que, en sí mateixa, és una absoluta
declaració d’amor al gènere, en companyia de la
guitarra que millor sap posar els acords a l’amor i
el desamor com és la del mestre Vicenç Solsona.
15

Teatre familiar

Diumenge

4 de juny | 18.00 h

5€

Draps
Espectacle per a públic familiar

Actors i
manipuladors:
Meritxell Morera
i Pere Farran
Direcció:
Meritxell Morera
Producció:
Butai
Produccions

16

En Draps és un ésser petit i poruc, i
tot un apassionat de la botànica. Un
bon dia, una flor extraordinària creix
al seu jardí, però per més que busca
informació sobre ella no en troba per
enlloc. Per saber com n’ha de tenir
cura, haurà de sortir del seu cau i
trobar d’on prové aquella misteriosa
flor. A cada pas de la història en Draps
descobrirà nous elements per créixer i
aprendre del món que l’envolta.

Cinema

Diumenge

11 de juny | 18.00 h

3€

Capitán América,
Civil War

Entrades
mitja hora abans
a l’Auditori
Amb la
col·laboració de:

Després d’un altre incident internacional
a gran escala on es veuen implicats The
Avengers i que ocasiona grans danys
colaterals, creixen les pressions polítiques
per a instaurar un sistema que exigeixi
més responsabilitats als súperherois i que
determini quan i com s’ha de contractar els
seus serveis. Aquesta nova reglamentació
dividirà al grup fins portar-los a la guerra
interna alhora que protegeixen el món d’una
nova i terrible amenaça. Tercer lliurament de
la saga Capità América.

17

Música

Dissabte

24 de juny | 22.00 h

5€

Concert de Sant Joan
Catalunya al Cor
Cor i Orquestra Simfònica Harmonia

Direcció:
Albert Deprius
Aquest concert
es realitzarà
a l’Espai Sant
Jordi
(c. Jaume I)

surt
18

rrer

al ca

Us proposem un concert festiu de
música catalana, música del nostre
país. Amb cançons populars catalanes i
sardanes cantades pel Cor Harmonia i
acompanyades per l’Orquestra Simfònica
Harmonia. Concert que ens farà vibrar
amb obres com L’Emigrant d’Amadeu
Vives, Puigsoliu (poema simfònica de J.
Serra) o les sardanes Somni i La Santa
Espina. Un concert ideal per celebrar
Sant Joan, Diada dels Països Catalans.

Música

Dissabte

1 de juliol | 22.00 h

10 €

Tu recuerdo y yo

(Homenatge a José Alfredo Jiménez)

Direcció musical
i piano:
Joan Díaz:
Veu i
contrabaix:
Magalí Datzira
Vibràfon:
Marc Miralta
Acordió:
Edurne Arizu
Percussió:
Antonio
Sánchez
Barranco
Clarinet:
Albert Abad

La ranxera és una de les músiques més
famoses de la cultura mexicana, i José
Alfredo Jiménez és, sense cap dubte,
l’autor que va dignificar les lletres de
les seves cançons fins a ser considerat
un dels principals poetes del seu país.
Fascinats per la música i les lletres
d’aquest compositor, sis músics de jazz
de reconeguda trajectòria, amb la veu de
Magalí Datzira i sota la direcció de Joan
Díaz, ens aproparan temes tan coneguts
com Amanecí en tus brazos; Corazón, Corazón;
No me amenaces o Tu recuerdo y yo, que dona
títol a l’espectacle; sota una pàtina de jazz
de primer nivell.
19

Pots comprar les teves entrades
a www.tictactiquet.com

Organitza:

Carrer Progrés, 22
Tel. 93 767 15 60 (ext. 215)

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

