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Sí que 
m’estima!
La temporada 2019/2020 de la cartellera escènica i musical de Granollers i 
Canovelles consolida la trajectòria i el treball dels cinc espais participants que, 
amb els seus equips artístics, dissenyen una de les cartelleres més reeixides del 
nostre país, amb la voluntat de ser referents a la comarca del Vallès Oriental.

Aquesta temporada oferim prop de 130 espectacles que destaquen per la seva 
varietat en propostes i gèneres: obres teatrals, concerts de música clàssica i 
moderna, propostes de dansa, espectacles de teatre, màgia i monòlegs. En 
definitiva, una cartellera rica, de màxim nivell i plena de propostes per a tots 
els públics, inclosos els nostres petits, que tornaran a viatjar pels diferents 
escenaris gràcies als Patinautes. 

Escena grAn és una cartellera feta des del compromís públic, que selecciona 
propostes amb contingut de qualitat perquè no us deixi indiferents i que posa 
una mirada especial en la creació dels artistes de la nostra comarca. 

Volem traslladar-vos, a més, que el nostre compromís no es queda en el disseny 
d’aquesta cartellera, sinó que entén que la vostra relació amb els espectacles 
va molt més enllà. Per aquest motiu les activitats 360º us obriran l’experiència 
escènica i musical, abans i després de l’espectacle, per aprofundir molt més en 
el treball dels nostres artistes, créixer i compartir sensacions.

Teniu a les mans una programació amb una varietat de propostes i projectes 
que permeten eixamplar l’oportunitat de fer de la cultura i de les arts una part 
de nosaltres que ens ajuda a ser millors. Així, amb la mateixa delicadesa dels 
pètals d’una flor, hem fet una selecció de propostes per assegurar-nos que, triïs 
la que triïs, l’encertaràs.

Bona temporada cultural i artística!
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-50 %

– Menys  de 16 anys 
Per als espectacles 
infantils i familiars. 
– Promocions per a joves
Joves entre 18 i 29 anys, 
promocions puntuals 
#SecretJove.  
Consulta les condicions 
a la pàgina 7.
– Acompanyant de 
discapacitat amb barem 
de tercera persona.  
Més info: pàgina 13

-15 %

– Menys de 26 anys
– Majors de 60 anys
– Estudiants
– Família: nombrosa i/o 
monoparental
– Persones amb 
diversitat funcional
– Persones a l’atur
– Consulta si la teva 
entitat o associació està 
adscrita a un conveni de 
col·laboració.

-10 %

Amb el carnet de les 
Biblioteques de la 
Diputació.

5€

Estudiants de música 
i arts escèniques.  
Demaneu el codi a 
l’escola o a l’equipament 
per fer la compra per 
Internet.

Tria el teu 
descompte

Descomptes 
per a grups

Organitza un grup de 
10 o més persones i 
obtindràs un 20% de 
descompte en totes les 
entrades. A més, rebràs 
una entrada 
de regal!

Si sou un grup de més 
de 20 persones podreu 
gaudir del 25% de 
descompte en totes les 
entrades. A més, rebràs 
una entrada 
de regal!

Apropa Cultura pos-
sibilita que grups en 
risc d’exclusió social 
accedeixin a la cultura. 
Més informació a 
www.apropa
cultura.cat.

-20 % -25 %
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#SecretJove
Tens entre 18 i 29 anys?
Ara ja no tens excusa!

No t’adormis, 
les entrades volaran!

Reservem un número limitat 
d’entrades per a cada espectacle.

La promoció exclou els espectacles 
i concerts sense descompte i amb 
preus anticipats.

Les entrades són personals i 
intransferibles.

Podràs comprar, online o a taquilles, 
fins a 4 entrades amb el descompte, 
sempre i quan l’acompanyant també 
tingui entre 18 i 29 anys.

Les entrades es podran recollir 
el mateix dia de l’espectacle a 
les taquilles una hora abans. Cal 
ensenyar el DNI per validar la data 
de naixement.

Més info: www. escenagran.cat/joves

Amb #SecretJove 
els preus són immillorables

Aquesta temporada el Teatre 
Auditori de Granollers, Llevant 
Teatre, NauB1 i Teatre Auditori 
de Can Palots reserven un nombre 
limitat d’entrades a meitat de preu. 

Podràs gaudir del 50% de 
descompte #SecretJove en molts 
espectacles.

T’ho posem fàcil!
Envia’ns un missatge 
de whatsapp al 683 598 223 
amb el teu nom i cognom 
i nosaltres farem la resta! 

Descompte 
#SecretJove

50 %
7
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1. Prioritat en la compra 
d’entrades 

Podràs comprar entrades abans que 
es posin a la venda al públic general.

2. Millors butaques 

Podràs escollir les millors butaques, 
ja que disposes de prioritat en la  
compra d’entrades.

3. Bescanvi d’entrades per un 
“val regal” del mateix import

En el cas que no puguis assistir a 
l’espectacle, les entrades es podran 
canviar per un val regal (el bescanvi 
cal fer-lo abans de set dies de la data 
de la funció).

Descobreix 
els avantatges 
de ser abonat
Pots comprar entrades a través 
dels diferents abonaments 
i gaudir de molts avantatges!

4. Millors preus

Podràs escollir l’opció que més et 
convingui. Entre 3 i 4 espectacles 
el descompte és del 20%, entre 5 
i 7 espectacles, del 25% i més de 8 
espectacles, del 30%.

5. Una invitació 
per abonat

Per a la gala inaugural amb Eloi Vila 
i l’espectacle Revolution, sempre que 
es compri l’abonament abans del 2 
de setembre i no s’hagin exhaurit les 
entrades. Demana la invitació a través 
del correu info@escenagran.cat.

6. Compra per Internet

Recorda que els abonaments també 
es poden comprar online a través de 
www.escenagrancat/abonaments.

7. Entrades addicionals  
al  15% de descompte!

Totes les entrades addicionals que 
compris juntament amb l’abonament 
tenen el 15% de descompte.

8

Abona’t!
Pagaràs menys
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Abonaments oberts 
d’Escena grAn

Exclosos d’abonaments

Són exclosos els espectacles infantils 
de la Roda d’espectacles infantils, 
del Teatre Auditori Can Palots i de la 
Sala de concerts NauB1 /Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts. Així mateix 
també estan exclosos els concerts 
familiars de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers i els espectacles del 

Festival El més Petit de Tots.
També queden exclosos els 
espectacles següents: Revolution 
(espectacle inaugural), SAU30, 
Across The Universe Project, Més enllà 
dels miralls, Microteatre, Lunnis de 
Leyenda i Mishima.

Abonament 
d’òpera!
100% òpera 
a 90 €

· La Cenerentola, de Gioachino 
Rossini
· Macbeth, de Giuseppe Verdi
·La Traviata, de Giuseppe Verdi

A un preu immillorable!

Preu original: 150 €

Totes les entrades 
addicionals 
al  15% de 
descompte!

Totes les entrades addicionals 
que compris juntament amb 
l’abonament tenen el 15% de 
descompte.

-20 %

3-4 espectacles
Compra el mateix 

nombre d’entrades 
per a 3 o 4 espectacles 

i tindràs el 20% de 
descompte

-25%

5-7 espectacles
Compra el mateix 

nombre d’entrades 
per a 5, 6 o 7 especta-
cles i tindràs el 25% 

de descompte 

-30%

+ de 8 espectacles
Compra el mateix 

nombre d’entrades 
per a 8 espectacles 
i tindràs el 30% de 

descompte 
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Venda 
d’entrades

Per internet
www.escenagran.cat 
i al web de cada equipament 

Abonaments a la venda a partir 
de dimarts 2 de juliol a les 10 h

Entrades individuals a partir de 
dimecres 3 de juliol a les 10 h

Taquilles del 
Teatre Auditori  
de Granollers
Venda exclusiva d’abonaments  
dimarts 2 de juliol de 10 a 13 h i 
de 17 a 19.30 h

Venda d’entrades i 
abonaments 
Dimecres 3 de juliol de 10 a 13 h i 
de 17 a 19.30 h. 
Els dies 4, 5, 10, 11 i 12 de juliol de 
17 a 19.30 h

Tancat per vacances del 15 de 
juliol fins al 4 de setembre

Taquilles de cada 
equipament 
1 hora abans de l’espectacle 
corresponent

Nou horari 
de taquilles 
A partir del 5 de setembre

Dijous de 10.30 a 13 h 
i de 17 a 19.30 h i 
divendres de 17 a 19.30 h

I si necessites ajuda... 
Atenció telefònica al 93 840 51 21 de dimarts a divendres de 10 a 14 h i 
dijous i divendres de 17 a 19.30 h. O envia un correu a info@escenagran.cat

Totes les entrades
de la cartellera 

escènica a

escenagran.cat
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Et convidem a:

1. Comprar entrades 
i abonaments per internet. 
Estalvia’t cues i oblida’t 
dels horaris de taquilles.

2. Formar part d’una llista 
de difusió de correus 
electrònics exclusiva. 
Rebràs informació, promocions, 
concursos, invitacions i descomptes! 
Moltes promocions només les fem via 
correu electrònic!

3. Participar en activitats 360º
Són propostes gratuïtes al voltant 
de l’espectacle: tallers, conferències, 
xerrades amb artistes...
perquè puguis gaudir i aprofundir 
en els espectacles fins a on vulguis. 

Registra’t 
a Escena grAn!

Entra a 
www.escenagran.cat

1.

Accedeix a la 
ZONA PERSONAL

2.

REGISTRA’T 
si no tens compte, i si ja has 
comprat abans, accedeix amb 
el teu correu electrònic i la 
teva contrasenya 

3.

TRIA L’ESPECTACLE 
i escull les localitats

4.

Passa per la passarel·la 
DE PAGAMENT

5.

5 passos 
senzillsPortal de venda 

d’entrades a través 
d’Escena grAn

escenagran.cat
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Accessibilitat 
als equipaments 
d’Escena grAn

El teatre Auditori de Granollers 
ofereix el primer semestre 

d’aquesta temporada 
tres espectacles accessibles:

Jerusalem 

(12 i 13 d’octubre de 
2019). 
Vegeu més infor-
mació a la pàgina 31 
d’aquest llibret

Cinco horas 
con Mario 

(1 de desembre de 
2019).
Vegeu més informa-
ció a la pàgina 58 
d’aquest llibret

La dansa 
de la venjança 

(10 de gener de 
2020).
Vegeu més informa-
ció a la pàgina 62 
d’aquest llibret
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Tots els equipaments d’Escena grAn 
són parcialment accessibles per a 
persones amb mobilitat reduïda i 
tenen espais reservats per a cadires de 
rodes. Així mateix, el Teatre Auditori 
de Granollers i el Teatre Auditori Can 
Palots tenen seients reservats per a 
persones que poden fer transferència 
a butaca.

Les persones amb targeta 
acreditativa de la discapacitat i el 
seu acompanyant gaudiran d’un 
descompte del 15% en la compra 
d’entrades. I en el cas de tenir 
reconegut el barem de tercera 
persona, l’acompanyant del titular 
pagarà el 50% del preu de l’entrada.

Audiodes-
cripció
Els espectadors 
que necessitin 
el servei han 
de recollir el 
receptor FM i 
els auriculars 
gratuïts a 
l’entrada del 
teatre.

Subtitulació
Per a una 
correcta 
visualització 
de la pantalla 
recomanem 
seure a partir  
de la fila 8.

Bucle 
magnètic 
individual
Ajuda tècnica per 
millorar l’audició 
per a les persones 
usuàries 
d’audiòfon o 
implant coclear.

Ajuda 
auditiva
Pensat per a per-
sones que tenen 
pèrdua auditiva, 
permet seguir tot 
l’espectacle amb 
uns auriculars i 
sentir correcta-
ment amb el so 
amplificat. 

Tant pels serveis d’audiodescripció com de bucle magnètic 
i ajuda auditiva és recomanable reservar prèviament els 
auriculars i receptors per correu a:
taquilles@teatreauditori.granollers.cat
Més informació: 93 840 51 21

Els espectadors interessats podeu comprar les entrades 
de qualsevol butaca de la sala i sol·licitar el dispositiu 
individual per seguir l’obra còmodament.

Els serveis oferts en  aquests 
tres espectacles són:
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Teatre Auditori 
de Granollers
C. de Torras i Bages, 50
08401 Granollers
T. 93 840 51 21
Fax 93 840 51 22
www.teatreauditoride-
granollers.cat

@TAGranollers
teatreauditori
teatreauditori
teatreauditori
degranollers

Objectes perduts: 
T. 93 840 51 20 
(de dll a dv de 9 a 14h)

Bar restaurant El Gato 
Verde. Reserves al telè-
fon 93 840 38 36
Horaris: dilluns de 16 a 
21 h, de dimarts a dijous 
de 12 a 21 h, divendres 
i dissabtes de 12 a 1 h, 
diumenges de 12 a 19 h i 
els dies d’espectacle fins 
al tancament del teatre.

Llevant Teatre
C. de Ponent, 60 
08401 Granollers 
T. 93 849 81 67
www.llevanteatre.cat

@Llevanteatre
Llevanteatre
Llevanteatre

Objectes perduts: 
T. 93 849 81 67 
(de dll a dv de 9 a 15 h)

Teatre Auditori 
Can Palots
C. Barcelona, 8
08420 Canovelles
T. 93 846 80 54
www.canovelles.cat/
canpalots 

@AjCanovelles
canpalots

Objectes perduts: 
T. 93 846 80 54 
(de dll a dv de 16 a 21 h)

Casa de Cultura Sant 
Francesc - Roda 
d’Espectacles Infantils
C. d’Espí i Grau, 1
08401 Granollers 
T. 93 861 55 98 
www.acgranollers.cat 

@AcGranollers
AcGranollers
@acgranollers

Sala de concerts 
Nau B1 - Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
C. de Prat de la Riba, 77 
08401 Granollers 
T. 93 861 49 41 
(de dll a dv de 9 a 14 h)
www.rocaumbert.cat

@rocaumbertfa 
Rocaumbert

Objectes perduts: 
T. 93 861 49 41 
(de dll a dv de 9 a 14 h)

Bar de Roca Umbert 
Reserves al telèfon 
93 315 75 05 
Horaris: de dilluns a 
dissabte, de 8 a 24 h. 
Diumenges de 9 a 14 h.

Informació
dels equipaments

Com arribar 
en transport 
públic: 

En tren amb les línies R2 
fins a Granollers Centre o 
bé R3 fins a Granollers – 
Canovelles

Sagalés Autobusos 
(www.sagales.com)
Bus nocturn N73 a partir 
de les 12 de la nit (consulteu 
el recorregut).
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Horari
Dilluns de 16  a 21 h
De dimarts a dijous 
de 12  a 21 h
Divendres i dissabtes 
de 12  a 1 h
Diumenges de 12  a 19 h
i els dies d’espectacle 
fins al tancament del 
teatre.

Reserves
T. 93 840 38 36
Informació
www.teatreauditoridegranollers.cat

fundacioapadis

Menú
de migdia
De dimarts

a divendres 11 €
Cap de setmana 18 € 

El Gato Verde és un projecte gastronòmic del Centre 
Especial  de Treball DESCOSITS,  que  possibilita 
llocs de treball remunerats per a persones amb 
discapacitat, sempre amb el suport i la direcció de 
grans professionals que lideren aquest innovador 
projecte. Tenim un extraordinari servei de càtering. 
La Fundació APADIS continua amb la necessària 
tasca de sensibilització social perquè aquestes per-
sones puguin gaudir de la igualtat de drets i oportu-
nitats. TU també ens fas créixer!

El Gato Verde
Molt més que un restaurant!

Vine a descobrir-ho
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Viu l’Orquestra!
L’Orquestra de Cambra de Granollers 
obre l’assaig general de divendres a 
les 10 h, al Teatre Auditori, de totes 
les seves produccions perquè visquis 
de primera mà els moments previs a 
una gran estrena. A més, el director 
musical et descobreix tots els detalls 
del repertori i la formació. 

Activitat gratuïta 
Inscripcions:  
www.teatreauditoridegranollers.cat

Viu el Cor!
Per fer més proper el concert als 
assistents, els cors VEUS i Cor de 
Cambra de Granollers t’ofereixen 
l’oportunitat de presenciar la part 
final de l’assaig general de divendres, 
a les 20.30 h, al Teatre Auditori, i 
assistir, a més, a una explicació de 
l’obra i el procés de treball a càrrec del 
director dels cors.

Activitat gratuïta 
Inscripcions: 
www.teatreauditoridegranollers.cat

16

Vols conèixer tot el que es cou als 
equipaments d’Escena grAn més enllà 

dels espectacles? Tallers, presentacions, 
xerrades, trobades amb els artistes, 

workshops de dansa, assajos oberts, 
formació universitària...

Endinsa’t! 

Viu l’experiència
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Presentacions 
dels concerts 
de música clàssica 
El crític musical Xavier Chavarria 
et presentarà, una hora abans 
del concert al Teatre Auditori, el 
repertori, els autors, el context 
i les curiositats de les obres que 
interpretarà l’Orquestra. Una sessió 
que, de ben segur, t’engrescarà!

Entrada lliure 
Sense inscripció prèvia

Presentacions 
dels espectacles 
de dansa
Una hora abans de cada espectacle, 
el col·lectiu de crítics de Recomana 
fa una xerrada al Teatre Auditori 
aportant eines perquè gaudeixis 
més de la proposta. Un procés de 
coneixement que acaba amb una 
conversa post-funció dinamitzada 
pel mateix col·lectiu.

Entrada lliure 
Sense inscripció prèvia

Presentacions 
d’Òpera
Vols treure-li tot el suc a les òperes 
de la temporada? No et perdis les 
presentacions del musicòleg Marc 
Heilbron, una hora abans de la 
representació al Teatre Auditori. 
Sortiràs entusiasmat i amb ganes de 
més!

Entrada lliure
Sense inscripció prèvia

I si parlem 
de música?
Un diàleg obert i proper entre els 
músics i el públic. Això és el que 
t’ofereix la sala NauB1 de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts en algunes 
de les seves propostes. Una trobada 
dinamitzada per l’activista cultural 
Joan Gener Barbany, a les 20 h del 
mateix dia del concert.

Entrada lliure
Sense inscripció prèvia

Treu més suc 
als espectacles

17

TriA i rEmEnA... 
T’EngrEScAràS SEgur!



1818

Converses post-funció
Tens ganes de més quan acabes de veure un espectacle? Queda’t i participa a 
les converses després de la funció del Teatre Auditori i Llevant Teatre. Podràs 
comentar les teves impressions i compartir totes les sensacions viscudes. 

Entrada lliure i sense inscripció prèvia

Tallers de circ
T’atreveixes a aguantar l’equilibri 
damunt d’unes xanques? Vols 
aprendre a donar tombarelles? No 
et perdis els tallers familiars de circ 
del Teatre Auditori. Just abans dels 
espectacles podràs aprendre les 
tècniques del circ de mans de l’actor i 
professor, David Cuspinera. 

Activitat gratuïta 
Inscripcions: 
www.teatreauditoridegranollers.cat

Tallers de 
manualitats
Cada espectacle familiar té un tema 
i cada tema un taller. Vols saber de 
què van els tallers de manualitats 
del Teatre Auditori Can Palots? 
Vine en família, una hora abans de 
l’espectacle, i deixeu-vos emportar 
per la creativitat i la imaginació. 

Entrada lliure 
Sense inscripció prèvia

Coneix l’artista

Participa i crea 

AixEcA’T 
DEl Sofà !

VinE En
fAmíliA!
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Llegir el Teatre
Si vols gaudir del gust de la lectura 
i desxifrar textos teatrals des d’una 
nova mirada, el club Llegir al Teatre 
és el teu punt de trobada mensual. 
Les sessions es fan un dilluns al mes, 
a les 19 h, al Teatre Auditori i estan 
dinamitzades per Francesc Viñas, 
professor de literatura. 

Informació i inscripcions: 
www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

Cursos de la 
Universitat Popular 
de Granollers
El Teatre Auditori és també espai 
formatiu, per això, t’ofereix aquesta 
temporada dos cursos organitzats per 
la Universitat Popular de Granollers: 
Música inquieta entorn a les 
relacions de la música amb les altres 
formes artístiques i de coneixement, 
i Música, salut i benestar sobre 
com la música ens aporta cohesió, 
equilibri i bones vibracions.

Informació i inscripcions: 
www.upg.cat 

Activitats del  
Centre d’Arts 
en Moviment
Centre de creació de Roca Umbert 
per a l’aprofundiment del llenguatge 
del cos, vinculat a les disciplines 
de dansa, circ i teatre. Aquesta 
temporada té preparades un munt 
d’activitats i tallers: workshops per 
a professionals, tallers familiars de 
moviment contemporani, formació 
en llenguatge corporal per a tots els 
públics, improvisacions guiades de 
moviment i esdeveniments singulars, 
com el Vine a ballar, unes sessions de 
dansa per conèixer diversos estils i 
moviments. 

Informació i inscripcions: 
www.rocaumbert.com/
centredartsenmoviment/

Aprèn

PArTiciPA!

DEixEu-VoS 
EmPorTAr 

PEr lA 
crEATiViTAT 

i lA 
imAginAció
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ANUNCI 
LA CAIXA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Tria el gènere
que més t’agradi

Drama o 
comèdia? 
Música clàssica
o moderna? 
Circ o dansa?
Escena grAn ofereix espectacles
de tots els gèneres!
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LLIstAt per 
gèNere

Teatre

El peix que se’m 
menja la cama 
La Marrón
04.10.19 – 21 h 
06.10.19 – 19 h 
Més informació pàg. 27

La màgia de Jorge Blass
Noves il·lusions! 
06.10.19 - 19 h 
Més informació pàg. 30

Jerusalem 
Direcció Julio Manrique
12.10.19 - 21 h 
13.10.19 - 19 h 
Més informació pàg. 31

Solitudes 
Teatre de màscares
18.10.19 - 21 h 
Més informació pàg. 33

Tornar a les arrels
Va com va Teatre
25.10.19 - 21 h 
Més informació pàg. 37

L’habitació del costat
Direcció Julio Manrique
26.10.19 - 21 h 
Més informació pàg. 38

La reina de la bellesa 
de Leenane 
Direcció Julio Manrique
09.11.19 - 21 h 
Més informació pàg. 42

Microteatre 
Concurs de dramatúrgia
15.11.19 – 21 h 
16.11.19 – 21 h 
17.11.19 – 18 h 
Més informació pàg. 47

Desconnexió 
Clara Segura 
i Bruno Oro
25.01.20 - 21 h 
Més informació pàg. 69

GPS
Noves tendències 
escèniques

Amor oscuro 
Federico García Lorca
23.11.19 – 19 h i 21 h 
Més informació pàg. 51

Kingdom 
Agrupación Señor 
Serrano
29.11.19 - 21 h 
Més informació pàg. 55

Aüc 
Les impuxibles
11.01.20 - 21 h 
Més informació pàg. 63 

He man hé 
Zero en conducta
18.01.20 - 21 h 
Més informació pàg. 66

Dansa

La maldición de 
los hombres Malboro
Creació d'Isabel Vázquez
19.10.19 - 21 h 
Més informació pàg. 34

Patricia Guerrero
Catedral
08.11.19 - 21 h 
Més informació pàg. 41

Cinco horas con Mario
Amb Lola Herrera
01.12.19 - 19 h 
Més informació pàg. 58

Ovelles 
Flyhard Produccions
08.12.19 - 19 h 
Més informació pàg. 59

La dansa 
de la venjança
Amb Pablo Derqui
10.01.20 - 21 h 
Més informació pàg. 62

Comèdia

La tendresa 
Dagoll Dagom i  
T de Teatre
15.11.19— 21 h
Més informació pàg. 46

David Guapo 
22.11.19 – 21 h 
Més informació pàg. 49

Monster, de prop 
ningú és normal 
Coproducció d’Arsènic
22.11.19 – 21 h
23.11.19 – 21 h
24.11.19 – 19 h
Més informació pàg. 50

Lapònia
Amb Roger Coma
29.11.19 - 21 h 
Més informació pàg. 54

Els tramposos 
Coproducció d’Arsènic
13.12.19 - 21 h 
15.12.19 - 21 h 
Més informació pàg. 60
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LLIstAt per 
gèNere

El trencanous
Ballet Nacional Rus
02.01.20 - 19 h 
Més informació pàg. 61

Música

Gala de presentació - 
Revolution 
21.09.19 - 21 h 
Més informació pàg. 26

Pupil·les 
+ Grup teloner 
Presentació temporada 
Nau B1
05.10.19 – 23 h 
Més informació pàg. 28

BB sin sed 
+ Zanahorios 
i 3Golpes 
Nit dels Bucs
19.10.19 – 23 h 
Més informació pàg. 35

Ebri Knigth 
+ Grup teloner
Presentació de La voz 
dormida
09.11.19 – 23 h 
Més informació pàg. 43

SAU30 
16.11.19 - 21 h 
Més informació pàg. 48

Lildami + Suu 
Presentació de Flors 
mentre visqui
23.11.19 – 23 h 
Més informació pàg. 52

In Crescendo
Presentació d’Inesperat
30.11.19 – 21h 
Més informació pàg. 56

Els elements 
OCGr
24.11.19 – 19 h 
Més informació pàg. 53

Nit 
transfigurada 
OCGr
18.01.20 – 19 h i 21 h 
Més informació pàg. 65

París a 4 mans
Cicle Carles Riera
31.01.20 – 20 h 
Més informació pàg. 70

Òpera i 
sarsuela

Gran Gala Lírica 
catalana 
Aula Lírica de 
Granollers
20.10.19 - 19 h
Més informació pàg. 36

La Cenerentola 
Òpera de G. Rossini
03.11.19 – 18 h 
Més informació pàg. 40

Musical

Across The Universe 
Project 
Sifanofa Teatre
01.11.19 - 21 h 
Més informació pàg. 39

Akelarre 
The Feliuettes
17.01.20 – 21 h
19.01.20 – 19 h
Més informació pàg. 64

Crisix 
+ Grup teloner 
Presentació Against the 
Odds
30.11.19 – 23 h 
Més informació pàg. 57

Delafé 
+ Grup teloner 
Presentació La gran ola
18.01.20 – 23 h 
Més informació pàg. 67 

Mishima 
Ara i aquí
24.01.20 - 21 h 
Més informació pàg. 68

Música 
clàssica

Laudate Pueri 
Un vitrall de veus 
blanques
06.10.19 – 18 h 
Més informació pàg. 29

Carles Marigó 
Cicle Carles Riera
18.10.19 – 20 h 
Més informació pàg. 32

Les cartes 
de Brahms 
Cor de Cambra de 
Granollers i Jordi 
Boixaderas
10.11.19 – 19 h 
Més informació pàg. 44

Cosmos Quartet
El quartet de corda de 
Ruera
15.11.19 – 20 h 
Més informació pàg. 45
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escena 
grAn:

Sí que 
m’estima!
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Preu
5€
Gratuït si ets abonat

Eloi Vila, presentació 
de la gala 
Veus – Cor Infantil 
Amics de la Unió 
(Josep Vila Jover, 
direcció)
Cor Jove Amics 
de la Unió 
(Marta Dosaiguas, 
direcció)
Joan Vidal Quintet
Direcció i coreografia: 
Panda van Proosdij

Dissabte 21.09.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers

Celebrem l’inici de temporada viatjant per les noves 
propostes de la cartellera d’Escena grAn de mans 
del periodista de la comarca Eloi Vila, conegut pel 
programa Al cotxe! de TV3.  Eloi Vila presentarà les 
perles d’aquesta temporada amb un protagonista clar: 
el públic! Una gala participativa, amb tocs d’humor, 
plena de sorpreses i un concert brillant: Revolution. Els 
cors d’Amics de la Unió oferiran una selecció de cançons 
del que ha estat un dels espectacles revelació de la 
temporada passada. Un concert ple de vitalitat amb 
coreografies espectaculars.

26

Gran Gala inaugural
Comencem la programació amb una gala conduïda per Eloi Vila i l’actuació de 

números de l’espectacle Revolution del cor Veus i cor Jove dels Amics de la Unió

Aconsegueix la teva invitació 
comprant un abonament abans 
del 2 de setembre* 

(*) Fins a exhaurir existències
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El peix que se’m 
menja la cama
Divendres 04.10.19 – 21 h
Diumenge 06.10.19 – 19 h
Llevant Teatre
Dansa Teatre

Cia. La Marrón
Un espectacle en què el moviment, la dansa, el text i la 
música ens transporten a un món de fantasia. El peix 
que se’m menja la cama és la història despullada d’un 
infant que, de manera desordenada i sense pretensions, 
juga amb la realitat a través de la seva imaginació 
desbordada. En un món d’aparadors i filtres, sembla 
que el més real i innocent és el més estrany.

Un espectacle que ens transporta 
a un món de fantasia

Preu
15 €
7,50€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,5€

FITXA ARTíSTICA
Dramaturgia: Roger 
Gurí
Direcció: Irene
Camargo Jané
Interpretació: Marta 
Closas i Nora Baylach
Creació i interpretació 
musical: Arnau Roura

Durada 75 minuts

ACTIVITATS 360º

Conversa amb 
la companyia  en 
finalitzar l’espectacle
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Pupil·les
+ Grup teloner

Dissabte 05.10.19 – 23 h
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Música 

Presentació nova temporada Nau B1
El grup Pupil·les neix a València l’any 2014. Amb un 
missatge feminista i reivindicatiu, es consoliden en un 
panorama que reclama la feminització dels escenaris. 
Natàlia, Mireia i Joan són l’ànima d’aquest projecte en 
què el rap electrònic és l’estil predominant. Després 
dels treballs Bruixes de dol i Les Silenciades, l’any 2018 
van presentar dues noves cançons: Colps de puny i V, 
una oda a la vagina. Un concert gratuït que servirà per 
presentar la nova temporada de la Nau B1.

Descobreix el rap electrònic i feminista 
de Pupil·les!

FITXA ARTíSTICA
Natàlia Pons 
i Mireia Matoses
DJ Rule 
(Joan Rodríguez), 
punxadiscos

Durada 120 minuts

Hora del concert: 
Grup teloner 22 h
Pupil·les 23 h

ACTIVITATS 360º

Dissabte 05.10 – 20 h 
I si parlem de música?
Xerrada amb el grup 
dinamitzada per 
Joan Gener

Preu
Gratuït
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Laudate Pueri
Diumenge 06.10.19 – 18 h
Església Sant Esteve de Granollers
Música clàssica

Un vitrall de veus blanques
Lluís Vilamajó, director convidat, i Veus-Cor Infantil 
dels Amics de la Unió uneixen les seves forces per 
oferir un programa que presenta un ventall ampli en 
matisos interpretatius, acompanyats pel prestigiós 
organista Juan de la Rubia. La dolçor de les veus 
blanques s’embolcalla amb el so de l’orgue, que pren 
una importància cabdal.

Obres de Mendelssohn, Brahms, Fauré, 
Poulenc i Josep Vila Casañas, amb un 
gran cor de veus blanques!

FITXA ARTíSTICA
Veus–Cor Infantil 
Amics de la Unió  
(Josep Vila Jover, 
direcció)
Noies del Cor Jove 
Amics de la Unió 
(Marta Dosaiguas, 
direcció)
Juan de la Rubia, 
orgue
Lluis Vilamajó, 
director convidat

Durada 75 minuts

Concert inclòs en el 
Cicle de Música Sacra 
“La Música del Cel”

Veus-Cor Infantil 
Amics de la Unió és 
resident al Teatre 
Auditori de Granollers

Preu
15 €
7,50€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,5€
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La màgia 
de Jorge Blass
Diumenge 06.10.19 - 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Màgia

Noves il·lusions!
Descobreix l’extraordinària forma de fer màgia de Jorge 
Blass. El mag realitza noves il·lusions amb tecnologia 
del segle XXI i un dron com a ajudant, tot envoltat de 
misteri i una acurada estètica que aconsegueix que 
tornem a il·lusionar i somiar amb l’impossible. Grans 
mags com David Copperfield o Juan Tamariz ja han 
quedat captivats per la seva màgia!

Levitacions, un dron a l’escenari, 
màgia interactiva... t’atreveixes?

Preus
25 € Zona A
12 € Zona B
12,50€ #SecretJove

FITXA ARTíSTICA
Direcció: Jorge Blass
Guió: Vaquero 
i Jorge Blass
Assistència a escena: 
Marc Ollé, 
Alejandro Sandes 
i David Navares
Regidoria de màgia:  
David Rosete

Sala Gran
Durada 90 minuts

Espectacle en castellà

Abonaments  
3-4 espectacles: 20€  
5-7 espectacles: 18,75€  
+8 espectacles: 17,50€
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FITXA ARTíSTICA
Autoria: 
Jez Butterworth 
Traducció: 
Cristina Genebat
Direcció: 
Julio Manrique 
Interpretació: Pere 
Arquillué, Elena 
Tarrats, Chantal 
Aimée, David 
Olivares, Marc 
Rodríguez, Víctor 
Pi, Guillem Balart, 
Clara de Ramon, 
Anna Castells i Albert 
Ribalta 

Sala Gran
Durada 90 minuts

Jerusalem
Dissabte 12.10.19 - 21 h
Diumenge 13.10.19 - 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre

Direcció de Julio Manrique
Decadent, abandonat, patètic, però també valent i 
divertit... Així és l’antiheroi que protagonitza aquesta 
peça, amb “un dels millors textos del teatre anglès 
contemporani” segons Josep M. Pou. Rebuig i atracció, 
ràbia i compassió. Pere Arquillué protagonitza aquest 
muntatge transgressor que parteix de les essències de la 
vella Anglaterra per reflexionar sobre la fi de les utopies.

Pere Arquillué es posa en la pell 
de l’antiheroi que va deixar fascinat 
el públic britànic

Preus
28€ Zona A
15€ Zona B
14€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 22,4€  
5-7 espectacles: 21€  
+8 espectacles: 19,6€

Funció accessible

Una producció del 
Grec 2019, Teatre 
Romea i Centro 
Dramático Nacional

Ajuda auditiva: 
demana uns auriculars 
i gaudeix de l’espectacle 
(més info pàg. 12 i 13)
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Carles Marigó
Divendres 18.10.19 – 20 h
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Cicle Carles Riera
El pianista Carles Marigó, conegut per la seva capacitat 
d’improvisació, ens oferirà un recital de música escrita 
i improvisada per a piano sol que recupera la tradició 
dels pianistes del segle XIX. Durant el concert podrem 
gaudir d’improvisacions de contes o melodies populars, 
que seguiran les demandes del públic. L’objectiu i la 
clau de l’èxit són clars: sorprendre el públic.

Un recital per a piano 
per sorprendre el públic!

FITXA ARTíSTICA
Carles Marigó, piano

Sala Petita
Durada 60 minuts

Cicle 
Carles Riera

Preu
10€
5€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 8€  
5-7 espectacles: 7,5€  
+8 espectacles: 7€
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Solitudes
Divendres 18.10.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre

Teatre de màscares
Un ancià, la principal il·lusió del qual era jugar a 
les cartes amb la seva dona, enviuda sobtadament. 
L’home se sent sol i surt al carrer a buscar amb qui 
jugar. Així troba com a única companya una prostituta 
primerenca. La companyia Kulunka arriba amb el seu 
segon muntatge després de l’exitós André i Dorine. Una 
història emotiva que parla de solitud i solituds, creant 
un nou treball de teatre de màscares que sense ni una 
sola paraula, resulta tot el contrari a inexpressiu.

Un viatge que commou, sorprèn 
i emociona

Preu
15 € Zona A
8 € Zona B
7,50€ #SecretJove

FITXA ARTíSTICA
Cia. Kulunka Teatro
Direcció: 
Iñaki Rikarte
Dramatúrgia: 
Garbiñe Insausti, 
José Dault, Iñaki 
Rikarte, Rolando San 
Martin, Edu Cárcamo
Música original: 
Luis Miguel Cobos
Interpretació: Garbiñe 
Insausti, José Dault, 
Edu Cárcamo

Sala Gran
Durada 80 minuts

Espectacle sense text

ACTIVITATS 360º

Conversa amb la 
companyia en 
finalitzar l’espectacle

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,5€
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FITXA ARTíSTICA
Idea i direcció a: Isabel 
Vázquez 
Interpretació: David 
Barrera, David Novoa, 
Arturo Parrilla, Ja-
vier Pérez, Baldo Ruiz 
i Indalecio Séura
Amb la participació de 
Maximiliano Sanford 
i Álvaro Copado
Dramatúrgia: Gregor 
Acuña-Pohl

Sala Gran
Durada 70 minuts

ACTIVITATS 360º

Dissabte 19.10 
• 11.30 h Workshop 
amb Baldo Ruiz
Preu: 5 € Inscripcions: 
www.escenagran.cat
• 20 h Presentació del 
Col·lectiu Recomana
• Conversa amb la 
companyia en finalit-
zar l’espectacle

La maldición 
de los hombres 
Malboro
Dissabte 19.10.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Dansa

Una creació d’Isabel Vázquez
Sis joves ballarins surten a escena i interpreten i ballen 
a ritme trepidant per desmuntar mites i estereotips 
masclistes i parlar de la incapacitat emocional 
masculina. Peces corals, duets o solos són oportunitats 
per veure com els ballarins comuniquen amb el seu cos 
i transmeten tot allò que volen expressar.

L’obra que fa caure l’arquetip de mascle

Preu
20€ Zona A
10€ Zona B
10€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 16€  
5-7 espectacles: 15€  
+8  espectacles: 14€
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FITXA ARTíSTICA
Xavier Vendrell, veu 
Remember, guitarres
Enric Vilà, baix 
Feliu Pla, bateria

Durada 120 minuts

Hora del concert: 
Zanahorions i 
3Golpes  22 h
BB sin sed 23 h

Nit dels Bucs de Roca 
Umbert amb el suport 
d’AUSA 

BB sin sed
+Zanahorions i 3Golpes

Dissabte 19.10.19 – 23 h
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Música 

Nit dels Bucs de Roca Umbert
BB Sin Sed tornen, dècades després del seu últim disc, 
per presentar nou treball: La dirección que no tomo. Hi 
podrem trobar els BB més directes i agressius dels dos 
primers Lps i els més poètics de Casa Doce, i destaquen 
temes com Estatua de sal, el single del disc, i El amor 
nos disuelve. BB sin sed torna amb un disc que és 
més rock que pop: guitarres que cruixen, baixos que 
retrunyen i una bateria que esclata.

Presentació del disc La dirección  
que no tomo

Preu
8€
4€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 6,40€  
5-7 espectacles: 6€  
+8  espectacles: 5,60€
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Gran gala 
lírica catalana
Diumenge 20.10.19 - 19 h
Teatre Auditori Can Palots
Sarsuela

Aula Lírica de Granollers
L’Aula Lírica de Granollers ens convida a gaudir d’un 
recital líric de cançons i àries de sarsueles compostes 
en llengua catalana, amb cançons de gran bellesa i 
qualitat musical i acompanyades de balls tradicionals. 
Alguns dels molts compositors catalans que ens van 
deixar el seu llegat en llengua catalana són Manent, 
Clavé, Sariols, Teodor, Morera i Cohí, però també 
músics valencians com Manuel Martínez Valls. 

Un recital líric de cançons i àries 
de sarsueles en català!

FITXA ARTíSTICA
Direcció musical: 
Xavi Dolç
Coordinació general: 
Anibal Gil
Cor Aula Lírica 
de Granollers
Orquestra Aula 
Lírica de Granollers
Solistes: Mireia Dolç, 
Josep Lluis Blanch, 
Xavi Fernàndez, 
Antonio Casellas i 
Visi Palacin
Ball: Esbart Dansaire 
(per concretar)  
Mestre concertador: 
Vasil Lambrinov

Durada 90 minuts

Preu
20€
10€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 16€  
5-7 espectacles: 15€  
+8 espectacles: 14€
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FITXA ARTíSTICA
Cia. Va com va Teatre
Creació: 
Sandra Monfort, 
Anna Berenguer 
i Marina Mulet
Direcció: 
David Maqueda
Interpretació: 
Marina Mulet 
i Anna Berenguer
Guitarra i veu: 
Sandra Monfort 
Escenografia: 
Joan Fortuny

Durada 55 minuts

Tornar 
a les arrels
Divendres 25.10.19 - 21 h
Teatre Auditori Can Palots
Teatre

Cia. Va com va Teatre
Tornar a les arrels és un homenatge al poble valencià. 
L’espectacle és una creació col·lectiva a partir de 
converses amb les nostres àvies. Textos propis amb 
poemes de Vicent Andrés Estellés, acompanyats de 
cançons tradicionals valencianes, i que interactuen 
amb treballs de recuperació, recreació i dignificació 
de la cultura popular per part de cantautors com Ovidi 
Montllor o Pep Gimeno “Botifarra”.

Un espectacle que ens apropa al passat 
i ens arrela al present

Preu
12€
6€ #SecretJove

Abonaments  
3-4: 9,6€  
5-7: 9€  
+8: 8,4€
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FITXA ARTíSTICA
Autoria: Sarah Ruhl
Traducció: 
Joan Sellent
Direcció: 
Julio Manrique
Interpretació: Ivan 
Benet, Carlota Olcina, 
Pol López, Mireia 
Aixalà, Xavi Ricart, 
Alba Florejachs
 i Adeline Flaun

Sala Gran
Durada 110 minuts 

L’habitació 
del costat
Dissabte 26.10.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre

Direcció de Julio Manrique 
El doctor Giving, un metge de la segona meitat del 
segle XIX fascinat pel progrés científic i tecnològic, 
experimenta amb l’ús d’un insòlit aparell elèctric que 
hauria de servir per curar tot tipus de disfuncions de 
naturalesa sexual: un vibrador. Mentre, la seva jove 
esposa experimenta una creixent curiositat respecte a 
les extravagants teràpies que el seu marit fa a l’habitació 
del costat.

Un drama extravagant i divertit situat  
a l’Amèrica victoriana

Preus
25€ Zona A
12€ Zona B
12,50€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 20€  
5-7 espectacles: 18,75€  
+8 espectacles: 17,50€
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Across The 
Universe Project
Divendres 01.11.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Musical

Sifanofa Teatre
Retrat generacional i homenatge als Beatles i a l’esperit 
revolucionari dels anys 60, amb 30 intèrprets i música 
en directe. L’obra narra les peripècies d’un jove que 
deixa la seva ciutat natal, Liverpool, i se’n va als Estats 
Units en l’època de les protestes contra la guerra del 
Vietnam, la lluita pel reestabliment dels drets dels 
afroamericans, el moviment hippy i l’explosió del 
rock’n roll. 

Una història d’amor i revolució a ritme 
de les millors cançons dels Beatles

FITXA ARTíSTICA
Cia. Sifanofa Teatre
Direcció: 
Laia Baraldés  
Coreografia: N. Bay-
lach, M. Carrasco, À. 
Murillo, M. Roc, L. 
Bartaldés, A. Herrera, 
T. Remolins i M. Sal-
vador
Arranjaments i asses-
sorament del cor: L. 
Pérez i L. Martínez
Interpretació: J. Gerri-
kabeitia, P. Comellas, 
P. Martí, L. Marínez, 
Ò. Bretau, J. Garrell, 
E. Alegra, O. Barber, 
L. Bramona, J. Casas, 
À. i M. Ferré, A. He-
rrera, B. Jiménez, À. i 
A. Letosa, H. Mas, M. 
Navarro, A. Padrós, T. 
Remolins, M. Romera 
i T. Tinell  
Músics:  J. Vallcorba, 
D. Molina, A. Folch i 
C. Castells

Sala Gran
Durada 120 minuts

Preu
15€
Exclòs de descomptes

Una gran aposta de 
teatre comarcal i
de talent emergent
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La Cenerentola
Diumenge 03.11.19 – 18 h
Teatre Auditori de Granollers
Òpera

Una òpera de Gioachino Rossini
L’òpera La Cenerentola està basada en el conte La 
Ventafocs de Charles Perrault, però amb una gran 
diferència: l’òpera va ser completament despullada 
de la màgia del conte original per fer-ne una història 
creïble i d’ambient quotidià. Una altra gran diferència 
és que, per la censura del moment, una senyora no 
podia ensenyar un peu en un escenari, i per aquest 
motiu, la Cenerentola no perd una sabata sinó que dona 
un braçalet al Príncep i se’n guarda un altre d’idèntic 
perquè ell la pugui reconèixer. 

Una òpera bufa d’una versió del conte 
La Ventafocs per a adults!

FITXA ARTíSTICA
Cor Amics de l’Òpera 
de Sabadell  
Orquestra Simfònica 
del Vallès 
Direcció musical 
i del cor: Daniel Gil 
de Tejada
Direcció d’escena: 
Pau Monterde
Interpretació: Carol 
García, César Cortés, 
Carles Pachón, 
Fernando Álvarez, 
Elisa Vélez, Anna 
Tobella i Marc Pujol
Producció:
Associació d’Amics de 
l’Òpera de Sabadell per 
Òpera de Catalunya 
   
Sala Gran
Durada 3 hores i 10 
minuts aprox.

ACTIVITATS 360º

Diumenge 03.11 – 17 h
Presentació de 
l’òpera a càrrec de 
Marc Heilbron

Preu
50€ Zona A
25€ Zona B
25€ #SecretJove

Abonament 100% òpera  
Preu 90 €
(La Cenerentola, Macbeth i 
La Traviata)
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Patricia 
Guerrero
Divendres 08.11.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Dansa

Presentació de Catedral
Patricia Guerrero és, amb només 28 anys, l’última 
revelació del flamenc (premi ”Giraldillo” al Millor 
artista revelació 2012). Arriba al Teatre per presentar 
Catedral, una transformació en la qual la bailaora va 
deixant enrere el pes de les creences —tant socials 
com religioses— en què s’eduquen les dones i es va 
despullant d’allò que l’encotilla i l’oprimeix. 

Premi “Giraldillo” al millor espectacle  
de la XIX Bienal de Flamenc de Sevilla

FITXA ARTíSTICA
Direcció escènica: 
Juan Dolores 
Caballero
Coreografia: 
Patricia Guerrero
Ball: Patricia Guerrero
Cos de Ball: 
Maise Márquez, Ana 
Agraz i Mónica Iglesias
Diego Pérez, tenor 
Daniel Pérez, 
contratenor 
José Á. Carmona, cant
J. Requena, guitarra
Agustín Diassera i 
David “Chupete”, 
percussió 

Sala Gran
Durada 70 minuts

ACTIVITATS 360º

Divendres 08.11
• 20 h Presentació 
Col·lectiu Recomana
• Conversa amb la
companyia en 
finalitzar l’espectacle

Preu
20€ Zona A
10€ Zona B
10€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 16€  
5-7 espectacles: 15€  
+8  espectacles: 14€
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La reina 
de la bellesa 
de Leenane
Dissabte 09.11.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre

Una obra dirigida per Julio Manrique
Després de l’èxit de La calavera de Connemara, arriba al 
Teatre Auditori una nova obra de Martin McDonagh La 
reina de la bellesa de la Leenane, que va escriure quan 
tenia 26 anys. Una obra dramàtica sobre la solitud, la 
sinceritat i les relacions entre les persones i la família. 

Humor negre i drama en una obra al més 
pur estil Tarantino!

Preus
25 € Zona A
12 € Zona B
12,50€ #SecretJove

FITXA ARTíSTICA
Autoria: 
Martin McDonagh
Direcció: 
Julio Manrique
Traducció: Vicky Peña
Interpretació: Enric 
Auquer, Marissa Josa, 
Marta Marco i Ernest 
Villegas

Sala Gran
Durada 100 minuts

ACTIVITATS 360º

Conversa amb la 
companyia en 
finalitzar l’espectacle

Abonaments  
3-4 espectacles: 20€  
5-7 espectacles: 18,75€  
+8 espectacles: 17,50€
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Abonaments  
3-4 espectacles: 9,60€
5-7 espectacles: 9€  
+8 espectacles: 8,40€

Ebri Knight
+ Grup teloner

Dissabte 09.11.19 – 23 h
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Música 

Presentació del disc La voz dormida
Ebri Knight torna a la càrrega amb un nou treball. Els 
maresmencs han editat un EP que dona continuïtat 
al seu treball Guerrilla, que van presentar en una gira 
de 60 concerts pels Països Catalans, la resta de l’Estat 
i Alemanya. Una obra que referma els seus directes 
enèrgics i la seva actitud punk i compromesa. La voz 
dormida vol reivindicar l’oblit al qual el franquisme va 
condemnar a milers de persones.

El nou disc és un homenatge als perdedors 
del bàndol republicà de la Guerra Civil

Preu
12€
6€ #SecretJove

FITXA ARTíSTICA
Arnau Aymerich, veu, 
acústica i mandolina
Victor Launes, 
flautes i veus
Toni Corrales, 
violí i veus
Albert Avilés, baix
Jordi Julià, 
guitarra elèctrica
Adrià Díaz, bateria

Durada 120 minuts

Hora del concert: 
Grup teloner 22 h
Ebri Knight 23 h

ACTIVITATS 360º

Dissabte 09.11 – 20 h 
I si parlem de música?
Xerrada amb el grup 
dinamitzada per 
Joan Gener
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Les cartes 
de Brahms
Diumenge 10.11.19 – 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Cor de Cambra de Granollers i Jordi Boixaderas
Johannes Brahms (1833-1897) té un estret vincle amb 
la música coral així com amb la dimensió espiritual. El 
Cor de Cambra de Granollers i l’actor Jordi Boixaderas, 
sota la direcció de Josep Vila i Jover, ens ofereixen 
diferents obres del catàleg brahmsià com ara Valsos 
amorosos, Opus 52  o Danses Hongareses.

Una proposta del Cor de Cambra de  
Granollers i de l’actor Jordi Boixaderas

FITXA ARTíSTICA
Cor de Cambra de 
Granollers  (Josep Vila 
Jover, direcció)
Cor Jove Amics 
de la Unió (Marta 
Dosaiguas, direcció)
Josep Surinyac i Jordi 
Armengol, piano
Jordi Boixaderas, 
interpretació
Oriol Pérez Treviño, 
dramatúrgia
Josep Vila Jover, 
direcció

Sala Gran
Durada 90 minuts

ACTIVITATS 360º

Div. 08.11 – 20.30 h
Viu el Cor!
Diumenge 10.11 – 18 h
Conferència amb 
Xavier Chavarria,
musicòleg 

El Cor de Cambra de 
Granollers és resident 
al Teatre Auditori de 
Granollers

Preu
18 € Zona A
9€ Zona B
9€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 14,4€  
5-7 espectacles: 13,5€  
+8 espectacles: 12,6€
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FITXA ARTíSTICA
Cosmos Quartet:
Helena Satué, violí 
Bernat Prat, violí 
Lara Fernández, viola 
Oriol Prat, violoncel

Sala Petita
Durada 60 minuts

Cosmos Quartet
Divendres 15.11.19 – 20 h
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Concert en record de Carles Riera
Cosmos Quartet neix el 2014 amb l’objectiu de descobrir 
i aprofundir l’extens i fascinant repertori per a quartet 
de corda. Durant el concert podrem gaudir de l’obra de 
cambra més important de Josep M. Ruera, Ambients, 
una peça deliciosa que rarament es pot escoltar a la 
seva ciutat. El repertori també inclourà el Quartet en mi 
bemoll major de Franz Schubert.

Una ocasió única per gaudir de l’obra 
Ambients de Josep Maria Ruera

Preu
10€
5€ #SecretJove

Cicle 
Carles Riera

Abonaments  
3-4 espectacles: 8€  
5-7 espectacles: 7,5€  
+8 espectacles: 7€
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FITXA ARTíSTICA
Direcció i autoria: 
Alfredo Sanzol
Traducció: 
Joan Lluís Bozzo
Interpretació: 
Laura Aubert, 
Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta 
Pérez, Jordi Rico i 
Ferran Vilajosana

Sala Gran
Durada 106 minuts

La tendresa
Divendres 15.11.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre

Dagoll Dagom i T de Teatre
Si volem estimar hem d’arriscar-nos a patir. T de 
Teatre i Dagoll Dagom coprodueixen la versió catalana 
de l’aclamadíssima comèdia d’Alfredo Sanzol La 
ternura. L’autor, inspirat en l’univers de les comèdies 
de Shakespeare, dirigeix aquesta enginyosa comèdia 
romàntica de princeses i llenyataires perduts en una illa 
deserta que ens parla de la impossibilitat de protegir-
nos del mal que ens pot fer l’amor. Aventures, embolics, 
enamoraments i confusions per no parar de riure! 

Una comèdia de llenyataires i princeses 
repleta d’embolics, jocs i enganys!

Preus
25 € Zona A
12 € Zona B
12,50€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 20€  
5-7 espectacles: 18,75€  
+8 espectacles: 17,50€

L’espectacle 
revelació teatral 
de la temporada a 
Barcelona
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Microteatre
Divendres 15.11.19 – 21 h
Dissabte 16.11.19 – 21 h
Diumenge 17.11.19 – 18 h
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Teatre 

Concurs de dramatúrgia
Projecte de creació escènica, organitzat per Roca 
Umbert i Arsènic Espai de Creació, que planteja per 
sisena vegada la representació de petites obres teatrals 
en espais singulars de Roca Umbert. La temàtica de 
l’obra d’aquest any girarà entorn de la idea: I ARA, 
QUÈ? Els textos representats els faran dramaturgs 
novells, amb un màxim de tres intèrprets i amb direcció 
professional. Cada dia de la funció es podran veure les 
quatre obres seguides.

Quatre obres en quatre espais singulars

FITXA ARTíSTICA
Producció: 
Arsènic Espai 
de Creació
Repartiment a 
determinar

Durada 90 minuts
(20 minuts per obra)

Preu
12€ 
(Pack 4 propostes)
Exclòs de descomptes
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FITXA ARTíSTICA
Pep Sala, veu, guitarra 
i piano  
Jonathan Argüelles, 
veu
Gerry Duffy, veus i 
percussions 
Ramon Altimir, 
teclats 
Jordi Mena 
i Josep Lluís Pérez, 
guitarra 
Pep Sánchez, baix 
Carles “Xarli” Oliver 
i Quim “Benítez” 
Vilaplana, bateria 
Joan Antonell, multi 
instrumentista

SAU30
Dissabte 16.11.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Música

La banda de Sau (una banda sense futur)
La mítica banda osonenca Sau retorna als escenaris 30 
anys desprès de la seva creació. SAU30 és un projecte 
comú de totes les persones que han format part del grup, 
tant de la banda com de l’equip tècnic, amb l’absència 
del cantant Carles Sabater, desaparegut sobtadament el 
13 de febrer de 1999. Un concert que serà un repàs a les 
millors cançons del grup, una de les bandes catalanes 
que més discos ha venut en tota la seva història. 

Una oportunitat única per reviure 
els grans èxtis d’una banda essencial

Preus
30€ Zona A
15€ Zona B
Exclòs de descomptes
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David Guapo
Divendres 22.11.19 – 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Monòleg

Un còmic multidisciplinari
David Guapo és un dels millors còmics del panorama 
nacional, com hem pogut comprovar en les seves 
aparicions en televisió cantant a Tu cara me suena, 
monòlegs a El club de la comèdia i, recentment, en la 
seva faceta com a actor en Senyor Dóna’m paciència 
d’Álvaro Díaz i Sense Marrades de Santiago Segura, dues 
de les comèdies espanyoles més taquilleres dels últims 
anys. Els seus espectacles són un desplegament de 
talent: acting, improvisació i música combinats sempre 
amb ironia i humor.

Un monòleg amb el millor humor!

Preu
20 € Zona A
10 € Zona B
10€ #SecretJove

FITXA ARTíSTICA
Guió i direcció: 
David Guapo
 
Sala Gran
Durada 90 minuts

Abonaments  
3-4 espectacles: 16€  
5-7 espectacles: 15€  
+8 espectacles: 14€
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Monster, de prop 
ningú és normal
Divendres 22.11.19 i dissabte 23.11.19 – 21 h
Diumenge 24.11.19 – 19 h
Llevant Teatre
Teatre

Una coproducció d’Arsènic Espai de Creació
Monster, amb text del premiat dramaturg escocès David 
Greig, és una defensa de l’anormalitat com a camí 
cap a la felicitat i és també un concert de  presentació 
de disc de la banda de punk-pop The Prinzelles. Les 
peces musicals fan avançar la trama de l’obra: la Cati 
i el seu pare reben la visita de l’assistenta social i es 
desencadenen un seguit d’accidents i equívocs.

Una comèdia musical sobre la necessitat 
d’acceptar-nos tal com som

Preu
15 €
7,5 #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,5€

FITXA ARTíSTICA
Dramatúrgia: David 
Greig
Direcció: Roberto 
Romei
Interpretació: Blanca 
Garcia-Lladó, Clara 
Manyós i Berta Pipó
Composició musical: 
The Mamzelles

Durada 90 minuts

ACTIVITATS 360º

Conversa amb 
la companyia  en 
finalitzar l’espectacle
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Amor oscuro
Dissabte 23.11.19 – 19 h i 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre

Sonetos
Al desembre de 1983, gairebé 50 anys després de la seva 
escriptura, es van publicar, per primera vegada, els 
Sonetos de Amor oscuro de Federico García Lorca, en una 
edició clandestina. Com havia estat possible que durant 
mig segle aquests versos, probablement els millors de 
Lorca, haguessin estat ocults? Aquesta és la història 
d’una ocultació, dels versos desapareguts d’un poeta 
desaparegut. Una història de por i de silenci, a través 
d’onze personatges, onze sonets i una història. Onze 
poemes i una vida.

Els millors poemes de Federico García 
Lorca, els últims que va escriure

FITXA ARTíSTICA
Autoria i direcció: 
Jesús Arbués
Basat en Sonetos del 
amor oscuro de 
Federico García Lorca
Interpretació: 
Javier García Ortega

Sala Oberta
Durada 60 minuts

Espectacle en castellà

ACTIVITATS 360º

Conversa amb 
la companyia  en 
finalitzar l’espectacle

Preu
15 €

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,5€
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Lildami
+ Suu
Dissabte 23.11.19 – 23 h
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Música 

Presentació del disc Flors mentre visqui
Lildami és el pseudònim de Damià Rodríguez, un 
cantant de rap/ trap en català que destaca per un 
missatge allunyat de l’estereotip de drogues o violència. 
Llicenciat en disseny industrial, a aquest coco creatiu 
li brollen lletres intel·ligents, punyents i iròniques, que 
acompanya dels millors beats. Una hora abans del seu 
concert podrem escoltar Suu, una de les joves promeses 
musicals actuals: pinzellades de reggae, rock i pop.

2 milions de visualitzacions al Youtube 

Preu
10€
5€ #SecretJove

FITXA ARTíSTICA
Lildami:
Damià Rodríguez, veu

Suu:
Susana Ventura, veu

Durada 120 minuts

Hora del concert: 
Suu 22 h
Lildami 23 h

ACTIVITATS 360º

Dissabte 23.11 – 20 h 
I si parlem de música?
Xerrada amb el grup 
dinamitzada per 
Joan Gener

Abonaments  
3-4 espectacles: 8€  
5-7 espectacles: 7,50€  
+8 espectacles: 7€
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Els Elements 
Diumenge 24.11.19 – 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Orquestra de Cambra de Granollers
Una autèntica evocació de la fascinació que els músics 
han sentit sempre pels fenòmens de la natura i la lluita 
dels elements. Des del Barroc, amb l’espectacular 
Suite Les Elements de Rebel o la Música Aquàtica de 
Telemann, fins al foc simfònic de Haydn o els paisatges 
sonors de la Romania nadiua de Bartók amb Danses 
romaneses. El concert, a més, oferirà una sorprenent 
posada en escena, amb el ceramista granollerí Toni 
Cumella que crearà una peça en directe  i fusionarà 
l’acció plàstica amb la música que anirà sonant.

Foc, terra, aire i aigua convertits en  
esplèndides obres musicals 

FITXA ARTíSTICA
Orquestra de Cambra 
de Granollers
Direcció: 
Corrado Bolsi
Ceramista: Toni 
Cumella

Sala Gran
Durada 90 minuts

ACTIVITATS 360º

Dijous 21.11 – 10 h  
Viu l’Orquestra!
Diumenge 24.11 – 18 h
Conferència a càrrec 
de Xavier Chavarria,
musicòleg 

L’Orquestra de Cambra 
de Granollers és 
resident al Teatre 
Auditori de Granollers

Preu
20€ Zona A
10€ Zona B
10€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 16€  
5-7 espectacles: 15€  
+8 espectacles: 14€
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FITXA ARTíSTICA
Dramatúrgia i direcció: 
Cristina Clemente 
i Marc Angelet
Interpretació: 
Roger Coma, 
Meritxell Huertas, 
Meritxell Calvo 
i Manel Sans

Durada 75 minuts

Lapònia
Divendres 29.11.19 - 21 h
Teatre Auditori Can Palots
Teatre

Hause & Richman
Dues famílies es troben a Lapònia per celebrar la nit 
de Nadal i esperar l’arribada del Pare Noel, però una 
de les criatures explica a l’altra que aquest home amb 
barba blanca no existeix. El que havia de ser una 
vetllada de festa i il·lusió es convertirà en una batalla 
entre germanes, parelles i cunyats, d’on emergiran 
mentides, veritats i secrets inconfessables. Lapònia és 
una comèdia brillant sobre les mentides, les il·lusions i 
l’educació que rebem des de ben petits.

Una comèdia àcida i familiar amb  
conflicte i humor a parts iguals

Preu
12€
6€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 9,6€  
5-7 espectacles: 9€  
+8 espectacles: 8,4€
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Kingdom 
Divendres 29.11.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre

De la companyia Agrupación Señor Serrano
Els plàtans i King Kong, dos tòtems del sistema, dues 
bèsties insaciables que necessiten créixer sense límits, 
tot i que això ens empenta cap l’extinció. I si aquest és 
el destí de la humanitat què farem? plorar? No, abraçar 
els nostres plàtans i muntar una festa. L’Agrupación 
Señor Serrano explora la idea del cinema en temps 
real, però en aquesta ocasió amb una aposta decidida 
pels elements realitzats en viu: música, performance i 
moviment prenen l’escena i es complementen amb els 
objectes i les videoprojeccions.

Una irreverent i demolidora crítica  
al capitalisme portada al límit

FITXA ARTíSTICA
Creació: Àlex Serrano, 
Pau Palacios i Ferran 
Dordal
Performance: 
Diego Anido, Pablo 
Rosal, Wang Ping-
Hsiang, David Muñiz 
i Nico Roig
Música: Nico Roig
Video-programació: 
David Muñiz
Video-creació: Vicenç 
Viaplana

Sala Gran
Durada 60 minuts

ACTIVITATS 360º

Conversa amb la 
companyia en 
finalitzar l’espectacle

Preu
15€
7,50€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,5€

Una de les creacions 
més trencadores del 
panorama teatral 
català
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In Crescendo
Dissabte 30.11.19 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Música

Presenten Inesperat
In Crescendo torna al Teatre Auditori per presentar el 
seu tercer disc Inesperat, enregistrat amb motiu de ser 
guanyadors del Premi Espai Ter. Amb cançons triades  
minuciosament per no deixar indiferent a ningú, el disc, 
gravat en directe, amaga un gran treball vocal que farà 
viatjar i somniar l’espectador. Podrem sentir cançons 
com Boig per tu de Sau, 21 de Judit Nedderman o El 
patio de Pablo López amb arranjaments de Lluís Pérez-
Cansell.

Els granollerins In Crescendo 
presenten nou disc

FITXA ARTíSTICA
In Crescendo: 
Paula Aparicio, 
Miquel Fernández, 
Julen Gerrikabeitia, 
Samantha López, 
Inés Martí de Veses, 
Laia Martínez, Arnau 
Oliver, Elena Oliver, 
Anna Pérez Cansell, 
Lluís Pérez Cansell i 
Maria Rosa Rodríguez
Direcció musical: 
Lluís Pérez Cansell
Idea original: 
In Crescendo
Direcció escènica: 
Jordi Vilar 
i In Crescendo

Sala Gran
Durada 75 minuts

Preus
20 € Zona A
10 € Zona B
10€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 16€  
5-7 espectacles: 15€  
+8 espectacles: 14€
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Abonaments  
3-4 espectacles: 9,60€  
5-7 espectacles: 9€  
+8 espectacles: 8,40€

Crisix
+ Grup teloner

Dissabte 30.11.19 – 23 h
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Música 

Presentació del disc Against the Odds
Des de la presentació del seu últim disc el març de 
2018, el grup Crisix ha girat sense parar. Aquest any 
tenen concerts confirmats a grans festivals europeus i 
també el seu primer tour pels Estats Units, on tocaran 
al festival Full Terror Assault d’Illinois. En els seus 
concerts en directe, l’energia es triplica i mostra que 
Crisix són uns artistes que han realitzat centenars de 
concerts. 

Crisix és una de les bandes europees de 
thrash metal més aclamades

FITXA ARTíSTICA
Juli Baz “Bazooka” 
Sánchez, veu
Marc “Busi” Busqué 
Plaza, guitarra
Albert Requena 
Mateu, guitarra 
Javi “Carry” Carrión 
López, bateria 
Pla Vinseiro, baix

Durada 120 minuts

Hora del concert: 
Grup teloner 22 h
Crisix 23 h

Preu
12€
6€ #SecretJove
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Cinco horas 
con Mario
Diumenge 01.12.19 - 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre

Amb Lola Herrera
Estem al març de 1966. Carmen Sotillo acaba de perdre 
al seu marit Mario de forma inesperada, i mentre vetlla 
el cadàver del seu marit inicia amb ell un monòleg-
diàleg en el qual descobrim els conflictes del seu 
matrimoni. Cinco horas con Mario és un document 
viu de les preocupacions econòmiques, religioses, 
polítiques, sexuals i morals llavors imperants que 
Delibes va deixar retratades amb nitidesa.

Lola Herrera protagonitza l’inoblidable 
text de Miguel Delibes

FITXA ARTíSTICA
Autoria: Miguel 
Delibes
Direcció: Josefina 
Molina
Adaptació: Miguel 
Delibes, Josefina 
Molina i José Sámano
Interpretació: Lola 
Herrera

Sala Gran
Durada 85 minuts

Espectacle en castellà

Preus
25 € Zona A
12 € Zona B
12,50€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 20€  
5-7 espectacles: 18,75€  
+8 espectacles: 17,50€

Funció accessible

Ajuda auditiva: 
demana uns auriculars 
i gaudeix de l’espectacle 
(més info pàg. 12 i 13)



Ovelles
Diumenge 08.12.19 - 19 h
Teatre Auditori Can Palots
Teatre

Flyhard Produccions
Tres germans de Barcelona es troben per decidir què fer 
amb una insòlita herència; han heretat ovelles. Aviat 
s’adonaran que el que semblava un regal caigut del 
cel pot capgirar la seva realitat. Ovelles reflexiona, en 
clau d’humor, sobre la frustració d’una generació molt 
marcada per la crisi, de com fer front a la decepció i de 
la permanent necessitat de reinventar-nos. 

“De tots els animals de granja que 
podíem heretar, les ovelles són les que 
més em molen”

FITXA ARTíSTICA
Dramatúrgia i direcció: 
Yago Alonso 
i Carmen Marfà 
Interpretació: 
Biel Duran, Eduard 
Buch i Sara Espígul/ 
Gemma Martínez

Durada 75 minuts

Preu
12€
6€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 9,6€  
5-7 espectacles: 9€  
+8 espectacles: 8,4€
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Els tramposos
Divendres 13.12.19 - 21 h
DIumenge 15.12.19 - 19 h
Llevant Teatre
Teatre

Cia. Els McNífics
Un professor de filosofia borratxo, un jove que 
pateix massa pels calés i un adolescent amb males 
companyies... què poden tenir en comú? Trenta 
mil lliures, la família i l’habilitat per fer trampes. 
Els Tramposos és una obra irlandesa políticament 
incorrecta, malparlada i juganera, en la qual 
s’expliquen tres relats que van teixint, a poc a poc, la 
història final. 

Quan les coses comencen bé...  
I acaben encara millor!

Preu
15 €
7,5€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,5€

FITXA ARTíSTICA
Cia. Els McNífics
Dramatúrgia:Conor 
McPherson
Direcció: Esteve 
Mulero
Interpretació: Josep 
Casanova, Marc 
Felipe i Francesc 
Marginet

Durada 90 minuts

ACTIVITATS 360º

Conversa amb 
la companyia  en 
finalitzar l’espectacle
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FITXA ARTíSTICA
Ballet Nacional Rus
Basat en el conte 
El Trencanous i el rei 
dels ratolins 
d’Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann
Direcció: 
Sergei Radchenko
Coreografia: 
Marius Petipa 
Música: 
Piotr í. Txaikovski

Sala Gran
Durada 90 minuts

El Trencanous
Dijous 02.01.20 - 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Dansa

Ballet Nacional Rus
La companyia de dansa Ballet Nacional Rus torna a 
Granollers per presentar un dels ballets més clàssics 
basat en el conte de Hoffman, El trencanous i el rei dels 
ratolins. La història passa durant la nit de Nadal de 
1850 a casa del jutge Stahlbaum. Una de les filles del 
jutge rep un regal molt especial: un soldadet de fusta 
que serveix de trencanous.

Un dels ballets més clàssics i 
internacionals arriba per Nadal!

Preu
36€ Zona A
20€ Zona B
18€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 28,8 €  
5-7 espectacles: 27€  
+8 espectacles: 25,2 €
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La dansa de 
la venjança
Divendres 10.01.20 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre

Amb Pablo Derqui
Una parella se separa després d’anys de matrimoni. 
El divorci els obliga a resoldre com s’han de repartir 
les hores d’un fill menor d’edat. Han fet un pacte. Han 
arribat amb serenor fins a aquest pacte. Però avui, a 
la casa on havien fundat la seva història en comú, el 
pacte es trenca i alguna cosa esclata. Pere Riera dirigeix 
aquesta batalla campal entre Pablo Derqui i Maria 
Rivera.

Un thriller emocional de Jordi Casanovas 
on l’amor s’acaba i comença la guerra

FITXA ARTíSTICA
Autoria: 
Jordi Casanovas
Direcció: Pere Riera
Interpretació: Pablo 
Derqui i Maria Rivera

Sala Gran
Durada 80 minuts

Preus
25 € Zona A
12 € Zona B
12,50€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 20€  
5-7 espectacles: 18,75€  
+8 espectacles: 17,50€

Funció accessible

Ajuda auditiva: 
demana uns auriculars 
i gaudeix de l’espectacle 
(més info pàg. 12 i 13)
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Aüc
Dissabte 11.01.20 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Dansa, música i teatre

Les Impuxibles
Aüc ens parla de la violència sexual, diversa i molt més 
extensa del que volem imaginar, invisibilitzada per 
desconeixement, connivència o horror. Un muntatge 
on es barreja la música, la poesia, la dansa i el teatre. 
És el setè espectacle de la companyia Les Impuxibles, 
que durant la temporada 2019/2020 seran la companyia 
convidada del Teatre Auditori. Les Impuxibles és la 
fusió artística d’una pianista i una ballarina, Clara i 
Ariadna Peya, germanes, creadores i intèrprets. 

Un espectacle d’art transformador, per 
reflexionar entorn a la violència sexual 

FITXA ARTíSTICA
Autoria i direcció: 
Les Impuxibles (Clara 
Peya i Ariadna Peya) i 
Carla Rovira
Text i dramatúrgia: 
Carla Rovira
Interpretació: Júlia 
Barceló, Olga Lladó, 
Ariadna Peya, Clara 
Peya, i Maria Salarich
Direcció coreogràfica: 
Ariadna Peya
Composició i 
interpretació musical: 
Clara Peya

Sala Gran
Durada 75 minuts

ACTIVITATS 360º

Conversa amb 
la companyia  en 
finalitzar l’espectacle

Companyia convidada 
de la temporada 
2019-2020 del Teatre 
Auditori de Granollers

Preu
15€
7,50€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,5€

Clara Peya, premi 
Nacional de Cultura 
2019
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Akelarre
Divendres 17.01.20 – 21 h
Diumenge 19.01.20 – 19 h
Llevant Teatre
Musical

Cia. The Felieuttes
The Feliuettes retornen amb aquest espectacle al 
cabaret més genuí, amb música, gamberrisme, 
reivindicació, comèdia i autoparòdia. Ens conviden al 
seu aquelarre, on ens interpel·len, es pregunten sobre 
el món que els ha tocat viure i sobre com transformar-
lo, sent dones. Akelarre és un espectacle divertit i 
combatiu, un cabaret amb humor negre i en el qual 
impera l’absurd per treure a escena temes punyents 
sobre igualtat de gènere que afecten homes i dones.

Cabaret còmic i reivindicatiu amb textos 
de Clàudia Cedó i música de Clara Peya

Preu
15 €
7,50€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,5€

FITXA ARTíSTICA
Idea original: The 
Feliuettes
Dramatúrgia: The 
Feliuettes i Míriam 
Escurriola
Direcció: Míriam 
Escurriola
Direcció musical: 
Gerard Sesé
Interpretació: Maria 
Cirici, Laura Pau, 
Gerard Sesé i la 
col·laboració especial 
de Vicky Peña com a 
Madame Big Lips
Composició musical: 
Ariadna Cabiró, 
Arnau Tordera, Clara 
Peya i Gerard Sesé

Durada 70 minuts

ACTIVITATS 360º

Conversa amb 
la companyia  en 
finalitzar l’espectacle
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Nit transfigurada
Dissabte 18.01.20 – 19 h i 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Orquestra de Cambra de Granollers
La dolça evocació musical de les estacions a Buenos 
Aires (Estaciones Porteñas), a través de quatre 
tangos de Piazzolla, es combina amb la primera obra 
mestra composta per Arnold Schönberg, Verklärte 
Nacht (Nit transfigurada), escrita el 1899 i nascuda 
de l’apassionada història d’amor que va viure amb 
Mathilda, que va acabar sent la seva esposa. En aquesta 
ocasió, el públic es diluirà entre els components de 
l’Orquestra de Cambra en una experiència sonora 
única.

La dolça melangia dels tangos de Piazzolla 
i la passió de Schönberg en un sol concert

Preu
20 €
10€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 16€  
5-7 espectacles: 15€  
+8 espectacles: 14€

FITXA ARTíSTICA
Orquestra de Cambra 
de Granollers
Corrado Bolsi, 
direcció
Laura Borràs, 
il·lustracions

Sala Oberta
Durada 60 minuts

ACTIVITATS 360º

Dijous 16.01 – 10 h  
Viu l’Orquestra!
Dissabte 18.01 – 18 h
Conferència a càrrec 
de Xavier Chavarria,
musicòleg 

L’Orquestra de Cambra 
de Granollers és 
resident al Teatre 
Auditori de Granollers

Dues úniques 
funcions per 
a 200 persones
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FITXA ARTíSTICA
Cia. Zero en conducta
Direcció i coreografia: 
Julieta Gascón
i José Antonio 
Puchades (Putxa) 
Assistència 
de coreografia: 
David Maqueda
Interpretació: 
Amok Cor, Elena 
Lalucat, Pino Stainer, 
Julieta Gascón 
i José Antonio 
Puchades (Putxa)

Durada 60 minuts

He man hé
Dissabte 18.01.20 - 21 h
Teatre Auditori Can Palots
Teatre físic, dansa i d’objectes

Cia. Zero en conducta
Nolan decideix emprendre un viatge per sortir de 
la seva immobilitat. Cinc ballarins li donen vida, i 
representen els seus cinc esperits, una creença de la 
tribu nord-americana Cheyenne, que anomenava “eh 
man” les persones amb més d’un esperit. La Cia. Zero 
en conducta ens presenta un espectacle de teatre físic, 
dansa, mim i manipulació de titelles, que mostra la 
complexitat d’allò petit, que la respiració no és sols 
prendre aire i que l’ànima dels titelles no és tan diferent 
de la de les persones.

Un viatge ple d’il·lusions, música  
i sentiments

Preu
12€
6€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 9,6€  
5-7 espectacles: 9€  
+8 espectacles: 8,4€
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Delafé
+ Grup teloner

Dissabte 18.01.20 – 23 h
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Música 

Presentació del disc La gran ola
El sisè disc de Delafé és un nou pas endavant dins la 
carrera de la banda barcelonina. Un disc en què podem 
trobar música electrònica i en el qual s’apropen més 
que mai a la pista de ball sense perdre la seva essència. 
En aquest treball les cançons busquen funcionar 
independentment per donar més força al directe. 

Delafé torna als escenaris!

Abonaments  
3-4 espectacles: 9,6€  
5-7 espectacles: 9€  
+8 espectacles: 8,4€

FITXA ARTíSTICA
Oscar D’Aniello, 
veu i lletres 
Dani Acedo, 
programacions, 
sàmplers, teclats, 
baix i veus

Durada 120 minuts

Hora del concert: 
Grup teloner 22 h
Delafé 23 h

Preu
12€
6€ #SecretJove
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Mishima
Divendres 24.01.20 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Música

Presenten “Ara i aquí”
Mishima presenta Ara i Aquí el nou disc del quintet 
barceloní per celebrar el seu 20è aniversari. És el seu 
primer àlbum en viu, un disc enregistrat en directe 
durant els dos concerts de Nadal que van oferir a la sala 
Apolo de Barcelona. El repertori combina grans èxits 
amb obra recent i és un homenatge, potser no tant a ells 
mateixos com a les cançons que els han portat fins aquí.

Mishima celebra el seu 20è aniversari  
amb la presentació d’Ara i Aquí 

Preu
20 € Zona A
10 € Zona B
Exclòs de descomptes

FITXA ARTíSTICA
David Carabén, veu i 
guitarra 
Marc Lloret, teclats: 
Dani Vega, guitarra: 
Xavi Caparrós, baix: 
Alfons Serra, bateria: 

Sala Gran
Durada 90 minuts
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Desconnexió
Dissabte 25.01.20 - 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre

Amb Clara Segura i Bruno Oro
Guillermo Peñalvar, un director de cinema argentí, ha 
d’enfrontar-se amb el passat en rebre un homenatge per 
la cèlebre pel·lícula que el va dur a la fama i a conèixer la 
seva actual parella, l’actriu Roxana. En l’actualitat, però, 
la parella està en crisis. Bruno Oro i Clara Segura es 
retroben de nou als escenaris per interpretar múltiples 
personatges en to de comèdia. 

Una història hilarant i tendre sobre l’amor, 
el desamor, l’èxit i el fracàs

FITXA ARTíSTICA
Direcció: Clara Segura
Dramatúrgia: 
Bruno Oro, Alejo 
Levis i Joan Yago
Interpretació: 
Clara Segura 
i Bruno Oro

Sala Gran
Durada 90 minuts

Preus
20 € Zona A
10 € Zona B
10€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 16€  
5-7 espectacles: 15€  
+8 espectacles: 14€
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París a 4 mans  
Divendres 31.01.20 – 20 h
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Cicle Carles Riera
Dos grans pianistes, Jean-Pierre Dupuy i Pilar López-
Carrasco, toquen a 4 mans música de compositors 
francesos, des de l’impressionisme de finals del segle 
XIX fins als anys 20: una ocasió única per escoltar obres 
com La Belle Excentrique de Satie, Ma mère l’Oye de 
Ravel o Six Épigraphes Antiques de Debussy, entre altres. 

La millor música francesa a quatre mans: 
Debussy, Ravel, Hahn i Satie.

FITXA ARTíSTICA
Jean-Pierre Dupuy, 
piano  
Pilar López-Carrasco, 
piano

Sala Petita
Durada 60 minuts

Cicle 
Carles Riera

Preu
10€
5€ #SecretJove

Abonaments  
3-4 espectacles: 8€  
5-7 espectacles: 7,5€  
+8 espectacles: 7€
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DIUMENGE 1 
DE SETEMBRE 2019 – 12 h
LA BATLLIA DE 
SANT ESTEVE DE 
GRANOLLERS
Fanfàrria per a tres 
gralles, timbal i dos 
orgues de tubs
Enric Montsant, Xavier 
Pijuan, Gemma Rovira, 
gralles
Albert Mallorca, timbal
Ignasi Prunés i Vicenç 
Prunés, orgues
 
CONCERT EXTRAORDINARI
DIUMENGE 6 
D’OCTUBRE 2019 – 18 h
LAUDATE PUERI
Un vitrall de veus 
blanques
VEUS- Cor Infantil Amics de 
la Unió (Granollers)
(Josep Vila Jover, direcció)
Noies del Cor Jove Amics de 
la Unió (Marta Dosaiguas, 
direcció)
Juan de la Rubia, orgue
Lluís Vilamajó, director 
convidat
Venda d’entrades a les 
Taquilles del TAG i a 
www.escenagran.cat

DIUMENGE 17 
DE NOVEMBRE 2019 – 18 h
MUSICA GLACIES
El so del gel. L’orgue 
escandinau
Linda Mothes, orgue 
(Tromso, Noruega)
 
DIUMENGE 1 
DE DESEMBRE 2019 – 18 h
REMOR DE NADAL
La música del Mestre 
Francesc Civil 
(1895-1990)
Capella Polifònica de Girona
Vicenç Prunés, orgue
Martí Ferrer i Bosch, direcció
 

DIJOUS 26 
DE DESEMBRE 2019 – 11 h
LA BATLLIA DE 
SANT ESTEVE DE 
GRANOLLERS
Fanfàrria 
GLòRIA (de la Missa 
de Gralles), de Pol 
Requesens Roca.
Per a Cor, Assemblea, 
tres gralles, timbal 
i dos orgues de tubs 
(ESTRENA)
Enric Montsant, Xavier 
Pijuan, Gemma Rovira, 
gralles
Albert Mallorca, timbal
Coral Albada (Granollers)
Ignasi Prunés i Vicenç 
Prunés, orgues

La Música del Cel
CICLE DE MúSICA PER A ORGUE 
A L’ESGLéSIA DE SANT ESTEVE 

Donatiu únic: 7 €/adult
www.musicasacragranollers.org 
musicasacragranollers@gmail.com  

Amb la col·laboració de: Organitza:
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LA MÚSICA CLÀSSICA
AL TEATRE AUDITORI

DE GRANOLLERS

Orquestr a de Ca Mbr a de Gr a nOLLers
Veus – COr Infa n tIL a MICs de L a unIó

COr de Ca Mbr a de Gr a nOLLers
CICLe CarLes rIer a

CICLe d’òper a a CataLun ya
CICLe de sarsueL a

Temporada 2019—2020
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ORqUESTRA DE CAMbRA 
DE GRANOLLERS 

Els Elements
24.11.19 —19 h

Nit transfigurada
18.01.20—19 h i 21 h

Carnaval dels animals
16.02.20—19 h 

La Pastoral de Beethoven
17.05.20—19 h 

VEUS – COR INfANTIL 
AMICS DE LA UNIó

Laudate Pueri 
06.10.19—18 h

Trihumans (òpera infantil)
28 i 29.03.20—18 h

Amb l’Orquestra de Cambra de 
Granollers

COR DE CAMbRA 
DE GRANOLLERS

Les cartes de Brahms 
10.11.19—19 h

Renaissance 
25 i 26.04.20—19 h

COR JOVE AMICS DE LA UNIó

Denominació d’Origen
23.05.19 – 21h

CICLE CARLES RIERA 

Carles Marigó
18.10.19—20 h 

Cosmos Quartet
15.11.19—20 h 

París a quatre mans
31.01.20—20 h 

La guitarra mediterrània
28.02.20—20 h 

De Monteverdi a Wagner
03.04.20—20 h 

CICLE D’ÒpERA
A CATALUNyA

La Cenerentola
03.11.19—18 h 

La Traviata
08.03.20—18 h

Macbeth
10.05.20—18 h

CICLE DE SARSUELA

Gala de sarsuela en català
Aula lírica de Granollers

20.10.19—19 h 

Manojo de rosas
Cia. Milnotes 

05.04.20—19 h

JA A LA VENDA!
presen taCIó de L a teMpOr ada de MúsICa CL àssICa

25.09.19—19 h. Teatre Auditori de Granollers

Vine a conèixer amb detall la programació especial de música clàssica,
 òpera i sarsuela i recull el nou llibret!



El Futur
09.11.19 — 20 h. Llinars

Rebota y en tu cara explota
Agnés Mateus i Quim Tarrida
15.11.19 —21 h. Cardedeu

Amor Oscuro
Sonetos de Federico García Lorca
23.11.19 — 19 h i 21 h. Granollers 

Kingdom
Agrupación Señor Serrano
29.11.19 — 21 h. Granollers 

Carinyo
De Perez&Disla
14.12.19 —20 h. Sant Celoni 

Espera
Companyia EIA
20.12.19 — 12 h. Llinars (Sala Tallers)

Aüc
Companyia Les Impuxibles
11.01.20 —21 h. Granollers

GPS
Girem Propostes 
Singulars

GPS és una programació 
conjunta del Teatre 
Auditori de Granollers, 
el Teatre Auditori 
Cardedeu, el Teatre 
Ateneu de Sant Celoni 
i el Teatre Auditori 
de Llinars del Vallès, 
orientada a donar 
suport a la creació 
contemporània. 

Amb l’entrada d’un espectacle 
GPS podràs gaudir del 50% de 
descompte en un altre espectacle 
GPS d’una altra població si 
ensenyes l’entrada a les taquilles.

Teatre Auditori Cardedeu 
Tel. 93 846 18 27
www.teatreauditoricardedeu.cat

Teatre Auditori de Granollers
Tel. 93 840 51 21
www.teatreauditordegranollers.cat

Teatre Auditori de Llinars
Tel. 93 841 16 95
www.teatreauditorillinars.cat

Teatre Ateneu de Sant Celoni 
Tel. 93 867 40 89 
www.santceloni.cat/teatreateneu

74
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Petits 
i grans

Tots els espectacles estan 
exclosos de descomptes 
excepte: Ludo, Els Pastorets 
i Artabán, la llegenda del Quart 
Rei Mag

Sí que 
m’estimen!
escenagran.cat/patinautes
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Trieu 
l’espectacle 
segons l’edat escenagran.cat

/patinautes

En Bernat 
el pescador
a partir de 3 anys 
Pàg.78

Ludo
a partir de 4 anys 
Pàg.81

Descobrint Queen
a partir de 3 anys
Pàg.82

Hai, la pescadora 
de somnis
a partir de 3 anys
Pàg.85

Kàtia
a partir de 4 anys
Pàg.89

Música d’aigua 
i música de foc
a partir de 5 anys
Pàg.90

Més enllà 
dels miralls
a partir de 3 anys
Pàg.91

Lunnis 
de leyenda
a partir de 3 anys
Pàg.93

Els Pastorets
a partir de 5 anys
Pàg.94 i 95

Àngels, dimonis i... 
Pastorets?
a partir de 4 anys
Pàg.94 i 95

Artaban, 
la llegenda del quart 
Rei Mag
a partir de 5 anys 
Pàg.96

Tango d’estiu 
i tango d’hivern
a partir de 5 anys
Pàg.98

Pop per xics
a partir de 3  anys
Pàg.99

La improvisació 
al piano
a partir de 6 anys 
Pàg.80

Ambients del 
mestre Ruera
a partir de 6 anys 
Pàg.86

El piano 
a 4 mans 
a partir de 6 anys 
Pàg.101

El Patufet
a partir de 2 anys 
Pàg.79

El cargol  
treu banya
a partir de 2 anys 
Pàg.84

Jungla
de 2 a 5 anys
Pàg.87

Cuac
a partir de 2 anys
Pàg.92

La Jana 
i els tres óssos
a partir de 2 anys
Pàg.97

CICLE DE NADONS

Petit Baby Esfèric
de 0 a 3 anys 
Pàg.83

Canto
a partir de 18 mesos 
Pàg.88

Temps de llum
de 0 a 3 anys 
Pàg.100
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FITXA ARTíSTICA
Companyia 
Galiot Teatre
Direcció: 
Galiot Teatre
Interpretació/titellaire: 
Jordi Monserdà
Construcció 
escenografia i titelles: 
Jordi Monserdà

Durada 50 minuts

ACTIVITATS 360º

Dissabte 05.10  – 17 h 
Taller de 
manualitats
Activitat gratuïta
Teatre Auditori 
Can Palots

En Bernat 
el pescador
Dissabte 05.10.19 – 18 h
Teatre Auditori Can Palots
Titelles

Cia. Galiot Teatre
En un petit poble de pescadors anomenat Maror hi viu 
en Bernat, que surt a pescar cada dia i porta el peix al 
mercat. Però un bon dia, la tramuntana dona un gran 
ensurt al poble. En Bernat surt a pescar i torna amb les 
xarxes plenes de deixalles. El fons marí acaba convertit 
en un gran abocador. Aquesta història vol sensibilitzar 
els infants sobre el reciclatge i el medi ambient.
 
Una aventura marinera d’allò  
més divertida

Preus
5€ adults 
3€ menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 3 anys
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El Patufet
Diumenge 13.10.19 – 17.30 h
Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles 

Companyia Petita Brownie
La companyia Petita Brownie ens presenta una història 
sobre en Patufet, aquell nen petit com un gra d’arròs, a 
qui la seva mare deixa un dia que vagi a comprar tot sol 
a la botiga d’en Josepet. Serà un dia emocionant per a 
en Patufet, ple d’aventures! Voleu cantar amb ell la seva 
cançó? Susanna Rubio, actriu amb gran experiència 
amb el públic infantil, ens acosta un espectacle delicat 
i sensorial. 

Una adaptació del clàssic 
de la Petita Brownie!

FITXA ARTíSTICA
Direcció: 
Benjamí Conesa
Titelles: 
Susanna Rubio
Escenografia: 
Guillem Arenós
Narració i manipulació: 
Susanna Rubio

Durada 40 minuts

Preus
5€ adults 
4€ menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 2 anys
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La improvisació 
al piano 
Divendres 18.10.19 - 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Carles Marigó
Què és improvisar? D’on surt la improvisació? Què 
necessitem per improvisar? Aquestes i moltes altres 
preguntes tindran resposta en un concert ple de 
subtileses, matisos i els colors de la polifonia del 
piano. Carles Marigó ens ensenyarà, en aquest concert 
pedagògic de 30 minuts, com els pianistes del segle XIX 
improvisaven segons el que esperava el seu públic. 

Aprenem sobre la improvisació!

FITXA ARTíSTICA
Carles Marigó, piano

Sala Petita
Durada 30 minuts

Preu
Gratuït

Edat recomanada 
a partir de 6 anys
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Ludo
Diumenge 20.10.19 - 18 h
Teatre Auditori de Granollers
Circ

Circus Show
Ludo és la posada en escena de l’esperit del joc a través 
del circ. Quan set personatges treuen el cap a l’escenari 
amb ganes de jugar, apareixen guanyadors i perdedors, 
cops voluntaris i involuntaris, sintonia i desencant, 
diversió i treball en equip. Un espectacle d’humor blanc 
amb grans artistes de circ que no et pots perdre!

Un espectacle d’humor subtil combinat 
amb les millors tècniques circenses!

FITXA ARTíSTICA
Direcció i dramatúrgia: 
Antonio J. Gómez “El 
Gran Dimitri”
Ajudant de direcció: 
Lolo Fernández 
Creació circense: Darío 
Dumont, Claudia Or-
tiz, Carmine Piccolo, 
Francisco Caravaca i 
Manuel Zamora
Interpretació: Darío 
Dumont, Greta García 
Jonsson, Claudia Or-
tiz, Carmine Piccolo 
i Francisco Caravaca, 
Manuel Zamora i 
Antonio J. Gómez 

Sala Gran
Durada 60 minuts

ACTIVITATS 360º

Dium. 20.10 – 16.30 h
Viu el circ!  Taller 
amb David Cuspinera
Activitat gratuïta

Preus
12 € adults
6 € menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 4 anys
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Edat recomanada 
a partir de 3 anys

Rock en família:
Descobrint Queen
Dissabte 26.10.19 – 17.30 h 
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Música

Un tribut a Queen
Rock en família és un espectacle en què tota la 
família s‘ho passa bé. Grans i petits gaudeixen de 
l’experiència de la música en directe, al mateix temps 
que descobreixen la història i les cançons d’alguns 
dels artistes i grups més importants i rellevants de la 
història del rock i el pop. 
 
Un concert per a grans i petits d’una de les 
millors bandes de tribut a Queen!

FITXA ARTíSTICA
David Costa, 
veu principal
Albert Oliva, 
guitarra
Esteve Martinez, 
baix
Xevi Centelles,
teclat
Angel Abad, 
bateria

Durada 60 minuts

Preu
8 € preu únic
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Petit Baby Esfèric
Diumenge 27.10.19 – 17.30 h
Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles 

Companyia Aboon Teatre
El Petit Baby Esfèric ens convida, gairebé sense 
paraules, a gaudir de la diversitat de la vida en el 
nostre planeta Terra. Tot això a través de simpàtics 
habitants “rodons” i a ritme de nadó. Els teus ulls són 
rodons. La lluna, el sol, i els estels són rodons. I el nostre 
món és rodó... Així comença El Petit Baby Esfèric, un 
homenatge a la terra i als seus hereus. 

Petit Baby Esfèric apropa els nadons  
al món de les esferes

FITXA ARTíSTICA
Cia. Aboon Teatre
Direcció: 
Nicolás Rivero 
Interpretació: 
Mei Samarra
Música: 
Aurora Martínez 
i Mei Samarra
Escenografia: 
María Matarrodona

Durada 30 minuts

Preus
5€ adults 
4€ menys de 16 anys Cicle de Nadons

de 0 a 3 anys
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El cargol 
treu banya
Diumenge 03.11.19 – 17 h i 18 h 
Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles i música

Companyia Pamipipa 
Les cançons dels més petits han inspirat aquest 
espectacle de titelles per a nens i nenes: Sol solet, El 
cargol treu banya, Les petites formiguetes o La lluna 
són algunes de les cançons tradicionals i populars 
catalanes que podrem escoltar. El cargol Miranius 
ens acompanyarà durant l’espectacle. La companyia 
Pamipipa ja fa més de 20 anys que ens fa gaudir del 
món titellaire!
 
Cançons ben conegudes per als més petits!

FITXA ARTíSTICA
Cia. Pamipipa
Interpretació, veu 
i titelles: Mar Gascó
Idea original, 
construcció de titelles 
i vestuari: Mar Gascó
Teatrí, muntatge 
musical i il·luminació: 
Pere Picanyol

Durada 30 minuts

Preus
5€ adults 
4€ menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 2 anys
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Hai, la pescadora 
de somnis
Diumenge 10.11.19 – 17.30 h
Casa de Cultura Sant Francesc
Clown i màgia

Companyia Giramàgic
Un cargol de mar emet la música de l’oceà. En un 
vaixell de cartó, Hai, la pescadora de somnis, inicia 
la seva aventura poètica per l’oceà de la imaginació. 
Hai convida el públic a submergir-se en aquest viatge 
oníric de màgia, titelles i moviment, i acompanya 
la protagonista en el seu somni per la llibertat. Un 
espectacle de teatre visual i d’objectes amb música en 
directe.

Hai és un espectacle que fusiona la màgia 
amb el teatre visual i d’objectes

FITXA ARTíSTICA
Cia. Giramàgic
Idea i creació: 
Joana Rhein
i Miquel Crespi
Direcció: Miquel 
Crespi i Joana Rhein
En escena: 
Joana Rhein
Música original: 
Mario Cortizo

Durada 40 minuts

Preus
5€ adults 
4€ menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 3 anys
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Edat recomanada 
a partir de 6 anys

Ambients del 
mestre Ruera
Divendres 15.11.19 - 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Cosmos Quartet
Un concert en què la família de la corda fregada (el 
Quartet de corda) ens descobrirà una de les obres de 
cambra més importants del compositor Josep Maria 
Ruera, Ambients. Ruera va ser el fundador de l’Escola 
Municipal de Música de Granollers i és el músic més 
representatiu de la nostra ciutat. 

Un quartet de corda ens presenta l’obra 
Ambients de Josep Maria Ruera

FITXA ARTíSTICA
Cosmos Quartet:
Helena Satué, violí 
Bernat Prat, violí 
Lara Fernández, viola 
Oriol Prat, violoncel

Sala Petita
Durada 30 minuts

Preu
Gratuït
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Jungla
Dissabte 16.11.19 – 18 h
Teatre Auditori de Granollers
Dansa

Festival El més petit de tots
La nova producció familiar de Big Bouncers proposa 
un viatge per un ecosistema on poden aparèixer 
tota mena d’éssers, formes, colors i sons. Un espai 
en què conviuen diferents cossos, que es camuflen, 
brillen, floten, reboten, s’estiren i es transformen 
constantment. Un espai no explorat, on la sorpresa i la 
màgia poden donar-se en qualsevol moment i on tots 
els elements estan en continu moviment. 

Vine a descobrir l’ecosistema de la jungla, 
on tot està en moviment continu!

FITXA ARTíSTICA
Companyia Big 
Bouncers
Creació: Anna 
Rubirola, Cecilia 
Colacrai , Mireia de 
Querol i Ursa Sekirnik
Interpretació: Anna 
Rubirola, Cecilia 
Colacrai , Ursa 
Sekirnik/ Mireia de 
Querol
Espai sonor i música 
original: Oriol Roca

Sala Oberta
Durada 35 minuts

Preu
8 € preu únic

Edat recomanada 
de 2 a 5 anys
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Canto
Diumenge 17.11.19 – 18 h
Teatre Auditori de Granollers
Teatre i Dansa

Festival El més petit de tots
La companyia belga Théâtre de la Guimbarde ens 
torna a visitar, després de l’èxit de Cache-cache, per 
presentar-nos Canto, el seu nou espectacle. Dues 
actrius bressolades per sonoritats orientals i líriques 
tornen cap a les fonts de la creació, exploren els primers 
passos, els primers gestos, les primeres emocions. En 
aquest espai, apareixen siluetes en metamorfosi: serps, 
flors, papallones, peixos... El temps és temps de jugar! 

Un laberint creat per Carlos Laredo, 
on el temps és temps per jugar!

FITXA ARTíSTICA
Companyia 
Théâtre de la 
Guimbarde 
Direcció: 
Carlos Laredo
Interpretació: 
Amel Felloussia i 
Elizabeth Mouzon

Sala Oberta
Durada 35 minuts

Preu
8 € preu únic

Cicle de Nadons
a partir de 18 mesos
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FITXA ARTíSTICA
Teatre Nu i KA Teatre
Idea original: Ka 
Teatre
Direcció i dramatúrgia: 
Víctor Borràs
Interpretació: Montse 
Pelfort i Maria 
Berenguer
Música: Montse 
Pelfort i Lluís Cartes

Durada 55 minuts

ACTIVITATS 360º

Dissabte 23.11  – 17 h
Taller de 
manualitats
Activitat gratuïta
Teatre Auditori 
Can Palots

Kàtia
Dissabte 23.11.19 – 18 h
Teatre Auditori Can Palots
Teatre

Teatre Nu i Ka Teatre
La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventura 
de la seva vida, que viurà acompanyada de la seva 
mare. Trobarà el que busca? És la història d’un viatge 
per mirar de respondre les preguntes que es planteja 
la petita. Aquest espectacle parla de l’adopció, dels 
interrogants que desperta, dels neguits que motiva, i 
ho fa a través d’una història plena de joc i aventura a la 
recerca d’un objecte ben quotidià: una foto.
 
Un espectacle de teatre visual que parla de 
la necessitat de trobar els nostres orígens

Preus
5€ adults 
3€ menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 4 anys



90

Música d’aigua 
i música de foc
Diumenge 24.11.19 – 17.30 h 
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Orquestra de Cambra de Granollers
La música ens fa viatjar, ens transporta i ens fa sentir 
emocions ben diverses, però... També ens pot mullar? 
Caldrà que agafem el paraigua? I si l’escoltem de molt a 
prop, ens pot cremar? No patiu, que ningú no prendrà 
mal! Escoltarem la Simfonia  núm. 59 “El Foc”  de 
Haydn i la Música aquàtica de G. Ph. Telemann. 

Un concert familiar de l’Orquestra  
de Cambra de Granollers

FITXA ARTíSTICA
Orquestra de Cambra 
de Granollers
Direcció: 
Corrado Bolsi
Presentació del concert: 
David Puertas

Sala Gran
Durada 30 minuts

L’Orquestra de Cambra 
de Granollers és resi-
dent al Teatre Auditori 
de Granollers

Concerts familiars de 
l’Orquestra de Cambra 
de Granollers patroci-
nats per: 

Preu
3 € preu únic

Edat recomanada 
a partir de 5 anys
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Edat recomanada 
a partir de 3 anys

91

Més enllà 
dels miralls
Dissabte 30.11.19 – 12 h i 17 h
Diumenge 26.01.20 – 12 h i  17 h
Teatre Auditori Granollers
Teatre

Visita guiada teatralitzada
Vine en família a conèixer l’interior del Teatre Auditori 
de Granollers i gaudeix també d’un espectacle de 
titelles basat en el conte Més enllà dels miralls. La Filo, 
una costurera molt despistada, us acompanyarà en 
un recorregut per les instal·lacions del teatre. També 
podreu conèixer la història e l’equipament, visitar els 
camerinos i trepitjar l’escenari com si fóssiu artistes!

Vine a descobrir l’interior del Teatre  
Auditori amb la Filo!

FITXA ARTíSTICA
Direcció: 
Maria Castillo
Interpretació: 
Francina G. Ars
Basat en una idea 
original de Ramon 
i Jordi Daví
Adaptació: 
Marina Martori

Diversos espais 
del teatre
Durada 60 minuts

Preu
3 € preu únic
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Cuac
Diumenge 01.12.19 – 17.30 h 
Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles

Companyia Txo Titelles
Aquest espectacle ens presenta situacions de la vida 
quotidiana dels més petits amb una tendra i festiva 
sensibilitat. La mirada sobre el món que tenen els nens 
i les nenes d’aquestes edats queda patent en els dos 
personatges, que viuen i exploren a través dels sentits i 
de la curiositat. 

En Cuac ens ensenya els avantatges de 
l’amistat, la companyia i la convivència

FITXA ARTíSTICA
Cia. Txo Titelles
Autoria: 
Nartxi Azcargorta
Titelles: 
Mireia Peña 
i Ester Cabacés
Música: 
Xabi Labaien, Iñaki 
Arnal i Ignasi Pujol

Durada 40 minuts

Preus
5€ adults 
4€ menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 2 anys
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Lunnis 
de leyenda
Dissabte 07.12.19 – 18 h
Teatre Auditori de Granollers
Musical

Superstars 
Està a punt de començar la gira Lunnis Superestars i 
els nostres protagonistes decideixen fer un espectacle 
previ per decidir l’ordre de les cançons. Lupita, Lublú, 
Lucho i Lulila hauran de treballar conjuntament i 
descobriran que no és fàcil, però comptaran amb 
l’ajuda de Lucrecia, que posarà pau i seny. Un xou per 
gaudir de les cançons més populars dels Lunnis.

Un musical per a tots els públics amb els 
populars personatges de Clan, els Lunnis

FITXA ARTíSTICA
Direcció artística: 
Josep Maria Lari
Guió: 
Margarita Melgar
Coreografia: 
Roger Molist
Interpretació: Lucrecia 
Pérez, els Lunnis 
(Lupita, Lublú, Lucho, 
Lulila), Chispas, Conejo 
i Coneja

Sala Gran
Durada 85 minuts

Espectacle en castellà

Preu
24 € adults
20 € menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 3 anys
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Els Pastorets



Àngels, dimonis i... Pastorets?
Teatre Auditori Can Palots

Els Pastorets de Canovelles
Els pastorets de Canovelles fem anys i per celebrar-ho 
volem compartir una obra nova, de creació pròpia, 
una visió pròpia d’un tema de fons dels pastorets 
tradicionals: la lluita entre el bé i el mal.
 
Uns Pastorets molt diferents!

FITXA ARTíSTICA
Direcció: 
Raquel Druguet 
i Marc Bachiller 
Producció: 
Pastorets de 
Canovelles
Interpretació: 
Pastorets de 
Canovelles

Durada 105 minuts

Preus
5€ adults 
3€ menys de 16 anys

Edat recomanada 
a partir de 4 anys

Els Pastorets
Teatre Auditori de Granollers

Amics dels Pastorets de Granollers
Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torras tornen a 
pujar a l’escenari, més divertits, trempats i innovadors 
que mai. Una posada en escena pensada per a tots els 
públics i per ser gaudida en família.

Imagina’t tot el que pots veure a través 
d’unes ulleres virtuals!

FITXA ARTíSTICA
Direcció: 
Daniela De Vecci
Dramatúrgia: 
Albert Pijuan
Interpretació: 
Amics dels Pastorets 
de Granollers

Sala Gran
Durada 100 minuts

Preus
15 € Zona A
8 € Zona B
8 € menys de 16 anys
7,50€ #SecretJove

Edat recomanada 
a partir de 5 anys

Dies 26, 28 i 29.12.19 – 19 h
Teatre
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Artaban, 
la llegenda del 
quart Rei Mag 
Dissabte 04.01.20 – 12 h i 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Musical

Un musical de Marc Angelet
La nit de reis, la Clàudia i l’Eloi explicaran al seu germà 
petit Blai la llegenda d’Artaban, el jove príncep fascinat 
per les estrelles. El príncep, acompanyat de dues 
patges, travessarà deserts per sumar-se a l’expedició 
dels tres reis mags que segueixen l’estel d’Orient. 

Una historia plena d’aventures, música i 
fantasia per a tota la família!

FITXA ARTíSTICA
Direcció: 
Marc Angelet
Direcció musical: 
Marc Sambola 
Dramatúrgia: 
Marc Rosich
Lletres: 
Yasmina Rincón
Interpretació: 
Iris Di Cassi, Laura 
Manchón, Laura G. 
Ballbé, Laura Bacaria, 
Ana Extremera, Júlia 
Diaz, Raimon Ferrer, 
Francesc Abril i Joan 
Mas

Sala Gran
Durada 85 minuts

Preus
20 € adults
10 € menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 5 anys
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Edat recomanada 
a partir de 2 anys

La Jana 
i els tres óssos
Diumenge 12.01.20 – 17.30 h 
Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles

Centre de Titelles de Lleida
Recordeu el conte clàssic de La Rínxols d’Or? El Centre 
de Titelles de Lleida ens presenta una nova versió plena 
de música, protagonitzada per la Jana i tres ossos. 
El marc escenogràfic ens evoca una botigueta on es 
despatxen contes i on els titelles esdevenen joguines a 
mans dels seus manipuladors, que basteixen la narració 
amb cançons i ombres. 

Una versió del conte popular La Rínxols 
d’Or, adreçat als més menuts

FITXA ARTíSTICA
Cia. Centre de 
Titelles de Lleida
Autoria-versió lliure 
del conte, disseny de 
titelles i escenografia: 
Joan-Andreu Vallvé
Música original: 
Joan-Andreu Vallvé 
i Poire Vallvé  
Nova versió de les 
músiques:  
Bernat Vallvé

Durada 50 minuts

Preus
5€ adults 
4€ menys de 16 anys
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Tango d’estiu 
i tango d’hivern
Dissabte 18.01.20 – 17.30 h 
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Orquestra de Cambra de Granollers
El ritme del tango s’encomana als peus, però també al 
cor. Veniu a descobrir com sona la calidesa d’un tango 
d’estiu i com ens fa ballar un gèlid tango d’hivern amb 
les Estaciones porteñas d’Astor Piazzolla. Són quatre 
petites peces que descriuen la ciutat de Buenos Aires 
en cadascuna de les estacions de l’any, com ho va fer 
Vivaldi a les Quatre estacions. 

L’Orquestra de Cambra de Granollers  
ens apropa al tango!

FITXA ARTíSTICA
Orquestra de Cambra 
de Granollers
Direcció: 
Corrado Bolsi
Presentació del concert: 
David Puertas

Sala Oberta
Durada 30 minuts

L’Orquestra de Cambra 
de Granollers és resi-
dent al Teatre Auditori 
de Granollers

Concerts familiars de 
l’Orquestra de Cambra 
de Granollers patroci-
nats per: 

Preu
3 € preu únic

Edat recomanada 
a partir de 5 anys
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Pop per Xics
Dissabte 25.01.20 – 17.30 h
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Música

Som Superherois
Cinc músics d’alt nivell, un titellaire i altres 
personatges són els encarregats d‘interpretar de forma 
divertida i pedagògica les cançons més emblemàtiques 
de la música pop, versionant les lletres i afegint el toc 
personal de Pop per Xics. En aquesta ocasió presenten el 
seu nou disc, dirigit per David Rosell, que inclou temes 
propis. Pop per xics s’ha convertit en els últims 4 anys 
en un referent a tot Catalunya.

Un grup d’animació musical per a tota 
la família!

FITXA ARTíSTICA
David Costa, veu 
principal
Albert Oliva, guitarra
Esteve Martínez, baix
Xevi Centelles, teclat
Àngel Abad, bateria 

Durada 60 minuts

Preu
8 € preu únic

Edat recomanada 
a partir de 3 anys
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Temps de llum
Dissabte 25.01.20 – 16.30 h i 18 h
Teatre Auditori Can Palots
Teatre

Companyia Clardelluna
Temps de llum és un espectacle de titelles i teatre 
d’ombres, una experiència sensorial per somiar, 
pensar i sentir les estacions de l’any que ens permeten 
entendre la vida com un cicle en el qual tot transita i es 
transforma. La protagonista és la Nina, que es desperta 
mentre els personatges i les estacions van apareixent. 
La Nina aprendrà a volar, a nedar i a gaudir, creixent i 
transformant el seu món.

Un espectacle sensorial ple de llum 
i música per a nadons

FITXA ARTíSTICA
Direcció: 
Companyia 
Clardelluna
Creació i direcció 
artística: 
Georgina Podestà 
i Alexandra Ortiz
Interpretació: 
Georgina Podestà
Projeccions i 
il·luminació: 
Alexandra Ortiz
Composició i realització 
musical: Marc Bosser

Durada 30 minuts

ACTIVITATS 360º

Instal·lació sensorial 
al finalitzar 
l’espectacle

Preus
5€ adults 
3€ menys de 16 anys Cicle de Nadons

de 0 a 3 anys
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Edat recomanada 
a partir de 6 anys

El piano 
a 4 mans
Divendres 31.01.20 - 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica

Pilar López-Carrasco i Jean-Pierre Dupuy  
Un piano de cua amb 88 tecles i 20 dits per tocar-les, 
dos pianistes i un repertori exquisit... Ens espera un 
concert ple de colors, harmonies i textures de la música 
impressionista del París de finals del Segle XIX. Durant 
aquest concert pedagògic de 30 minuts, els pianistes 
interpretaran algunes obres de compositors com 
Debussy, Ravel, Hahn o Satie.

Un concert que ens apropa a la música 
impressionista de finals del segle XIX!

FITXA ARTíSTICA
Jean-Pierre Dupuy, 
piano  
Pilar López-Carrasco, 
piano

Sala Petita
Durada 30 minuts

Preu
Gratuït

Cicle 
Carles Riera



El Teatre Auditori de Granollers
és el primer equipament
cultural de la comarca
amb el Distintiu
de Qualitat Ambiental

Paper
El llibret d’Escena 
grAn ha estat imprès 
amb paper FSC® per 
a una impressió res-
pectuosa amb el medi 
ambient.

Transport
Distribució local del 
llibret a Granollers 
realitzat en bicicleta, 
en col·laboració amb 
el col·lectiu Granollers 
Pedala.

Aigua
Amb el patrocini de 
SOREA, el Teatre 
Auditori de Grano-
llers ha dut a terme la 
campanya “Tu ens fas 
sostenibles, Gastem 
menys, reciclem més” 
per l’estalvi de l’aigua.

Distintiu de garantia
de qualitat ambiental

Respectuós amb el
Medi ambient
350/003
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Benvinguts 
al nostre Club!
Granollers Escena, SL, empresa pública municipal, i la Fundació 
Orquestra de Cambra de Granollers s’uneixen l’any 2008 per crear 
un espai de relació entre l’empresa privada i el sector cultural. 

Actualment, 18 empreses formen part del Club de Patrocini 
i Mecenatge del Teatre Auditori i de l’Orquestra de Cambra 
de Granollers

Utilització dels espais 
del Teatre Auditori, amb 
capacitat d’adaptar-se a 
múltiples necessitats

Entrades per a 
espectacles i trobades 
amb artistes

Solucions creatives 
per a l’organització 
d’esdeveniments especials, 
presentacions, etc.

Us convidem a participar en un club 
original i creatiu, impulsor d’idees 
i d’intercanvi de serveis entre 
els seus membres
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Mecenes d’Or

Mitjans de comunicació

Club de patrocini i mecenatge 
del Teatre Auditori i de l’Orquestra 
de Cambra de Granollers

Empreses col·laboradores

Mecenes de Bronze

Mecenes de Plata

Patrocinadors i mecenes
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Àrea de Cultura

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Empreses Culturals

Amb la participació de:

Promou i coordina:

Forma part de:
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escenaris:

Carrer Torras i Bages, 50
Tel. 938 405 121
www.teatreauditoridegranollers.cat

Sala de concerts Nau B1
Carrer Prat de la Riba, 77 
Tel. 938 619 441
www.rocaumbert.cat

Carrer Barcelona, 8
Canovelles
Tel. 938 468 054
www.canovelles.cat/canpalots

www.escenagran.cat G
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m
, c
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un

ic
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ió
 i 

di
ss
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y

Casa de Cultura Sant Francesc
Carrer Antoni Espí i Grau, 1
Granollers
Tel. 938 615 598 
www.acgranollers.cat

Carrer Ponent, 58-60
Tel. 938 498 167
www.llevanteatre.cat


