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Blaumut actuaran el 29 de setembre a l'Auditori de Castellar.

L’"Equilibri" de Blaumut obrirà el 29 de setembre la temporada
de teatre i música de tardor de l’Auditori

Dimecres 25 de juliol de 2018
Programes| Temporada de teatre i música setembre-desembre 2018

Entre els espectacles de la nova programació destaquen també les propostes Un
tret al cap, Cabareta i Les noies de Mossbank Road

La gira Equilibri de Blaumut obrirà el proper dissabte 29 de setembre la temporada
de teatre i música de tardor de l’Auditori Municipal Miquel Pont, una programació
formada per vuit espectacles que es podran veure entre els mesos de setembre i
desembre i que inclouen muntatges com Un tret al cap, Cabareta o Les noies de
Mossbank Road, a més de tres espectacles per al públic familiar.

Així, la primera de les propostes serà el concert de la banda catalana Blaumut, que
presentarà, en el marc de la gira Equilibri, el seu tercer disc, del mateix nom.
L’actuació tindrà lloc dissabte 29 de setembre, i portarà a l’escenari de l’Auditori
la música pop-folk d’aquesta formació que ja ha fet més de 200 concerts, que
compta amb dos dels videoclips més visionats de la història de la música catalana
(“Pa amb oli i sal”, amb 2.700.000 reproduccions, i “Bicicletes”, amb 1.560.000
reproduccions) i que ha rebut premis com l’Enderrock 2016 a artista de l’any.

El següent muntatge previst és Un tret al cap, una coproducció teatral de la Sala
Becket i el Grec 2017 Festival de Barcelona dirigit per Pau Miró i interpretat per
Emma Vilarasau, Vicky Luengo i Imma Colomer. El muntatge s’apropa al gènere
del thriller periodístic, però no renuncia a l’humor ni a la dimensió íntima dels seus
tres personatges: una periodista acomiadada, una víctima que demana que es faci
públic el seu cas, i la germana de la periodista. La proposta arribarà a Castellar el
divendres 26 d’octubre.

El mes de novembre, dissabte 17 arribarà el torn de Sopa de pollastre amb ordi,
una obra escrita el 1958 pel dramaturg anglès Arnold Wesker que ara porta als
escenaris La Perla 29, sota la direcció de Ferran Utzet i amb les interpretacions de
Míriam Alamany, Màrcia Cisteró, Ricard Farré, Enric Cambray, Maria Rodríguez,
Josep Sobrevals i Òscar Intente, aquest darrer nascut a Castellar del Vallès.
L’espectacle s’ambienta a Londres i abasta la història d’una família de classe
obrera, els Khan, durant vint anys, des de 1936 a 1956, en un món que canvia a tota
velocitat.

Joan Maria Segura dirigeix el segon muntatge teatral que es podrà veure al
novembre: CabaretA, un espectacle de cabaret com els d’abans però d’ara i en clau
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de dona que es podrà veure dissabte 24 de novembre. L’actriu Maria Molins i la
pianista i compositora Bárbara Granados signen l’autoria d’aquesta proposta que
interpreten elles mateixes a l’escenari, acompanyades de Miquel Malirach i Dick
Them. Molt talent i tones de bon humor són les matèries primeres per a un
espectacle en què dues dones iconoclastes (Molins i Granados) són capaces de dir
un monòleg teatral dels més seriosos a ritme de blues, d’imaginar-se un personatge
de Mercè Rodoreda cantant el més sensual dels cuplets en un bar del Raval o de dur
el públic a passejar entre textos i cançons.

La temporada la tancarà divendres 21 de desembre la producció de Bitò i La
Villarroel Les noies de Mossbank Road. Es tracta d’una radiografia divertida però
alhora reflexiva sobre les relacions humanes, una tragicomèdia que tracta amb
humor sobre l’amistat, l’amor, la solitud i allò inevitable de la vida. Cristina
Genebat, Marta Marco i Clara Segura donen vida a les tres protagonistes, sota la
direcció de Sílvia Munt.

Tots els espectacles començaran a les 20.30 hores excepte Un tret al cap i Les noies
de Mossbank Road, que s’han programat a les 21 hores.

Tres propostes per al públic familiar

També s’han donat a conèixer els tres espectacles adreçats al públic familiar que
s’han inclòs a la propera temporada de teatre i música a l’Auditori Municipal.

La primera proposta, diumenge 7 d’octubre a les 12 hores, serà Superbleda, un
espectacle de la Cia. La Bleda i Temporada Alta recomanat per a infants majors de
3 anys. Interpretada per la pallassa Helena Escobar, la història parla sobre els
superpoders que tothom té amagats i que apareixen quan els necessites. Ella, la
Bleda, tindrà el superpoder més real de tots, la imaginació, quan sorgeixi un
problema “real”.

Amb l’actuació que farà dissabte 3 de novembre a l’Auditori, a les 18 hores, el
grup Macedònia presentarà a Castellar el seu disc Estic contenta!, l’onzè treball
d’aquesta formació i el primer de la nova generació de “fruites”: Noa Massoutié,
Mar Blanch, Carlota Arrey, Gina Santaló i Anna Cascos. Estic contenta!, produït
pel castellarenc Dani Coma, parla d'emocions i sentiments, però també de temes
punyents com la transsexualitat, la idoneïtat del divorci d'uns pares o l'autoestima.

Finalment, El llop ferotge, de la Companyia del Príncep Totilau, serà la darrera de
les propostes de la temporada pensades per al públic familiar. L’Auditori acollirà
diumenge 2 de desembre, a les 12 hores, aquest espectacle d’actors, titelles i
màscares adreçat a infants d'entre 3 i 8 anys en què el llop ferotge, després d’haver-
se menjat la caputxeta, l’àvia, les sis cabretes i gairebé tres porquets, ha estat caçat i
ha d’enfrontar-se a un judici popular.

La informació completa sobre els espectacles de la temporada de tardor es podrà
consultar els propers dies als webs www.castellarvalles.cat/teatreimusica i
www.auditoricastellar.cat. 

Venda d’entrades i abonaments a partir del 20 d’agost

El web www.auditoricastellar.cat activarà a partir del 20 d’agost la venda
d’abonaments i entrades anticipades als espectacles de la nova temporada teatral,
que es podran adquirir també, a partir de la mateixa data, al Servei d’Atenció

http://www.castellarvalles.cat/teatreimusica
http://www.auditoricastellar.cat
http://www.auditoricastellar.cat


Ciutadana d’El Mirador.

L’abonament, que tindrà un preu de 50 euros, donarà accés als cinc espectacles de
teatre i música. D’altra banda, les entrades individuals per a cadascun dels
espectacles costaran 15 euros, tot i que es podran comprar per 12 euros de manera
anticipada a través del web www.auditoricastellar.cat o al Servei d’Atenció
Ciutadana d’El Mirador. Les persones majors de 65 anys i les menors de 25 anys
també es beneficiaran d’aquest descompte. A més, es manté la tarifa especial per a
grups de 10 o més persones, que podran obtenir les entrades a 10 euros cadascuna.

Pel que fa als espectacles familiars, cadascun d’ells tindrà un preu de 6 euros, tot i
que el cost serà de 5 euros si es fa compra anticipada d’entrades. A més, les famílies
nombroses o monoparentals que presentin carnet acreditatiu podran obtenir
cadascuna de les entrades a un preu de 4 euros si en fan la compra a taquilla o de
manera anticipada al Servei d’Atenció Ciutadana.
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