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All I Want For Christmas 
Is... | The Hanfris Quartet 
Diumenge 11 de desembre, 18 h 
Sala de Cambra 

10 € 
 

Estrena absoluta 
Per celebrar l’arribada de les festes nadalenques, 

el grup de música barbershop The Hanfris Quartet 

presenta una nova proposta musical: All I Want 

For Christmas Is..., amb un compendi d’algunes de 

les nadales més conegudes, tant tradicionals com 

modernes, en català, anglès i castellà. Passades 

pel sedàs de la música barbershop (a cappella, 

sense instruments) i guarnides amb arranjaments 

propis i amb altes dosis d’humor, aquestes cançons 

prendran un nova volada. Un bona prèvia de 

Nadal? Nadales barbershop! 

 
Jordi Forcadell, tenor 

Juan Vertrand, lead 

Gener Salicrú, baríton 

Adrià Sivilla, baix 

 
 

  NADAL A L’AUDITORI  

 
  PER A TOTS ELS PÚBLICS   

El Messies Participatiu 
Divendres 16 de desembre, 20 h 

Sala Montsalvatge 

30 € | 25 € 

 
200 veus canten Händel! 
Una de les composicions universalment més 

conegudes, i un dels oratoris més populars del 

repertori universal. El Messies de G.F. Händel, es 

va estrenar durant la Setmana Santa de l’any 1742 

a Dublín, però s’ha convertit en tradició interpretar- 

lo pels volts de Nadal. En aquesta ocasió i en 

format participatiu, més de 200 veus interpretaran 

l’oratori acompanyades de l’orquestra Vespres 

d’Arnadí, sota la direcció de Manel Valdivieso. 

 
Orquestra Vespres d’Arnadí, intèrprets 

A determinar, cor d’escenari/solistes 

Cantaires de l’Associació Messies Participatiu, 

Cor Juvenil Geriona i Cors infantils 

gironins, veus 

Manel Valdivieso, director 

 
Programa: 

G. F. Händel: El Messies 

 

 
Ho coorganitza: Associació El Messies Participatiu 

 

 
  NADAL A L’AUDITORI  

  



 

 

Rocío Márquez & Bronquio  
Dissabte 17 de desembre, 20 h 

20 € 

 
Per la veu, la personalitat inquieta i l’enorme curiositat artística que la caracteritza, Rocío Márquez està 

considerada com un clar referent i figura consolidada de la nova generació del cant flamenc. Nascuda a Huelva, 

porta més d’una dècada forjant una carrera que mostra un gran amor per la tradició però també una imperiosa 

necessitat d’ampliar-ne els límits, explorant i experimentant amb melodies, instrumentació, arranjaments i lletres. 

 

A escena: Rocío Márquez (veus, cossos) & Bronquio (programació, sintetizador). Moviment escènic i 

coreogràfic: Antonio Ruz. Vestuari i espai escènic: Roberto Martínez. Disseny d'il·luminació: Benito Jiménez. Espai 

sonor: Javi Mora. Concepte i direcció artística: Emilio Rodríguez Cascajosa i Juan Diego Martín 

Cabeza. Lletres: Carmen Camacho, Rocío Márquez, Macky Chuca, Luis García Montero, Antonio Manuel, Livia Marín, 

Santiago Gonzalo, San Agustín, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Antonio Mairena. Concepció de 

polifonies: Carmen Morales. Músics en estudi: 41V1L (veu), Los Mellis de Huelva (palmes i cors), Antonio Serrato 

(contrabaix), Xoan Sánchez (percussions), Escolanía Jardín Menesteo amb la direcció de Lupe Matarranz Gutiérrez 

(cors), Lorena Álvarez (guitarra), Daniel Escortell (baix), Antonia Pantoja i Rocío Valencia (cors), Vicente Parrilla (flauta), 

Íñigo Bregel (sintetizadors). Enginyer de so: Jordi Gil. Mixing: Álex Ferrer. Fotografies: Lhaura Raín. Ajudant 

fotografia: Carmela Alonso. Direcció de producció: Ernesto Novales. 



  

 

 
 

 

Maestrissimo 
Diumenge 18 de desembre, 18 h 
Sala Montsalvatge 

18 € | 15 € | Paquet familiar: 48 € 
 

Companyia Yllana 
A mig camí entre el concert de cambra, la 

comèdia satírica i el retrat d’època, Maestrissimo 

és un espectacle “allegro e molto vivace” que 

mostra, al més pur estil Yllana, les aventures i 

desventures d’un quartet de corda en un període 

indeterminat entre els segles XVII i XVIII (Barroc 

i Neoclassicisme). Un músic de segona, sense 

cognom, però amb un talent descomunal, intentarà 

progressar i aconseguir el títol de “maestrissimo”. 

En farà prou amb les seves aptituds i la seva 

genialitat? Després de Pagagnini, aquest 

espectacle aborda temes com l’ètica, la creació, 

l’originalitat i el valor de l’art en la societat, al mateix 

temps que repassa grans obres de la música 

clàssica. 

 
Companyia Yllana, idea original, creació i direcció 

Juan Ramos i David Ottone, direcció artística 

Isaac M. Pulet i Jorge Guillén Strad, intèrprets 

 
 

  NADAL A L’AUDITORI  

 
  PER A TOTS ELS PÚBLICS   

Geriona, 20 anys! 
Divendres 23 de desembre, 19 h 
Sala Montsalvatge 

20 € l 20 € l 15 € 

 
Estrena absoluta 
El projecte Geriona arriba als 20 anys. I per això 

aquest Nadal estrena un concert ple de música i 

coreografies especialment dissenyades per aquesta 

celebració tan especial. Hi participaran els tres cors 

i comptaran amb la col·laboració de Mercè Vila 

(directora d’escena) i Neus Masó (coreògrafa). 

Un espectacle en què es podrà escoltar una 

recopilació de temes musicals que han format 

part del projecte al llarg d’aquests 20 anys, i que 

comptarà amb la participació d’antics i antigues 

cantaires. En diferents formacions, a cappella o 

acompanyats de músics que també han format part 

d’aquest projecte, es podrà gaudir de l’essència 

Geriona, el que ha estat, és i vol continuar essent: 

un projecte pedagògic musical de referència pels 

infants i els joves. 

 
Geriona infantil (Maria Ferriol, directora), veus 

Geriona juvenil i Cor Geriona (Imma Pascual, 

directora), veus 

Músics convidats, intèrprets 

Mercè Vila Godoy, directora d’escena 

Neus Masó, coreògrafa 

 

 
  NADAL A L’AUDITORI  

 

  PER A TOTS ELS PÚBLICS   



 

 

 
 

El Trencanous 
Dilluns 26 desembre, 19 h 
Sala Montsalvatge 

32 € | 30 € | 25 € 

 
El Ballet de Barcelona, la companyia professional 

de dansa contemporània i clàssica del país, torna 

per quart any consecutiu a l’Auditori de Girona 

per presentar-nos el seu aclamat Trencanous, 

amb 35 artistes a l’escenari. Quan el rellotge 

marca les dotze de la nit de Reis, l’oncle Deulofeu 

arriba a casa de la Clara i l’Eloi, fent entrega d’un 

peculiar Trencanous a la jove. Un cop adormida, 

la Clara, valenta i atrevida, lluita amb els ratolins 

entremaliats i s’endinsa amb el seu Trencanous 

en un preciós viatge. El plaer més dolç d’aquestes 

festes! 

 
Chase Johnsey, Carlos Renedo i Carolina 

Masjuan, direcció 

Marta Bustamante, Chase Johnsey, Anna Ishii i 

Jordi Rubio, coreografia 

Ballet de Barcelona, companyia 

 
Programa: 

P.I. Txaikovski: El Trencanous 

Festival de valsos i 
danses | Orquestra 
Simfònica del Vallès 
Divendres 30 de desembre, 20 h 
Sala Montsalvatge 

28 € | 28 € | 18 € 
 

Torna l’energia dels valsos i polques de la família 

Strauss i de la musica popular centreeuropea. 

La màgia circular del vals gira entorn d’una idea 

cíclica de la vida, que a les acaballes de l’any se’ns 

fa palesa al voltant d’una escudella i carn d’olla. 

Un grapat de danses binàries de tot el planeta 

acompanyaran el pols ternari per recordar que hi ha 

música que es pensa amb els peus abans que amb 

el cap. 

 
Sara Bañeras, soprano 

Xavier Puig, director 

Orquestra Simfònica del Vallès, intèrprets 

 
Programa: 

Valsos i polques de la família Strauss 

 

  NADAL A L’AUDITORI  

 

  NADAL A L’AUDITORI  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Núñez 
Dissabte 7 de gener, 20 h 
Sala Montsalvatge 

24 € 

 
Quan ja s’han complert 25 anys del seu primer 

disc, el ja clàssic Irmandade das Estrelas, el 

gaiter més internacional segueix oferint novetats 

i col·laboracions amb artistes de tots els gèneres, 

des de l’òpera a la música antiga passant pel rap. 

Carlos Núñez és un instrumentista excepcional 

que ha venut més d’un milió de discos amb Sony, 

i ha estat el primer de portar la gaita a temples 

inernacionals de la música com el Musikverein de 

Viena, el Carnegie Hall de Nova York, el Boston 

Symphony Hall, el Royal Albert Hall de Londres, la 

Sydney Opera House, el Teatre Colón de Buenos 

Aires, o la Berliner Philharmoniker. Ara torna a 

Girona en la seva tradicional gira de Nadal. 

 
Carlos Núñez, gaita, flautes i ocarines 

Xurxo Núñez, percussió 

Pancho Álvarez, guitarra atlàntica i fídula 

Jon Pilatzke, fiddle i step dance 

Itsaso Elizagoien, trikitixa 

Songs of Hope | Cor in- 
fantil Amics de la Unió 
Diumenge 8 de gener, 18 h 
Sala de Cambra 

12 € | Paquet familiar: 36 € 

 
Songs of Hope és l’espectacle que posa sobre 

l’escenari l’essència més pura de les veus del Cor 

infantil Amics de la Unió. Un so blanc i natural, 

una actitud escènica que denota experiència en 

el treball interpretatiu i la capacitat de comunicar- 

se amb el públic a través del llenguatge de les 

emocions són els ingredients que formen aquesta 

proposta. Un espectacle que s’articula al voltant 

d’obres de compositors catalans i d’arreu del 

món, d’autors contemporanis i d’altres segles: un 

ventall amb tots els colors i textures possibles. 

Una experiència sensorial que va més enllà de 

qualsevol expectativa; música i teatre s’uneixen per 

fer sentir l’espectador com si fos un membre més 

del cor. El cant coral com mai s’ha vist! 

 
Cor Infantil Amics de la Unió, veus 

Josep Vila Jover, direcció 
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Riure per no plorar o viceversa  
| Ovidi Llorente – José Malaguilla 

 
15 de desembre, 19.30 h 
Música - Teatre 

18€ 

 
"Vine a la cerimònia iniciàtica on despullarem pors i 

vergonyes amb una dosi d'humor. Un ritual ple de 

confessions i paradoxes en què la música acompanya el 

teatre i vicerversa. Riure per no plorar, plorar per no riure, 

"jugar" a no jugar, entretenir-nos per evitar-nos o repetir 

paraules buides".  

 

Ovidi Llorente és un artista gironí multidisciplinari -músic, 

actor, clown, cantant- de llarga trajectòria que als trenta-

vuit anys decideix dur a l’escenari el personatge més difícil 

que ha interpretat mai: ell mateix. Aquest Ovidi inèdit 

compareix despullat a escena per omplir-la de present 

amb només uns arquetips, una guitarra, la veu i cançons 

que destil·len humor, amor i espiritualitat.  

 
Interpretació: Ovidi Llorente 
Direcció: Ovidi Llorente i José Malaguilla 
Escenografia: Pablo Paz 
Vestuari: Carme Puigdevall Plantés 
Música: Ovidi Llorente, David Coll i Dani Lopez 
Disseny de so i d’il·luminació: Abdon Compta 
Fotografia: Anna Carlota 
Assessor: Ramon Ballester  
Producció executiva: David Coll 
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sarrià de Ter i Espai Marfà 
Agraïments: Sala La Planeta, Comunitat de patrocinadors de Verkami 

  



 

 

Nadales pels més menuts | Companyia Pels Més Menuts  
17 de desembre, 11 i 12 h 
18 de desembre, 11 i 12 h 
Concert familiar: recomanat de 0 a 4 anys 

10€ 

  
L'esperit de Nadal, arribarà a la Sala La Planeta amb el 

Concert de Nadales pels Més Menuts. Un concert per als 

més petits de la casa (0-4 anys) amb un repertori de 

nadales tradicionals catalanes i d’arreu del món. Una 

experiència per gaudir amb tota la família, amb un 

muntatge de proximitat en el qual els músics i el públic -

espectadors petits i grans- compartiran l’espai escènic de 

La Planeta amb una disposició que els permetrà sentir-se 

immersos dins d’una intensa i màgica experiència musical. 

Tots els assistents han de comprar entrada (inclosos 

nadons) 

 
Companyia Pels Més Menuts:  
Faló Garcia i Pellejà, direcció artística, guitarra i veu 
Adrià Bauzó, direcció musical i saxo baríton 
Karol Green, veu i moviment 
Xavi Molina, clarinet i saxo tenor 
Pau Sánchez, acordió, flauta i saxo alt 
Andreu Vilar, vibràfon i percussió 
Jana Garcia i Noguera, ballarina 

 

Tenors | Companyia Illuminati 
22 de desembre, 20 h 
26 de desembre, 19 h 
Òpera / Humor 

12 € 
 

Ser tenor és molt dur. Sempre al límit. Sempre més amunt. 

Sempre més fort. Sempre més llarga, la nota. I en el moment més 

inesperat, el gall. Gàrgares, farigola i bufandes a 35 graus a 

l’ombra. Passió exacerbada, melodies inoblidables, lirisme excels 

que desemboca en la raó de l’existència del tenor: el “pinyol”, que 

el pot cobrir de glòria o enfonsar-lo en la misèria. 

Reunits, per fi, un cop més, els Tres Tenors han trobat un forat a 

les seves atapeïdes agendes internacionals per acudir a la ineludible cita amb el seu públic. En aquest concert ens 

oferiran un recull de les més belles i conegudes àries i melodies d’avui i de sempre. 

"Un espectacle amb molt de ritme, molta energia, amb un bon domini de la música i del silenci. Una paròdia que fa 

riure molt" (Espectacles BCN) 

"Un riure sense parar, com si fossim nens altra vegada" (Platea) 

 
Idea original: Miquel Cobos i Ezequiel Casamada 
Dramatúrgia: Toni Sans, Albert Mora, Ezequiel Casamada, Miquel Cobos 
Direcció escènica: Toni Sans 
Direcció musical: Daniel Garcia, Adrià Aguilera, Albert Mora, Ezequiel Casamada i Miquel Cobos. 
Repartiment: Ezquiel Casamada, Miquel Cobos, Miquel Malirach, (piano) Dani Garcia   
Disseny d’il·luminació: Jordi Pérez 
Vestuari i escenografia: Egos Teatre i Cia. Illuminati. Disseny gràfic: Jordi Egea 
Fotografies: Sílvia Poch i Jordi Egea. Coproducció: EGOS Produccions i Cia. Illuminati 



 

El llarg dinar de nadal de Thornton Wilder | 
Companyia La Ruta 40 
30 de desembre, 20 h 
Teatre 

12€ 

 
A casa de la família Bayard el gall d’indi 

és a punt i el vi, a les copes. Un any més 

es reuneixen al voltant de la taula i 

mengen, estimen, ploren, neixen, beuen, 

enyoren, riuen, moren… I repeteixen 

rituals, ecos i cançons, de generació en 

generació. I comparteixen la tragèdia 

quotidiana i eterna del pas del temps. 

Una peça carregada d’humanitat, humor 

i tendresa, on us conviden a viure 90 

anys a través dels seus 90 dinars de 

Nadal, perquè “només el temps pot 

curar-les aquestes coses". 

La companyia La Ruta 40 torna a La 

Planeta dins la gira de comiat d'aquest 

estimat espectacle, que va rebre el 

Premi Butaca 2015. 

Els crítics han dit: 

"Art serè i minuciós, senzill i subtil i set notables intèrprets. Em va trencar el cor. Un dels espectacles més delicats i 

a contracorrent de la temporada” Marcos Ordóñez / El Pais 

“La proposta més sublim de La Ruta 40. Posada en escena amb rigor i delicadesa i amb un repartiment en estat de 

gràcia. Una joia que llueix encara més a la Biblioteca. No se la perdin.” Santi Fondevila / Diari Ara 

“Públic entregat a la seva senzillesa i delicada orfebreria. De tan petita és monumental, de tan senzilla és virtuosa, 

de tan modesta és colossal." Oriol Osan / Núvol 

 
Text: Thornton Wilder Traducció: Víctor Muñoz i Calafell 
Direcció: Alberto Díaz i Albert Prat 
Intèrprets: Bruna Cusí, Alberto Díaz, Ignasi Guasch, Laura Pujolàs, 
Maria Ribera, Bàrbara Roig i Jaume Ulled 
Espai Escènic i Vestuari: La Ruta 40 i Xesca Salvà 
Il·luminació: Sergi Torrecilla Espai sonor: Joan Solé i La Ruta 40 
Caracterització: Àngels Salinas 
Assistent de direcció: Miqui Uriz Construcció portes: Punt de fuga 
Fotografia: Noemí Elias 
Comunicació: Aida Figueras Producció executiva: Maria G. Rovelló 
Producció: La Ruta 40 

  



 

 

TEATRE MUNICIPAL 
PROPOSTES DE NADAL 2022-2023 

 
 

Scrooge | Cor de Teatre 
Dijous 29 de desembre, 18.30 h 
Teatre, KM 0, Musical 

15 € I Edat recomanada: a partir de 6 anys. 

 

  
Teatre KM 0 musical 
Per encetar la temporada i despertar 

l'esperit nadalenc, Cor de Teatre presenta 

la seva versió a cappella del Conte de 

Nadal de Charles Dickens. Una obra de 

teatre musical per a tots els públics. 

 

Les festes de Nadal. En aquestes mateixes 

paraules, deia Charles Dickens, hi ha 

alguna cosa màgica. Qui en sentir-les no 

experimenta un sentiment que li omple de 

cap a peus l'ànima de joia? Hi ha qui dirà 

que Nadal ja no és el que era en temps 

antics, o bé que ara els bons sentiments 

queden esborrats pels grans centres comercials. Però no perdem l'esperança i tornem a explicar a tots els 

escèptics que un altre Nadal és possible. 

 

Scrooge és un espectacle basat en el Conte de Nadal de Charles Dickens. Una obra de teatre musical per a tots 

els públics, amb cançons de diferents compositors arranjades per cantar a cappella, el signe d’identitat de Cor de 

Teatre. 

 

L'obra que ha estat adaptada per Andrea Portella i amb arranjaments musicals del director de Cor de Teatre, David 

Costa, busca recuperar la màgia nadalenca i també recordar als escèptics que un altre Nadal és possible. 

 

Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni tampoc una companyia teatral, sinó les dues coses alhora. Un cor 

que trenca amb la distribució característica d'aquestes formacions sobre l'escenari per incorporar moviment, acció i 

recursos propis de l'àmbit teatral. Fundat i dirigit per David Costa, treballa des de fa 24 anys en la recerca de noves 

sonoritats, experimentant amb el seu potencial expressiu i la interpretació́. Per tot això, és molt més que un grup 

vocal, és una companyia que ha obert un nou camí en la interpretació del repertori polifònic. 

 
Intèrprets, Cor de Teatre: Bruna Arnalot, Anna Artigas, Mariona Callís, Flora Capità, Laia Carbonell, Queralt Casademont, 
Lluís Coll, Albert Costa, Carla Costa, David Costa, Sara Costa, Clara Duran, Carla Félez, Aleix Fernàndez, Jordi Forcadell, 
Mariona Ginès, Sara Gómez, Valentina Gómez, Violeta Gómez, Marc Grabulosa, Enric López, Ariadna Llop, Martina Majó, 
Nasi Marco, Mireia Pairó, Ferran Plana, Pere Quintana, Berta Ramírez, Sylvia Robinson, Òria Sitjà, Joan Vila, Lluc Vilanova, 
Rosa Vilanova i Jordana Villar. Adaptació del Conte de Nadal de Charles Dickens i direcció escènica: Andrea Portella. 
Direcció musical: David Costa. Espai escènic: Andrea Portella i David Costa amb la col·laboració de Guillem Feixas 
Geronès i Jordi Sala. Il·luminació: Toni Pujol. So: Carles Xirgu. Coreografies: Alba Carretero. Vestuari: Laura Pujolàs. 
Grafisme i comunicació: Estudi Oliver Gràfic. Producció: Somfònics i Ajuntament de Banyoles. Amb el suport de: Institut 
Català de les Empreses Culturals i Diputació de Girona. I la col·laboració de: la Fundació Lluís Coromina. 

  



 

Sopla! | Truca Circus 
Dissabte 7 de gener, 18 h 
Circ, humor, gran format 

12 € I Edat recomanada: a partir de 6 anys. 

 
 

Sopla! és un espectacle de circ de gran format 

dirigit a tots els públics, amb una destacada 

varietat de tècniques de circ, atmosfera festiva, 

ball, cançons i molt d'humor. 

 

Sopla! és la “celebració d'una celebració”. 

Celebrem que podem tornar a reunir-nos, sense haver de comptar quants som ni de quina unitat familiar 

venim. Sopla! aborda tot allò que no hem pogut fer durant tant de temps, començant per respirar i bufar amb 

normalitat. 

 

Aquesta festa s'emmarca en un temps estètic inspirat en els anys 20 del segle passat, just fa cent anys, quan la 

humanitat començava a superar una altra pandèmia, la de l'anomenada “grip espanyola”, que va posar en perill la 

societat de l'època. Aquest final de pandèmia va desembocar en nous temps, en una dècada anomenada “els 

feliços anys 20”. Sopla! mira a aquesta felicitat passada per desitjar-nos un futur esplèndid que arrenca aquí i ara, 

en aquests minuts de diversió. 

 

Cinc diàbolos ballarins, un bosc de cordes, un duel de bicis, un helicòpter amb peus i mans, unes pilotes amb molt 

de ritme. Hi ha qui vola alt i hi ha qui es tira a terra per esquivar uns malabars despietats. Una bona festa amb 

música i un il·lustre i misteriós homenatjat. Un retrobament amb moments inquietants, divertits, avorrits i 

desconcertants. 

 

Truca Circus és la companyia que engloba des del 2019 els diversos projectes de creació circense i escènica de 

l'empresa de gestió cultural Noletia. Amb Sopla!, Truca Circus reuneix artistes i talents molt representatius del circ 

andalús en un mateix espectacle. 

 

Premi Millor Espectacle de la Resta del Món – atorgat per la fira d'arts escèniques Umore Azoka, Leioa. 

 

Direcció: Greta García i Daniel Foncubierta. Producció executiva: Gonzalo Andino. Intèrprets: Daniel 

Foncubierta (Infoncundibles / La Banda de Otro), José Alberto Foncubierta (Infoncundibles / La Banda de Otro), 

Rafael Díaz (La Banda de Otro), Darío Dumont (LaNördika), Rebeca Pérez (Rebe al Rebés), Antonia González 

(Cía La Querida), Marina Benites (Cía La Artrópodo / Chimichurri). Posada en escena: Anna Jonsson. Música 

original: Jasio Velasco i Daniel Foncubierta. Disseny d'il·luminació i direcció tècnica: Manuel Colchero i Ignacio 

Almarcha. Tècnic en gira: Manuel Colchero. Vestuari: Gloria Trenado (Nantú). Producció: Paula Gutiérrez i 

Marta González (Noletia / Truca Circus). Construccions: Anna Jonsson, Javier Dastis, ijuggler.es, Ellaved Alcano, 

Antonia González,Rebeca Pérez, Logotec, Javier Andino. Distribució: Elena Carrascal Impulso*Distribución / 

Nacho Vilar. Comunicació i disseny gràfic: Alfonso Barragán. Audiovisuals: Agustín Hurtado (La Buena 

Estrella). Fotografia: Luis Montero. 

 

 

 

 

 

 


