gener
març 2018
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PROGRAMACIÓ
Teatre Auditori del Mercat Vell
Ripollet

Presentació
del trimestre
Amb Ricard Torino

Ens retrobem després de les festes
per conèixer la nova programació
setmana següent, Els Països Catalans.
Interpretaran una peça representativa de
cadascuna de les zones del territori
català i dos temes del compositor Enric
Morera, com a tastet del concert del dia
19.
Lactivitat serà oberta a tothom i gratuïta.
Durada: 1 h 15 min
Entrada gratuïta

Fotografia: Àngels Leiva

Com ja és habitual a linici de cada trimestre, començarem presentant-vos la
proposta despectacles que hem programat de gener fins a març i us informarem de totes les altres activitats que
organitza lAssociació dEspectadors.
A continuació ens acompanyaran a lescenari el tenor Ricard Torino i el pianista
Josep Alonso, que ens oferiran un avançament de la gran gala lírica de la

12

de gener, 21 h

Els Països
Catalans
Gran gala lírica

! MÚSICA
Un recorregut emotiu per la nostra
música lírica més representativa
El concert traçarà un recorregut per les
diferents zones del territori català, amb
la interpretació de temes molt coneguts,
rics en símbols i tradicions, plens de
sentiments damor i de pau. A la primera
part no hi faltaran cançons tan celebrades
del nostre repertori popular i tradicional
com LEmigrant, Muntanyes del Canigó
o El noi de la mare. La segona part del
concert estarà dedicada íntegrament al
compositor Enric Morera, que representa
el Modernisme musical català amb encís, brillantor i un sentiment català molt
arrelat. Música catalana oberta al món
com a expressió de la nostra cultura i
de la nostra manera de viure, interpretada per les veus magnífiques de Mireia
Dolç i Ricard Torino, amb lacompanyament de lOrquestra de Cambra Amics
dels Clàssics.

Intèrprets: Mireia Dolç (soprano), Ricard
Torino (tenor) i lOrquestra de Cambra
Amics dels Clàssics, amb direcció de
Joan Palet
Durada: 1 h 30 min, amb descans de
10 min
Preu: 16 euros
Venda preferent socis S. Antoni Abat
Sha fixat un preu especial per als socis
de la Comissió de Sant Antoni Abat de
12 euros (el PVP general a taquilla és
de 16 euros). El període de compra serà
del 18 de desembre fins al 8 de gener,
trucant al telèfon 627 45 46 42. Per la
recollida, caldrà lliurar la pestanya que
acompanya el carnet de soci de lentitat.
Aquesta serà els dies 10 i 11 de gener,
de 20 a 21 h, al local de lAssociació.
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de gener, 21 h

Paraules
encadenades
! TEATRE

De Jordi Galcerán

Vint anys després de la seva estrena,
torna a escena un clàssic del nostre teatre
ran, amb lenginy característic dun dels
dramaturgs més universals de casa nostra. Un thriller psicològic que ja es va
estrenar lany 1998 amb gran èxit i que
ara torna sota la batuta de Sergi Belbel,
amb Mima Riera i David Bagés com a
únics protagonistes.
Autor: Jordi Galceran
Direcció: Sergi Belbel
Intèrprets: David Bagés i Mima Riera
Durada: 1 h 30 min
Preu: 16 euros
Fotografia: Bitó - Iván Moreno

Un psicòpata, assassí en sèrie, després
de cometre els seus crims enregistra en
vídeo les seves sensacions. No sent cap
remordiment pels seus actes. Ho explica detalladament a la seva última víctima: una infermera i psicòloga que té
segrestada i a la qual mostra fotografies
de les víctimes anteriors. Ell li planteja
jugar a un joc aparentment innocent: el
de les paraules encadenades. A poc a
poc, segrestador i segrestada van mostrant les seves cartes, la seva veritable
història.
Un dels primers textos de Jordi Galce-
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de febrer, 21 h

Daniel Ligorio
en concert
! MÚSICA

Interpreta Debussy, Liszt,
Bernstein i Mússorgski

Un concert didàctic per homenatjar
els grans compositors
Lany 2018 es commemora laniversari
del naixement de Leonard Bernstein
(1918-1990) i de la mort de Claude Debussy (1862-1918). Daniel Ligorio vol
retre homenatge a aquests grans compositors en un concert per a piano en
què ell mateix farà unes introduccions
explicatives de cadascuna de les obres
interpretades.
La primera part del programa inclourà
peces de Debussy, figura central en la
música europea de finals del segle XIX,
de Bernstein, considerat el primer director dorquestra nord-americà que va
obtenir fama mundial, i de Franz Liszt.

La segona part estarà dedicada íntegrament a lobra de Modest Mússorgski: a
través dun passeig imaginari per una
sala dexposicions, podrem sentir el
misteri del Gnomo, la melanconia del
vell castell, el terror de la bruixa Baba
Yaga i la grandiloqüència de les portes
de Kíev.
Intèrpret: Daniel Ligorio
Durada: 1 h 30 min,
amb descans de
10 min
Preu: 16 euros
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de febrer, 21 h

Barbes
de balena
! TEATRE

Cia. El Maldà

Quatre actrius-ballarines rememoren la lluita
de la primera dona llicenciada en Medicina
en dia. A lèpoca de la doctora Aleu,
les dones portaven cotilla. I nosaltres,
hem aconseguit treurens-la? Quines
cotilles ens constrenyen a les dones
davui en dia? Quines són les cotilles
visibles i invisibles que fa segles que
portem?
Dramatúrgia: Anna Maria Ricart
Direcció: Mònica Bofill
Intèrprets: Ariadna Cabiró, Laura López,
Núria Cuyàs i Anna Romaní
Durada: 1 h 10 min
Preu: 16 euros
Fotografia: Núria Gámiz

Barbes de balena ens transporta a la
vida de la doctora Dolors Aleu i Riera
(1857-1913), la primera dona llicenciada en Medicina a Catalunya i a lestat
espanyol. La seva va ser una carrera
plena dobstacles, que va anar superant,
per poder exercir la professió de metgessa, aleshores vetada a les dones. La
seva tesi doctoral és una defensa aferrissada de la necessitat de leducació
de les dones en el camí per aconseguir
una societat millor.
A partir de la seva figura, també fem
memòria de les nostres àvies i besàvies
i reflexionem sobre les dones davui
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de març, 21 h

Claudia

Cia. La Conquesta del Pol Sud

! TEATRE
Una impactant història real de recuperació
de la pròpia identitat
testimoni verídic ens fa reflexionar sobre
temes tan actuals com els límits que
les societats han de posar al poder i de
quina manera ens hi podem implicar
com a individus.
Direcció: Carles Fernández Giua
Intèrprets: Claudia Victoria Poblete,
Carles Fernández Giua i Eugenio
Szwarcer
Durada: 1 h 30 min
Preu: 16 euros
Espectacle en castellà
Fotografia: Josep Aznar

Claudia Victoria Poblete va néixer lany
1978 a Buenos Aires. Avui té dos fills i
continua vivint a la mateixa ciutat com
una ciutadana més. Pocs mesos després
de néixer va ser apartada dels seus pares
i se la va apropiar una família de lentorn
militar durant la dictadura argentina. No
fou fins als 22 anys que va descobrir el
seu nom real i la seva veritable identitat:
així començava per a ella una nova vida.
La Història, lemoció, lexperiència viva
sagrupen en el cos, la veu, la mirada,
els records, la generositat i la capacitat
de comunicació de la Claudia. El seu
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Òpera i ballet
en directe
Òpera:

Roméo et Juliette

de Charles Gounod
27 de febrer de 2018, a les 20 h,
des del Gran Teatre del Liceu

Ballet:

Thierrée, Pite, Pérez, Schechter
Quatre coreògrafs des de lÒpera de París
24 de maig de 2018, a les 19.30 h,
des de lÒpera Palais de Garnier de París

Òpera:

Boris Goudonov

de Modest Moussorgsky
7 de juny de 2018, a les 19.30 h,
estrena des de lÒpera Bastille de París
Sessions informatives sobre les òperes 30 minuts abans de linici
al Vestíbul del Teatre Auditori del Mercat Vell.
No hi haurà sessió el dia del ballet.

Preu: socis, 6 euros; públic general, 10 euros
Abonament 4 sessions: socis, 18 euros; públic general, 30 euros
Compra dentrades:
el dia de la sessió, des duna hora abans de linici.

NITS DE MÚSICA

Audicions musicals gratuïtes i obertes a qui hi vulgui participar, coordinades
per Rafael López i Àngel Esteve.
Divendres 26 de gener
n Les músiques de Josep Anselm Clavé
A càrrec de Joan-Ramon Gordo. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h
Divendres 9 de febrer
n Història del cinema musical nord-americà(37a sessió)
A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h
Dimarts 20 de febrer
n Amb motiu de la retransmissió en directe de lòpera Roméo et Juliette,
de Charles Gounod
A càrrec dÀngel Esteve, Joan-Ramon Gordo i Rafael López. Al Centre Cultural, de
19.30 a 20.30 h
Divendres 23 de febrer
n Divas & Crooners: les veus del jazz
A càrrec de Jordi Allepuz. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h
Divendres 9 de març
n Òpera, clàssica i sarsuela: selecció
A càrrec de Rafael López i Àngel Esteve. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h
Divendres 23 de març
n Història del cinema musical nord-americà (38a sessió)
A càrrec de Lluís López i Joana Raja. Al Centre Cultural, de 20 a 21.30 h
Dilluns 26 de març
n Música sacra (8a sessió)
A càrrec de Jordi Giménez. A lesglésia de Sant Esteve, de 20.15 a 21.45 h

EL CAFÈ LITERARI
Les tertúlies dEl Cafè literari, que organitzen un grup de sòcies de lentitat, es fan
el segon dilluns de cada mes al Centre Cultural, de 15.30 a 17 h, i són obertes a
qui hi vulgui participar. Aquestes són les lectures previstes per al segon trimestre:
n 8 de gener: Jo vull ser famós, de Carles Capdevila
n 12 de febrer: Les dones de la Principal, de Lluís Llach
n 12 de març: El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón

n Avantatges per als socis de lAssociació
dEspectadors del Teatre del Mercat Vell

n Entrades gratuïtes per als espectacles del trimestre:
Individual: 3 entrades.
Compartit: 6 entrades.
Individual o compartit total: entrades gratuïtes per a tots els espectacles de la
temporada.
Jove: 5 entrades durant tota la temporada
n Possibilitat de conservar les entrades gratuïtes fins a final de temporada.
n Descompte sobre el preu de la resta de localitats (preu soci: 10 euros).
n Recepció periódica dinformació sobre els espectacles de la programació i
sobre la resta dactivitats que organitza lAssociació dEspectadors.
MODALITATS DE SOCI
n INDIVIDUAL: 21 euros/trimestrals (9 espectacles).
n COMPARTIT: 38 euros/trimestrals (18 espectacles).
n INDIVIDUAL TOTAL: 32 euros/trimestrals (15 espectacles).
n COMPARTIT TOTAL: 63 euros/trimestrals (30 espectacles).
n JOVE (MENORS DE 30 ANYS): 10 euros/trimestrals (5 espectacles).

n Abonaments

Vàlids per a qualsevol espectacle de la temporada 2017-18, prèvia reserva.
n A4. Per a 4 espectacles. Preu: 55 euros.
n A10. Per a 10 espectacles. Preu: 120 euros (màxim 6 entrades/espectacle).
n Abonament Òpera: públic general, 30 euros; socis, 18 euros.

n Descomptes

Socis: entrada extra, 10 euros (1 entrada per soci i espectacle).
Menors de 25 anys: 10 euros.
Majors de 65 anys: 12 euros.
Grups a partir de 10 persones: 12 euros.
Carnet TR3SC: 12 euros.
Promo 24: per cada entrada general (PVP 16 euros) comprada el dia 24 de cada
mes, et regalem una entrada per un altre espectacle a escollir entre els assenyalats
amb la marca Promo 24.
Aquests descomptes no són acumulables.

ATENCIÓ:
CANVI EN EL SISTEMA
DE VENDA DENTRADES

Les entrades per a tots els espectacles organitzats per lAssociació dEspectadors
del Teatre del Mercat Vell al Teatre Auditori, les podeu comprar per Internet
al web www.espectadorsripollet.cat.
Venda preferent per a socis: del 23 de novembre al 8 de desembre.
La venda presencial serà a la taquilla del teatre, dues hores abans de la
representació.
Hi haurà venda presencial anticipada els dijous 30 de novembre i 14 de
desembre, de 20 a 21 h, en el local de lAssociació.

ESTABLIMENTS AMICS
Els Establiments Amics són els comerços que donen suport econòmic a les
activitats de lAssociació dEspectadors del Teatre del Mercat Vell. Gràcies a ells,
podem incrementar els recursos econòmics de lentitat i millorar la programació
despectacles professionals.
Si voleu ser Establiment Amic i donar-nos suport en la gestió duna proposta cultural que és referència a Catalunya, contacteu amb nosaltres a través del telèfon
627 45 46 42 o de ladreça info@espectadorsripollet.cat.
BISTROT BESSONES

Pau Casals, 25. Tel. 672 10 11 59

BOLSOS BLASCO

Galeries Mercacentre. Tel. 93 580 28 87

BRASERIA RIPOLLET

Casanovas, 16. Tel. 93 580 95 72

CA LELVIRA

Afores, 22. Tel. 93 592 08 91

CISA BOLSOS, SCP

FERRETERIA VILALTA
Calvari, 32. Tel. 93 586 34 55

FINQUES COUR

Rbla. Sant Jordi, 15. Tel. 93 586 44 01

FINQUES EL MOLÍ

Plaça de lOnze de Setembre, 3
Tel. 93 594 96 00

RAMBLA JOIERS, SL

Rbla. Sant Jordi, 62. Te. 93 691 42 65

FLORS MORRAL

RESTAURANT EULÀLIA, SL

FORN ORDEIG

RIPOLLET SERVEIS
IMMOBILIARIS

Rbla. Sant Jordi, 10. Tel. 93 692 49 02

Rbla. Sant Esteve, 4. Tel. 93 692 02 73

CLÍNICA DENTAL
VIRGEN DEL PILAR-CENTRE

Nou, 33. Tel. 93 692 63 47

DIVER-FIT

PLAÇA TANDOORI KEBAB

Pizarro, 21. Tel. 93 580 25 27

Rbla. Sant Jordi, 3. Tel. 93 586 31 49

Rambla Sant Jordi, 78. 93 594 20 20

NOVA RAMBLA

Rbla. Sant Jordi, 18. Tel. 93 691 66 20

FORN SALUT

GESTORIA FRANCO

Casanovas, 29. Tel. 93 692 04 02

Rbla. Sant Jordi, 36. Tel. 93 691 00 55

ROSINA
MODA ÍNTIMA LENCERÍA
Padró, 37. Tel. 93 691 34 61

SILVESTRE

Palau Ausit, 5. Tel. 93 692 18 36

Pau Casals, 20. Tel. 93 692 96 62

Padró, 42 D. Tel. 93 692 14 15

DROGUERIA PERFUMERIA
GUSTEMS

GOSBET
CLÍNICA VETERINÀRIA

TEATRO DÖNER KEBAB

ENGLISH TORRAS
ACADÈMIA DIDIOMES

GRÀFIQUES GIMÉNEZ

Rbla. Sant Jordi, 77-88. Tel. 93 691 83 68

Rbla. Sant Esteve, 24, 4t 3a
Tel. 93 580 66 48

ESTANC SOLÀ

Nou, 6. Tel. 93 692 15 79

FERRETERIA MARANGES

Ctra. Barcelona, 79-83. Tel. 93 580 62 44
Cerdanyola del Vallès

Plaça 11 de setembre, 7, bis
Tel. 93 580 71 67

La Lluna, 7. Tel. 93 692 15 14

Sant Joan, 20. Tel. 935 190 303

TENIS SANDACOS

Padró, 1. Tel. 609 39 33 01

JOIERIA RIERA

Rbla. Sant Esteve, 10. Tel. 93 692 40 99

NONELL I CANALS

Rbla. Sant Andreu, 1-3. Tel. 93 580 58 52

2X1 AL CINECLUB XISCNÈFILS
A través dun acord amb Xisc de Cerdanyola, lAssociació dEspectadors tofereix
dos entrades a preu duna per assistir a les sessions de cinema Xiscnèfils.
Consulta el calendari a www.xisc.org i demana una targeta 2x1 a la taquilla del
Teatre Auditori quan compris la teva entrada per a qualsevol dels espectacles
daquest programa. Per la seva part, els socis del Cineclub Xiscnèfils poden gaudir
dun 25% de descompte en el preu de les entrades dels espectacles programats
per lAssociació dEspectadors del Teatre del Mercat Vell.

VENDA DENTRADES

Per internet: www.espectadorsripollet.cat

Amb la nova modalitat de venda dentrades per Internet, sanul·la la possibilitat de
fer reserves dels espectacles, excepte per als abonaments A4 i A10. En aquests
casos, cal reservar per correu electrònic a info@espectadorsripollet.cat, indicant
nom i telèfon, i recollir les vostres entrades a la taquilla del teatre.

A la taquilla del teatre

Horari: el dia de la representació, de 19 a 21 h.
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