
 

 

 

 

NOTA DE PREMSA · 25 ANYS DEL TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT 
 

El Teatre-Auditori Sant Cugat es prepara per a 
la celebració dels 25 anys  

 
 

Sant Cugat, dimarts 10 de juliol del 2018 · El 25 de setembre del 2018 el Teatre-Auditori Sant Cugat 

celebrarà els seus 25 anys d’existència amb tot un programa d’actes dedicat a l’aniversari. Aquesta 

celebració corroborarà la consolidació d’un model de gestió eficient i productiu al servei d’una 

programació estable, eclèctica i d’altíssima qualitat pensada per a un públic cada vegada més 

fidel i exigent, que ha anat eixamplant-se any rere any. En aquests 25 anys, el Teatre-Auditori Sant 

Cugat ha assolit la fita de ser un equipament de referència tant al nostre país com més enllà, però 

el seu objectiu, i la missió del seu equip, és la de continuar cercant l’excel·lència, la comoditat i la 

inclusió en tots els seus sentits, i fer que sigui un equipament cultural assequible i accessible. 

 

Els 25 anys del Teatre-Auditori també són sinònim d’arrelament al territori. L’equipament ha ofert al 

llarg de la seva trajectòria una programació extensa més enllà de l’oficial fruit del compromís amb la 

vida cultural de la ciutat. En aquest sentit, cada temporada concep i realitza diferents programes, 

en col·laboració amb altres agents, per a la difusió de la cultura al municipi.  

 

La bona ocupació del Teatre-Auditori, que actualment assoleix un 81%, és una de les mitjanes més 

altes dins els teatres municipals i de Catalunya i demostra l’interès i el reconeixement dels 

ciutadans, el públic de la comarca i també de Barcelona vers la programació. Confirmant una 

estructura que s’ha consolidat i ha assolit un alt nivell de gestió i governança.  

 

La programació dels 25 anys 

 

La setmana del 25 al 30 de setembre el Teatre-Auditori ha programat un conjunt d’accions per 

celebrar l’aniversari i arribar a tots tipus de públics. Dintre del programa d’activitats cal destacar l’acte 

institucional el dimarts 25 amb la presentació del llibre d’Eduard Jener “Les 1001 nits (i algunes 

tardes)” i la lectura del text dels 25 anys escrit pel director artístic Gerald Fannon i llegit per actors 

i actrius santcugatencs. L’endemà se celebrarà la Festa dels 25 anys amb l’actuació de Guillem 

Albà & La Marabunta i amb artistes convidats com Carlos Núñez, Brodas Bros i el Mag Lari. També 

en el marc dels actes de celebració del 25è aniversari, el divendres 28 Carlos Núñez oferirà un 

concert participatiu amb Brodas Bros, Brincadeira i entitats de cultura popular i tradicional de Sant 

Cugat.  

 

Completen les activitats del 25è aniversari la proposta de teatre de proximitat amb l’estrena de quatre 

obres escrites en motiu del 25è aniversari que es representaran en diversos espais de l’equipament, 

les classes magistrals, una d’elles amb Carlos Núñez, i els concerts de música i la marató de 

màgia al vestíbul, entre d’altres propostes.  



 

 

El Teatre-Auditori tanca la temporada 2017-18 amb 110.845 espectadors 

 

El Teatre-Auditori Sant Cugat ha finalitzat la temporada 2017/18 amb un total de 110.845 

espectadors. D’aquests, 56.010 han gaudit de la programació estable, 10.569 dels festivals de 

referència: Petits Camaleons, el Festival Nacional de Poesia i Sant Cugat Fantàstic i 21.339 

de la programació OFF. Pel que fa als espectacles de la programació educativa, s’ha registrat 

una assistència de 22.927 participants i espectadors als diferents programes d’Escoles a Escena, 

Cantània, El Petit Liceu, Tots Dansen, Five Days to Dance, la Cantata de Sant Cugat i Scrooge, 

entre d’altres. 

 

La temporada estable ha ofert 83 espectacles amb un total de 101 funcions, sense comptar el 

Festival Petits Camaleons, amb un índex d’ocupació del 81%. 

 

Durant aquesta temporada la programació del Teatre-Auditori ha ofert un ampli ventall 

d’espectacles de tots els gèneres, com ara teatre, música clàssica, música amplificada, dansa, 

òpera, musicals, poesia, circ, humor i màgia. 

 

De les 101 funcions ofertes, 10 eren familiars, i per gènere, 19 de música amplificada i 11 de 

clàssica, 31 de teatre, 4 de màgia, 7 de musicals, 10 de dansa, 3 d’òpera i 6 d’altres tipologies 

com la poesia, el circ i els monòlegs, més els concerts del Festival Petits Camaleons amb més de 

cent concerts de música en directe en un únic cap de setmana. 

 

Programació setembre-febrer 2018-2019  

 

Del setembre al febrer del 2018 i 2019, es podran veure un total de 45 propostes, 10 dels quals són 

de teatre, 11 de música, 6 de clàssica, una d’òpera, una d’humor, 6 propostes per gaudir en família 

entre les quals hi ha el festival Petits Camaleons, 3 activitats de poesia, 3 de dansa i 4 de màgia, 

algunes de les quals formen part del programa 1 hora de màgia.  

 

De les propostes teatrals cal destacar Un tret al cap de Pau Miró; Bosch Dreams de Les 7 Doigts 

de la main, Èdip de Sòfocles, El fantasma de Canterville de Joan Yago i Davant la jubilació de 

Thomas Bernhard. Pel que fa a la música, la nova temporada oferirà els concerts de Stacey Kent, 

Kyle Eastwood, Luz Casal i el final de gira de Jarabe de Palo. El públic també podrà gaudir d’una 

excel·lent programació de clàssica amb Somni d’una nit d’estiu, Concert per a piano i orquestra 

de Xostakòvitx i Txaikovski contra Napoleó a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat i 

Carmina Burana de La Fura dels Baus. També està programada l’òpera Falstaff de Giuseppe Verdi, 

dins el cicle Òpera a Catalunya.  

 

D’entre les propostes en família destaca la 7a edició del festival Petits Camaleons que enguany 

tindrà lloc el 6 i 7 d’octubre i comptarà amb la participació de 37 grups. Les famílies també podran 

gaudir de Tadeo Jones, una aventura musical.  

 



 

 

Aquesta temporada el Teatre-Auditori continua apostant per la poesia amb l’estrena de Maria-Mercè 

Marçal, No res és tot, la Nit de poesia amb l’espectacle El llenguatge és una música universal, 

dirigit per Josep Pedrals i Desbesar roses amb Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida.  

 

La dansa aquesta temporada continuarà trepitjant fort amb Scala d’Scapino Ballet de Rotterdam; 

El llac dels cignes del Ballet Nacional Rus i El Trencanous de la Compañía Nacional de Danza, 

amb música en directe de l’Orquestra Simfònica del Vallès.  

 

Avançament de la programació març-juny 2019 

 

El Teatre-Auditori ja ha fet un avançament de la programació que es podrà veure del març al juny 

del 2019. De teatre es podrà veure La bona persona de Sezuan de Bertolt Brecht; El Preu d’Arthur 

Miller; Voltaire/Rousseau la disputa de Jean-François Prévand; Jane Eyre: una autobiografia a 

partir de la novel·la de Charlotte Brontë; La importància de ser Frank d’Oscar Wilde i Escape Room 

de Joel Joan i Hector Claramunt. 

 

També s’han anunciat les òperes L’Elisir d’amore de Gaetano Donizetti i La Bohème de Giacomo 

Pucci, els espectacles de dansa Giselle del Ballet du Capitole de Toulouse i Carmen de Víctor Ullate 

Ballet i la proposta de clàssica El lirisme dels quatre últims lieder Strauss amb Ainhoa Arteta & 

Orquestra Simfònica Camera Musicae.  

 

Completen l’avançament de programació la proposta familiar Descubriendo a AC/DC de Rock en 

família i l’espectacle d’humor Hits de Tricicle.  

 

Abonaments i venda general d’entrades 

 

Ja hi ha disponible la venda anticipada dels següents concerts: Carlos Núñez, Ramon Mirabet, 

Festival Petits Camaleons, Sergio Dalma, Duo Dinámico, Stacey Kent, Kyle Eastwood, Luz 

Casal, Jarabe de Palo, Carmina Burana, Ismael Serrano, Petit Liceu i Antonio Orozco.  

 

Al setembre, el Teatre-Auditori farà la tradicional venda d’abonaments i d’entrades de la nova 

temporada: a partir del 5 de setembre per als abonats i a partir del 12 de setembre la venda 

general. 

 
Més informació a: 

 

www.tasantcugat.cat 
Facebook:@teatreauditorisantcugat 
Twitter i Instagram: @TeatreAuditori 

Youtube: tasantcugat 
 
 

SERVEI DE PREMSA · TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT 
 

Núria Olivé i Marc Gall 
COMEDIA. Comunicació & mèdia 

nolive@comedianet.com l 691 836 408 (Núria) 
 www.comedia.cat l @fescomedia 
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