
EscapeShow, 
l’espectacle
EscapeShow és el primer espectacle en què esca-
pes o mors. 90 minuts intensos en què l’espectador 
esdevé el protagonista. 90 minuts d’infart per trobar 
l’antídot del gas, amb el qual els espectadors han 
estat intoxicats. 90 minuts per sobreviure.
Un espectacle interactiu en què els espectadors han 
de resoldre enigmes, observar, superar proves, con-
testar preguntes, prendre decisions, col·laborar amb 
la resta de públic..., per conservar la vida. I tot a temps 
real!
Entrada: 15 €
Descompte especial per als usuaris de les 
Sales d’Estudi i Joves.Prat

Umbra + Bulb
Cia. Múcab Dans  
Umbra és un espectacle interactiu, de dansa, música i 
interacció multimèdia, que conflueix en un llenguatge 
visual, poètic i intens. L’espectacle ens parla d’afron-
tar les pors, de trencar les rutines, les constriccions 
socials, trencar les regles establertes i d’alliberar el 
nostre jo oprimit. Vol ser un granet de sorra per a una 
transformació social, en un món en què ens hem obli-
dat de mirar, d’escoltar, de tocar, de sentir i de respirar. 

Bulb és el resultat del treball dut a terme amb el  
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa l’any passat. 
Una escenografia lumínica i interactiva. Es treballa el 
moviment en relació amb la intensitat de la llum i/o 
la modulació del so, com a manera visual d’agafar 
consciència del cos.
Entrada: 15 €

Conillet
amb Clara Segura
Una mare rep una carta de l’escola en què li diuen que el 
seu fill no progressa adequadament. Aquest fet dispara 
l’acció de l’obra i el cor de l’únic personatge protagonis-
ta. Una dona transhumana que, com si fos la justiciera 
d’una pel·li d’acció, iniciarà un viatge que l’acabarà con-
duint a les profunditats del seu interior i la confrontarà 
amb les pors i els seus desitjos.
Conillet és la selfie d’una dona polièdrica, una dona al lí-
mit que ha de fer malabars cada dia. A quin preu? Perquè 
aquesta superwoman està morta de por: por pels fills, de 
la soledat, de les mentides, de les ferides… La por de no 
ser estimada, i sobretot, de no ser entesa…
La vida d’aquesta mare apocalíptica és com un remolí, 
al ritme d’un timbal de Duracell, que dura i dura i dura… 
Però què passaria si un dia, a totes les conilletes del món, 
se’ls acabessin les piles?
Entrada: 15 €

Sota Teràpia
Sota la direcció de Daniel Veronese, Dafnis Balduz,  
Maria Gatell,  Cristina Plazas,  Miquel Sitjar, Andrés He-
rrera i Meritxell Huertas conformen les tres parelles 
protagonistes d’aquesta teràpia de divendres a la nit. 
Tres parelles són convidades a participar en una 
particular i relaxada sessió de teràpia: un intercanvi 
d’experiències personals, de desitjos, somnis i frus-
tracions. Aparentment res d’extraordinari. La sessió, 
però, aquest cop, es desenvoluparà sense la tutela 
de la professional, la portaran a terme els mateixos 
pacients.
Cada parella té conflictes diferents, però totes tenen 
un denominador comú: la difícil missió de travessar 
una vida junts.
Entrada: 15 €

Poltrona - Pla
Hi ha un escola perduda allà al mig del Montseny on 
només hi estudien els infants... On només hi estudien 
els infants que somien amb truites, és l’escola dels 
somiatruites...
Tortell Poltrona i Albert Pla fa temps que estudien en 
aquesta escola. No sabem si volen ser pallassos i 
cantar, o ser cantants i fer el pallasso.
Albert Pla dota les seves cançons d’una particular 
personalitat extrema, de vegades de cert contingut 
polèmic, i en altres ocasions amb un toc infantil. 
Poltrona és tendre, contundent i ferotge, amb una 
càrrega d’energia inesgotable que combina la inno-
cència i la trapelleria. 
Entrada: 15 € (menors de 13 anys: 6 €)

Es busquen 
intèrprets
amb el Teatre Kaddish
Es busquen intèrprets per a la nova 
temporada d’arts en viu a la ciutat. 
Preferiblement gent versàtil amb dots 
interpretatius i habilitats per a la dansa i 
la música. Us esperem al Teatre Modern 
per fer les proves.
Direcció: Marina Mora

Presentació de la temporada de teatre, 
música i dansa a la ciutat. Vine i gaudeix 
d’un 5% de descompte en la compra 
dels teus abonaments.

Ragazzo
amb Oriol Pla
Europa, estiu de 2001. La ciutat del Ragazzo viu la 
restricció de drets socials més gran que ha vis-
cut el continent des de la Segona Guerra Mundial: 
les fronteres estan tancades i es prohibeixen les 
manifestacions i reunions en algunes zones de 
la ciutat. Detencions. 30.000 poli cies patrullen 
pels carrers i no permeten l’entra da a la Zona 
Rossa, el lloc on els líders mundials del G8 estan 
fent una cimera. 
Ragazzo, malgrat tot, viu l’estiu de la ciutat: fa 
poc han okupat amb uns amics un espai que 
han condicionat com a habitatge, té temps per 
escoltar música, llegir, enamorar-se... i per par-
ticipar al Fòrum Social Mundial que també s’ha 
instal·lat a la ciutat i en el qual més de mig milió 
de persones dis cuteixen com seria aquest “altre 
món possible”. 
Dedicat a la memòria de Carlo Giuliani, assassi-
nat a Gènova el 20 de juliol de 2001. 
Entrada: 10 €

Sobre el fenomen 
de les feines de 
merda
Cia. La Calòrica
La Calòrica pren com a punt de partida el cèle-
bre article On the phenomenon of Bullshit Jobs, de 
l’antropòleg nord-americà David Graeber per 
construir un espectacle d’històries breus, in-
tenses i directes en què, entre grans dosis d’hu-
mor, ens preguntem què és “la feina”, per què la 
fem, com ens identifica i per què l’hi dediquem 
la part més important de les nostres vides.
«En els darrers anys ha nascut una classe sen-
cera de treballadors assalariats;  una classe de 
treballadors que, en trobar-se amb un vell amic 
a una festa, intentaran evitar a tot preu parlar 
sobre a què es dediquen. Dóna’ls una mica 
d’alcohol i en menys de cinc minuts llançaran 
terribles diatribes sobre com d’inútil, avorrida i 
profundament estúpida és la feina que fan. (…)” 
Entrada: 10 €

Birdie
Agrupación Señor Serrano
Dos miratges. D’una banda guerres, grans seque-
res, desforestacions massives, costes contamina-
des, explotació laboral, inestabilitat política, depor-
tacions forçades, escassetat d’aliments...
De l’altra, supermercats ben fornits, seguretat al 
carrer, llibertats, treball remunerat, respecte pels 
drets humans, reciclatge...
I entre els dos miratges, estols d’ocells. Moviment 
incessant. Ocells, i més enllà, planetes, matèries 
primeres, galàxies, sang, armes, àtoms, electrons, 
publicitat, ideologia, por, esperança. Vida. Res en 
el cosmos s’està quiet. L’única cosa que hi ha és 
moviment. Si és impossible aturar un electró, quin 
sentit té posar tanques als estols d’ocells?
El 2015, la companyia va rebre el Lleó de Plata de la 
Biennal de Venècia.
Entrada: 10 €
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Teatre, música i dansa No t’ho perdis!
EL PETIT DE CAL ERIL

El Petit de Cal Eril és el músic de Guissona 
que emociona i sorprèn a parts iguals. 
Després de La figura del buit, s’acosta 
al Prat a presentar-nos un nou disc, 
La força, que parla de coses que no es 
poden dir ni es poden veure. 

La Capsa. Dissabte 1 d’abril, 
a les 19 h. Entrada: 6 € anticipada 

i 10 € a taquilla
Concert child friendly per gaudir-ne en família. 

Entrada lliure als menors de 12 anys

DELICADES d’Alfredo Sanzol
Delicades és una història d’històries, de vegades no tan fràgils 
ni delicades, construïda amb fragments que en aparença no 
tenen relació però que configuren un univers concret, en què 
un roser que era mort sobtadament ressuscita.
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 1 d’abril, a les 20.30 h. Diumenge 2, a les 19 h

PURO TEATRO
Assaig obert del treball realitzat aquests mesos sota la 
direcció del Lolo Herrero.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dimarts 4 d’abril, a les 21 h

QUOTIDIAN RECORDS, una creació d’Anamor i 
David Faure
Una vetllada de dos socis accidentals de perfils una mica 
antagònics que lliga diàlegs musicals i accions que sorgeixen 
de pensaments, converses i idees robades a moments.
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas
Dissabte 8 d’abril, a les 20.30 h. Entrada: 6 €

ABRIL-JUNY 2017

Col·loqui postfunció amb la companyia

Servei d’acollida gratuït per a famílies amb fills entre 3 i 10 anys.
Cal sol·licitar-ho amb 5 dies d’antelació a teatremodern@elprat.cat

Entrades a mida!
ABONAMENTS
Abonament MAXI: 57 €. podràs accedir a les propostes de teatre, dansa i música 
del Teatre Modern i del Cèntric (el cicle Dijous Teatre no està inclòs)

Abonament A LA CARTA: 30% de descompte sobre el preu de l’entrada (a partir de 
3 propostes del Teatre Modern i del Cèntric)

Abonament DIJOUS TEATRE: 20 €

DESCOMPTES
25 % de descompte. Si tens menys de 18 anys, o tens el carnet de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, ets estudiant o jubilat o aturat, amb les acreditacions que ho 
demostrin.

Vine amb amics! Si sou una colla de 5 persones o més, us fem un descompte 
del 40% en l’entrada anticipada (reserves de grups a teatremodern@elprat.cat) 

Venda d’abonaments 
Divendres 31 de març, a la presentació de la temporada, gaudireu de des-
comptes especials.

Dissabte 1 d’abril, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, al Teatre Modern

Venda d’entrades 
A partir del dilluns 3 d’abril
Online a www.ticketea.com
Recepció del Cèntric. Sense despeses de gestió, en l’horari d’obertura del centre
Teatre Modern. 2 hores abans de cada espectacle

TEATRE MODERN
Pl. de la Vila, s/n
Tel. 93 478 24 86

teatremodern@elprat.cat
www.elprat.cat

CÈNTRIC ESPAI CULTURAL
Pl. de Catalunya, 39-41

Tel. 93 479 29 68
centric@elprat.cat

 www.centric.elprat.cat

CENTRE CÍVIC JARDINS DE LA PAU
Jardins de la Pau
Tel. 93 478 21 41

informacio@ccjardinspau.org
www.ccjardinspau.org

CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA
C. de Dolores Ibárruri, 45

Tel. 93 374 15 80
informacio@ccriberabaixa.cat

www.ccriberabaixa.cat

LA CAPSA
Av. del Pare Andreu de Palma, 5-7

93 478 51 08
info@lacapsa.org
www.lacapsa.org

TEATRE KADDISH
Centre Cultural Torre Muntadas

C. de Jaume Casanovas, 80
www.teatrekaddish.org
 info@teatrekaddish.org

JULIETA, DESPIERTA! creació col·lectiva 
sota la direcció de Marina Mora
Vuit dones parlen sense embuts sobre la dependència 
emocional, el maltractament, l’amor romàntic, el sexe, 
el masclisme i la violació dels drets de les dones.
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas  
Divendres 19 de maig i dissabte 20, a les 20.30 h
Diumenge 21, a les 19 h. Entrada: 6 €

HABLAR POR HABLAR, grup de teatre de 
La Casa de Andalucía
Adaptació teatral del programa de ràdio que va conduir 
durant cinc anys Gemma Nierga a la Cadena Ser. Sota 
la direcció de José Segurado.
Teatre Modern. Diumenge 21 de maig, a les 18 h 
Entrada solidària: 1 kg d’aliments

LA DONA GELATINA, 
de Peter Sheridan
La dona gelatina parla de la vida 
de la petita Jean a Capel Street, 
Dublín, a principis dels anys 
cinquanta. A través d’una realitat 

molt concreta, l’obra explora 
temes universals com la pobresa, la 

llibertat, l’amor o la violència. 
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre 

Muntadas. Dissabte 27 de maig, a les 20.30 h i 
diumenge 28, a les 19 h

CONCERT DE PRIMAVERA DE LA 
CORAL LO LLOBREGAT DE LES FLORS 
Cèntric Espai Cultural
Diumenge 18 de juny, a les 18.30 h

CABARET #1 GASTRO-RIMES, amb Lali 
Feliu i Miquel Ferret
Un cabaret gastronòmic de música i paraula. Cada 
gastrorima té la seva textura, el seu aire, la seva 
temperatura... Però totes són per degustar-les amb plaer 
i per anar directes de l’orella al paladar.
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Dijous 29 de juny, a les 21 h

XI FESTA DE LA DANSA
Mostra de la dansa i el ball que es crea, es fa i es practica a 
la nostra ciutat per celebrar el Dia Internacional de la Dansa.
Centre Cívic Jardins de la Pau
Dissabte 29 d’abril, a partir de les 12 h

MIQUI PUIG + TRAU
Miqui Puig presenta el seu nou disc Escuela de capataces 
i comparteix escenari amb Trau, la banda santboiana que 
fa grans cançons sota la influència del pop, el rock i la 
psicodèlia.
La Capsa. Divendres 5 de maig, a les 22.30 h 
Entrada: 10 € anticipada i 14 € a taquilla

XAVI ALÍAS
Xavi Alías torna a La Capsa amb Carib, el seu nou disc en què 
experimenta i agermana la veu amb els ritmes electrònics i 
samples de vinils antics. L’acompanyen les visuals d’Antivaho 
en directe creant un conjunt enèrgic, contundent i captivador. 
La Capsa. Divendres 12 de maig, a les 21 h 
Entrada: 6 € amb consumició inclosa

UN PO D’OPERA?, amb Marisa 
Martins i Josep Buforn

La mezzosoprano argentina Marisa 
Martins, nominada als premis 
Grammy, ens proposa un programa 
en què, acompanyada del pianista 
Josep Buforn, interpretarà àries 

d’òpera de Monteverdi, Händel, Mozart, 
Rossini, Bizet... Un repàs dels grans 

moments i estils de l’òpera. 
Cèntric Espai Cultural. Diumenge 14 de 

maig, a les 19 h. Entrada: 12 €. Servei de ludoteca infantil

#4RAONS
Seward
Divendres 21 d’abril, a les 21 h 

Xarim Aresté
Divendres 9 de juny, a les 21 h

La Capsa. Entrada: 6 € amb consumició inclosa

KADDISH RADIKALS
Segon cicle de lectures dramatitzades 
Teatre Kaddish. Centre d’Art Torre Muntadas

PER ACABAR AMB EL JUDICI DE DÉU 
d’Antonin Artaud. Direcció: Xavi Giménez
Diumenge 30 d’abril, a les 12 h

S.C.U.M MANIFESTO
de Valerie Solanas Direcció: Joana Romero
Diumenge 14 de maig, a les 12 h

LLUNY
de Caryl Churchill. Direcció: Francisco Lorenzo
Diumenge 4 de juny, a les 12 h 

al Prat
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