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AIXEQUEM  
EL VOL!
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Alguna vegada us heu imaginat que éreu un ocell i volàveu? Aquella 
sensació de llibertat i d’evasió i de veure el món des d’una altra 
perspectiva?

El teatre, la música i les arts escèniques en general ens transporten 
a altres mons. Riem, plorem, ens emocionem, cantem, ens movem 
i… volem!

D’alguna manera, i durant una estona, ens aïllem de la rutina i del 
ritme trepidant de la societat i deixem que ens expliquin històries, 
que ens facin vibrar amb aquella cançó o fregada de violí tan 
acurada i aconseguim sortir d’una manera diferent de com hem 
entrat.

Des d’Escena grAn aquest any hem triat l’eslògan “Aixequem el 
vol”. Hem viscut una temporada molt intensa. La pandèmia no 
ens ha aturat i hem seguit oferint-vos les millors propostes d’arts 
escèniques als nostres equipaments. I malgrat les distàncies, 
mascaretes, gel, confinaments municipals, comarcals i tota la 
“logística Covid”, no hem parat.

Aquesta nova temporada volem fer-vos volar. Volem aixecar el vol 
amb tots/es vosaltres amb espectacles perquè cadascú de vosaltres 
trobi el seu. N’estem segurs/es que el trobareu perquè tenim 
varietat per a tots els paladars i molts vols possibles.

Una vegada més, us volem donar les gràcies pel vostre suport, per 
la vostra confiança i per fer-nos costat durant aquesta època tan 
incerta. Sense vosaltres la nostra feina no tindria el mateix sentit.

Volem?

L’equip d’Escena grAn
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TRIA EL TEU 
DESCOMPTE

DESCOMPTES PER A GRUPS

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

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

Apropa Cultura possi-
bilita que grups en risc 
d’exclusió social acce-
deixin a la cultura. Més 
informació a 
www.apropacultura.cat

-20%-25%

5€

10%15%50%

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

Amb el carnet de les 
Biblioteques de la 
Diputació.

– Menys de 30 anys
– Més grans de 60 anys
– Estudiants
– Família nombrosa i/o 
monoparental
– Persones amb 
diversitat funcional
– Consulta si la teva 
entitat o associació està 
adscrita a un conveni de 
col·laboració.

– Menys  de 16 anys 
Per als espectacles 
infantils i familiars. 
– #SecretJove pels 
joves de menys de 30 
anys oferim un número 
limitat d’entrades per 
a cada espectacle. Més 
info: www. escenagran.
cat/joves o envia’ns un 
missatge de Whatsapp 
al 683 598 223 amb el teu 
nom i cognom.
– Persones a l’atur o 
per a autònoms per  
cessament d’activitat
– Acompanyant de 
discapacitat amb barem 
de tercera persona.  
Més info: pàgines 10 i 11
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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 
dimecres 7 de juliol  
a les 10.30 h

Entrades individuals a partir de 
dijous 8 de juliol a les 10.30 h

TAQUILLES DEL 
TEATRE AUDITORI  
DE GRANOLLERS
Venda exclusiva d’abonaments  
dimecres 7 de juliol  
de 10.30 a 13 h i de 17 a 19.30 h

Venda d’entrades  
i abonaments 
A partir de dijous 8 de juliol de 10.30 
a 13 h i de 17 a 19.30 h i divendres 9 de 
juliol de 17 a 19.30 h.
Del 17 de juliol al 25 d’agost  
(ambdós inclosos) les taquilles del 
teatre romandran tancades

TAQUILLES 
DE CADA 
EQUIPAMENT 
1 hora abans de l’espectacle 
corresponent

REGISTRA’T A 
ESCENA GRAN
En 5 passos senzills:

1. Entra a www.escenagran.cat

2. Accedeix a ZONA PERSONAL

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

4. TRIA L’ESPECTACLE i escull les 
localitats

5. Passa per la passarel·la de 
PAGAMENT

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
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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
ABONA’T A PARTIR 
DE 3 ESPECTACLES I GAUDEIX 
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 l’espectacle La mala dicció, 
sempre que es compri l’abonament 
abans del 17 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.cat/abonaments.

7. ENTRADES ADDICIONALS  
AL  15% DE DESCOMPTE!

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

ABONA’T!
PAGARÀS MENYS
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ABONAMENTS 
OBERTS 
D’ESCENA GRAN

EXCLOSOS D’ABONAMENTS

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 espectacles 
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 

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: C.A.M.E.S, Bajau, Nius, Més enllà dels 
miralls, El Gran Llibre de Nadal, Judit Neddermann, Microteatre, Roba Estesa i 
Toundra.
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ESCENA GRAN 
MÉS ACCESSIBLE 

EQUIPAMENTS
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. 

DESCOMPTES!
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.

ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ!
taquilles@teatreauditori.granollers.cat 
o al 93 840 51 21

EL TEATRE AUDITORI 
DE GRANOLLERS, 
MÉS ACCESSIBLE 
QUE MAI!

Tots els espectacles 
del Teatre Auditori 
compten amb ajuda 
auditiva 
i bucle magnètic.
Reserva els teus 
auriculars a
l’enllaç que trobaràs 
a la pàgina web de 
l’espectacle.

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

Amb el suport de:
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BOIRA A LES ORELLES
3 desembre 2021 
Llevant Teatre
(Més info pàg. 47)

MÉS ENLLÀ DELS MIRALLS
5 desembre 2021 
Teatre Auditori de 
Granollers
(Més info pàg. 79)

AUDIO-
DESCRIPCIÓ
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.

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. 

BUCLE MAGNÈTIC 
INDIVIDUAL
Ajuda tècnica per 
millorar l’audició 
per a les persones 
usuàries 
d’audiòfon o 
implant coclear.

ELS SERVEIS OFERTS EN  AQUESTS ESPECTACLES  
DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS SÓN:

I també:

FILUMENA 
MARTORANO
6 novembre 2021
(Més info pàg. 35)

UNA NOCHE SIN 
LUNA 
13 gener 2022
(Més info pàg. 53)

53 DIUMENGES
2 octubre 2021
(Més info pàg. 21)

CANTO JO I LA 
MUNTANYA BALLA
22 octubre 2021
(Més info pàg. 28)
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ENDINSA’T
MÉS MÚSICA CLÀSSICA

Viu l’Orquestra! 
L’Orquestra de Cambra de Granollers 
obre al públic l’assaig general de les 
seves produccions perquè visquis els 
moments previs a una estrena. Cal 
inscripció prèvia.

Viu el Cor! 
Per fer més proper els cors residents del 
TAG t’ofereixen l’oportunitat d’assistir 
a la part final de l’assaig general. Cal 
inscripció prèvia.

PRESENTACIONS D’ESPECTACLES

Presentacions de música clàssica
El musicòleg Xavier Chavarria et 
presentarà, una hora abans del concert 
al Teatre Auditori, el concert perquè el 
visquis de manera més intensa. 

Presentacions de dansa
Una hora abans de cada espectacle, 
el col·lectiu de crítics de Recomana 
t’aportarà eines perquè gaudeixis més 
de la proposta. 

Presentacions d’òpera
No et perdis les presentacions del 
musicòleg Marc Heilbron, una hora 
abans de l’òpera. 

TeatreZoom: sessió virtual que 
es realitza uns dies abans d’algun 
espectacle amb el col·lectiu Recomana 
en què es contextualitza l’obra, 
la trajectòria de la companyia, la 
dramatúrgia, etc. 

CONVERSES ABANS 
I DESPRÉS DE LA FUNCIÓ

I si parlem de música? Un diàleg 
obert i proper entre els músics i el 
públic abans dels concerts a la sala 
NauB1 de Roca Umbert. 

Converses post-funció: Queda’t i 
participa a les converses després de 
la funció del Teatre Auditori i Llevant 
Teatre. 

TALLERS FAMILIARS

Tallers de circ: Just abans dels 
espectacles de circ familiar podràs 
aprendre les tècniques del circ gràcies 
a l’actor, David Cuspinera.  

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. 

UNIVERSITAT POPULAR 
DE GRANOLLERS 

El Teatre Auditori és també espai 
formatiu, per això t’ofereix cursos 
organitzats per la Universitat Popular 
de Granollers. Aquest quadrimestre 
es faran classes de música amb 
per Josep-Maria Roger, pianista i 
exdirector de l’Escola Municipal de 
Música i Conservatori Josep M. Ruera 
de Granollers.

CENTRE D’ARTS EN MOVIMENT 

El Centre d’Arts en Moviment és un 
espai de creació de Roca Umbert per 
a l’aprofundiment del llenguatge del 
cos, vinculat a les disciplines de teatre, 
dansa i circ. Aquesta temporada té 
preparades un munt d’activitats i 
tallers.  

PROGRAMA ETCÈTERA

Tens entre 12 i 16 anys? Participa en 
els tallers municipals que organitza el 
programa Etcètera del Gra. 

Més informació a https://www.
escenagran.cat/ca/activitats.html 
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HORARI:
Cafeteria de dilluns a divendres 
de 16 a 21h
Servei de restaurant migdia de 
dimecres a diumenge
Sopars divendres i dissabte nit
Menú entre setmana 11 € 
Cap de setmana 19 €
Sopars tenim menús de grups i una 
innovadora carta per degustar.

RESERVES
T. 93 840 38 36

INFORMACIÓ
www.teatreauditori
degranollers.cat

fundacioapadis

El Gato Verde és un projecte 
gastronòmic, i un extraordinari servei 
de càtering, creat per la Fundació 
APADIS i actualment gestionat per la 
Fundació Vallès Oriental (FVO). Aquest 
innovador projecte permet que un 
equip de persones amb disCapacitat 
intel·lectual gaudeixin d’una ocupació 
laboral remunerada i formativa per 
poder treballar també, a l’empresa 
ordinària. 

Comptem amb un gran equip de 
professionals que els dóna el suport 
necessari per realitzar la seva feina de 
restauració amb el millor somriure! La 
Fundació Vallès Oriental continua amb 
la necessària tasca de sensibilització 
social perquè les persones puguin 
gaudir de la igualtat de drets i 
oportunitats. Vine al Gato Verde i 
forma part de la #granfamíliaFVO

El Gato Verde
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Activitats familiars!
DISSABTE 2 OCTUBRE  

LA ½ DE BACH – 12.30 h
Mitja hora de música d’orgue 
de J. S. Bach
Entrada lliure

PERE I EL LLOP – 18 h
De Sergey Prokofiev
Esteve Banús, narrador
Ignasi i Vicenç Prunés, orgue a 4 
mans
 

DIUMENGE 3 OCTUBRE – 12 h
MASS FOR A SOLO 
VOICE AND ORGAN 
De David Bednall
Toni Marsol, baríton
Entrada lliure

UN ORGUE A 
L’ÒPERA – 17.30 h
Les millors àries d’òpera per a 
baríton
Toni Marsol, baríton
Vicenç Prunés, orgue
 

DIUMENGE 24 OCTUBRE – 17.30 h

MAGNÍFIC BACH! – 
Cor de Cambra de Granollers
Josep Vila Jover, direcció

DIUMENGE 21 NOVEMBRE – 17.30 h
ELS INSTRUMENTS 
DEL MESTRE J.M. 
RUERA 
De l’harmònium al jazz
Martí Ventura, orgue Hammond
Paula Barranco, cantant de jazz
Vicenç Prunés, orgue ALBERDI-
OESA i harmònium
Presentació del concert a càrrec 
d’Anna Maria Piera, directora de 
l’EMM i Conservatori J. M. Ruera
 
DIUMENGE 26 DESEMBRE  – 12 h
LA BATLLIA DE 
SANT ESTEVE DE 
GRANOLLERS 
Glòria de Gralles
Coral Albada (Granollers)
Enric Montsant i Xavier Pijuan, 
gralles dolces
Gemma Rovira, gralla baixa
Albert Mallorca, timbal
Ignasi i Vicenç Prunés, orgues de 
tubs
Josep Maria Sauret, direcció
Entrada lliure
 

La Música del Cel
CICLE DE MÚSICA PER A ORGUE 
A L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE 

Donatiu únic: 7€/adult
Donatiu Pere i El Llop: 2 € / persona
www.musicasacragranollers.org 
musicasacragranollers@gmail.com  

Amb la col·laboració de: Organitza:
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TRIEU 
L’ITINERARI 
QUE MÉS 
US AGRADI

T’agrada tastar coses noves? O quan es tracta de cultura, vols estar al dia 
dels grans noms? O potser necessites evadir-te i passar una estona magnífica? 
O ets dels clàssics, clàssics?
A Escena grAn tenim de tot. Et proposem quatre itineraris perquè triïs 
el que s’adapti més a les teves preferències… 
Prepara’t per aixecar el vol!
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ITINERARI
AMANTS DE 

LA CLÀSSICA
Grans compositors — Emoció 

Òpera — Formacions residents

POEMARI 

L’ENIGMA GARRETA 

THERE IS 
NO ROSE 

MOZART CONCERTANT EL BARBER DE SEVILLA 

16

I A MÉS A MÉS….
 

La Bohème
Cafè Saumell!

La corte del faraón
Clàssics simfònics
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ITINERARI
PER 

EXPLORAR
Noves tendències — Temàtica social

Feminisme — Improvisació — Reflexió

LA SEGONA EVA 

PAUL FUSTER 

PARAULES QUE 
TRENQUEN OSSOS 

LA MALA DICCIÓ ELS DIES MENTITS 

17

I A MÉS A MÉS….
 

The end is nigh, Hito, 
Tribade, Brossa és brossa, 

Pasos largos, 
Boira a les orelles, 36+1
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ITINERARI
GRANS NOMS

Teatre de text — Grans noms — Gran format
 L’aposta segura

L’ONCLE VÀNIA

53 DIUMENGES CANTO JO I 
LA MUNTANYA BALLA 

PEP PLAZA... ARA MÉS!  FILUMENA MARTURANO 

18

I A MÉS A MÉS….
 

María José Llergo, Toundra, 
Hidden, Clara Peya, Hamlet, 
31 FAM, Una noche sin luna, 

IT Dansa, El Trencanous, 
Principiantes
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ITINERARI
BON ROTLLO

Concerts — Monòlegs — Comèdia
Compartir — Riure

ODISSEA TOUR 2020 
Balkan Paradise Orchestra

JUDIT NEDDERMANN ROBA ESTESA

MICROTEATRE EX CUPIDOS
Hotel Cochambre

19

I A MÉS A MÉS….
 

Jaleiu
Hotel Flamingo
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DISSABTE 25.09.21 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
MÚSICA

JALEIU 
Espectacle inaugural
Un espectacle de luxe per estrenar la nova temporada 
d’Escena grAn: que aixeca el vol de la mà de Guillem 
Albà & La Marabunta. Una estona de “jaleiu” per pas-
sar-ho bé, per riure en una gran festa d’humor, ritme i 
diversió. Acompanyat de sis músics en directe, Guillem 
Albà torna més provocador, més bufó i amb més ganes 
que mai de transmetre tota la seva alegria i la seva 
energia. Deixeu-vos impregnar per la seva música i 
desconnecteu del món real, i aprofiteu per descobrir els 
espectacles que ens esperen aquesta temporada!

Torna Guillem Albà per presentar la nova 
temporada d’Escena grAn!

FITXA ARTÍSTICA
Guillem Albà &  
La Marabunta
Creació, direcció i 
interpretació: Guillem 
Albà
Interpretació musical: 
Edgar Gómez, Àlvar 
Monfort, Albert 
Comaleras, Martí 
Soler, Luisma Villegas 
i Irene Garcés
Direcció musical: 
Albert Comaleras
Composició musical: 
Guillem Albà & La 
Marabunta

Sala Gran
Durada 2 hores

PREU
5 €
Exclòs de descomptes
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DISSABTE 02.10.21 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
TEATRE

53 DIUMENGES
Una comèdia de Cesc Gay
L’obra mostra la relació entre tres germans que han 
quedat per parlar sobre el seu pare. L’home ja és gran i 
hi ha qui opina que no pot continuar vivint sol. Sovint 
es perd, s’oblida de les coses i darrerament ha agafat el 
mal costum d’ensenyar el penis a la veïna. Quan els tres 
germans es troben en una reunió familiar, hi ha una 
alta probabilitat que la vetllada es converteixi en una 
bomba de rellotgeria!

Una comèdia sobre les relacions familiars 
protagonitzada per Pere Arquillué

FITXA ARTÍSTICA
Autoria i direcció:  
Cesc Gay
Interpretació: Pere 
Arquillué, Cristina 
Plazas, Àgata Roca i 
Lluís Villanueva

Sala Gran
Durada 95 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
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DISSABTE 02.10.21 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA 

TRIBADE
Una original combinació de rap amb flamenc, soul, 
afrotrap i reggaeton 
Tribade és un trio de rap format a Barcelona per les MCs 
Bittah i Masiva Lulla. El rap és la realitat feta música i 
a Tribade s’entreguen a la cultura i missió original de 
l’estil per empoderar-se i denunciar a través de ritmes i 
poesia. Les seves lletres porten al segle XXI l’univers de 
tres dones que lluiten contra la precarietat dins d’una 
societat plena de privilegis masculins.  

Empoderament i denúncia a través 
de ritmes i poesia 

FITXA ARTÍSTICA
Bittah i Masiva Lulla, 
veus
Big Mark, punxadiscos

Durada 90 minuts

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 9,60 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8,40 €
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DIVENDRES 08.10.21 – 20 H
LLEVANT TEATRE
TEATRE

ELS DIES 
MENTITS  
Una obra escrita i dirigida per Marta Aran
Els dies mentits aborda un tema tabú: el plaer sexual 
femení i les mentides que diem per complir un rol en la 
societat sexualitzada en què vivim. La protagonista és 
una dona que no té orgasmes, que ha viscut amb la seva 
mentida durant 15 anys, que ha intentat que aquesta 
mentida no surti mai al seu món real. Una dona que se 
sincerarà per primera vegada. L’obra reflexiona sobre el 
patiment que provoquen les disfuncions sexuals.

Obra guanyadora en la categoria d’autoria 
revelació dels Premios MAX 2020

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia i direcció: 
Marta Aran
Interpretació: Lara 
Salvador
Una producció de Sala 
Flyhard

Durada 75 minuts

ACTIVITATS 360°
—Conversa amb la 
companyia en finalitzar 
l’espectacle

PREUS
18 €
9 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 14,40 €  
5-7 espectacles: 13,50 €  
+8 espectacles: 12,60 €
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DIUMENGE 10.10.21 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
TEATRE

C.A.M.E.S. 
Visita guiada amb audioguia
El teatre és el millor lloc per fer realitat els teus somnis. 
Si ets atrevit/da, en aquest recorregut pots esdevenir 
el que desitgis. Nosaltres, sense ser-hi però amb els 
nostres xiuxiueigs t’hi acompanyem. Però només tu 
ho faràs realitat… La companyia Escarlata i Laura 
Tajada han creat una visita al nostre equipament que 
s’allunya de qualsevol altre que hagis pogut fer i que 
han titulat Comèdies Auditives en Moviment Espontànies 
i Sensorials (C.A.M.E.S). No te la perdis!

Àudio-visita dramatitzada per esperits 
curiosos

FITXA ARTÍSTICA
Idea i guió: Laura 
Tajada i Escarlata
Univers sonor i veu 3: 
Joana Gomila
Veu 1: Bet Miralta
Veu 2: Jordi Aspa

Diversos espais 
del Teatre
Durada 45 minuts

Espectacle recomanat  
a partir de 10 anys

PREU
3 € 
Exclòs de descomptes
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DISSABTE 16.10.21 - 20 H 
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
ÒPERA

LA BOHÈME
Associació Project’òpera
Comèdia i drama en una de les obres mestres del teatre 
musical de tots els temps! Estrenada a Torí l’any 1896, 
La bohème és una de les òperes més estimades pel 
públic. Un retrat de la vida precària dels bohemis de 
París de mitjans del segle XIX. A partir de la novel·la 
Escenes de la vida bohèmia d’Henri Murger, l’òpera 
de Puccini reivindica la realitat més quotidiana i 
ens descriu la història d’amor del poeta Rodolfo i la 
brodadora Mimi, pobres de solemnitat, però rics de 
sentiments. 

Una òpera bella i convicent alhora, una 
història d’amor pur de Giacomo Puccini

FITXA ARTÍSTICA
Direcció general: Daniel 
Muñoz 
Direcció escènica: 
Facundo Muñoz 
Direcció musical: 
Carles Gumí 
Orquestra: Ensamble 
Project’òpera 
Interpretació: Facundo 
Muñoz (tenor), Vanessa 
Cañizares i  Mariam 
Guerra (sopranos), 
Lucas Groppo i Xavi 
Vilaró (barítons) i 
Domenico Laviola 
(baix) i Xosé García.  
Cor i personatges: 
Andrea Cano, Carles 
Climent, Carme 
Güell, Edith López, 
Joan Bedmar, Jordi 
Caparrós, Josep Lluís 
Camona, Marina 
Pérez, Mei Samarra, 
Monserrat Peidró, 
Montserrat Rosselló, 
Marina Porras, Paola 
Marcolin i Quim Orero

Durada 110 minuts

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT  
3-4 espectacles: 10 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8 €



26

DISSABTE 16.10.21 – 20 H i 21.30 H
POLÍGON INDUSTRIAL FONT DEL RÀDIUM
TEATRE

PARAULES QUE 
TRENQUEN OSSOS  
Una nit al bosc
A Paraules que trenquen ossos, un grup reduït de persones, 
amb un mòbil a la mà, s’endinsaran de nit al bosc, i sota 
una estructura de rondalla cadascuna viurà la seva pròpia 
connexió amb la natura, amb el territori i amb les històries 
ancestrals. Una reflexió sobre la vigència de la tradició 
oral i sobre com pot ajudar la tecnologia en l’explicació de 
les històries. Una nit al bosc per viure i experimentar en 
primera persona noves sensacions.

L’espectacle tindrà lloc al bosc del Polígon 
Industrial Font del Ràdium

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Pagans
Direcció i dramatúrgia: 
Núria Clemares
Audiovisuals, disseny i 
producció apps mòbil: 
Marc Fernández
Interpretació: Núria 
Clemares

Sala Gran
Durada 60 minuts

ATENCIÓ! 
No apte per a persones 
amb mobilitat reduïda 
Espectacle semi-
itinerant. 
Veniu amb calçat 
còmode i abric.

Punt de trobada:
Pàrquing de la Protectora 
d’animals de Granollers: 
C. Severo Ochoa, 103-105 
Granollers. Polígon 
Industrial Font del 
Ràdium

PREUS
20€
10 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 16 €  
5-7 espectacles: 15 €  
+8 espectacles: 14 €
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DIUMENGE 17.10.21 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
MÚSICA CLÀSSICA

MOZART 
CONCERTANT
Orquestra de Cambra de Granollers
L’OCGr ens presenta un concert íntegrament dedicat 
a les simfonies concertants de Mozart, típiques del 
Classicisme, un gènere a mig camí entre les Simfonies 
i els Concerts i amb un marcat estil francès. Amb 
diversos instruments solistes, com la viola, el violoncel, 
el clarinet, el fagot, que esdevenen una part del tot, 
una part del conjunt simfònic, amb meravelloses 
intervencions solístiques que no volen dominar a 
l’orquestra, sinó que la fan partícip del discurs musical.

Descobrim les simfonies concertants!

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra 
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
Solistes: Corrado 
Bolsi, violí; Gisella 
Curtolo, viola; Anna 
Costa, violoncel; Oscar 
Diago, oboè; Teresa 
Noguerón, clarinet; 
David Bonet, trompa; 
Laura Serra, fagot

Sala Gran
Durada 60 minuts

ACTIVITATS 360°
—Viu l’Orquestra!
Dijous 14.10 – 10 h
—Conferència a càrrec 
de Xavier Chavarria
Diumenge 17.10 – 18 h

Orquestra resident 
al Teatre Auditori de 
Granollers

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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DIVENDRES 22.10.21 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
TEATRE

CANTO JO I LA 
MUNTANYA BALLA
Una obra dirigida per Guillem Albà i Joan Arqué 
Amb dramatúrgia de Clàudia Cedó i música de Judit 
Neddermann, l’obra ens portarà a gaudir d’un text 
màgic on podrem veure un híbrid de teatre de gest, 
text i música en directe. A Canto jo i la muntanya balla 
prenen la paraula dones i homes, fantasmes i dones 
d’aigua, núvols i bolets, gossos i cabirols que habiten 
entre Camprodon i Prats de Molló. 

Un obra basada en llibre d’èxit d’Irene 
Solà, Canto jo i la muntanya balla

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Irene Solà
Dramatúrgia i 
adaptació: Clàudia 
Cedó
Direcció: Guillem Albà 
i Joan Arqué
Composició musical: 
Judit Neddermann
Interpretació: Laura 
Aubert, Diego Lorca, 
Anna Sahun, Ireneu 
Tranis, Caterina 
Tugores 
Guitarra: Amaia 
Miranda

Sala Gran
Durada 125 minuts

ACTIVITATS 360°
—TeatreZoom amb el 
Col·lectiu Recomana
Dimarts 19.10—19 h
—Conversa amb 
la companyia en 
finalitzar l’espectacle

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
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DISSABTE 23.10.21 - 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

EX CUPIDOS
Cia. Hotel Cochambre
Ex Cupidos és un espectacle d’humor, boig, irònic, 
punyent, divertit i musical. Un espectacle on es parla 
d’amor, d’amor com el d’abans, l’amor del “flechazo”, 
l’amor abans de WhatsApp, l’amor de “cupido”. De 
fet, la gran pregunta és: On està Cupido? Ex Cupidos 
és una cerimònia per la seva invocació, perquè 
torni entre nosaltres.  Amb la seva personalitat 
punyent, pocavergonya i crítica, en Benito i en Diego, 
acompanyats d’un piano atrotinat, desgranen les notes 
més satíriques de l’humor “cochambroso”!

Una obra amb el segell d’Hotel Cochambre

FITXA ARTÍSTICA
Show i cantant: Benito 
Inglada  
Show i piano: Diego 
Marín

Durada 90 minuts

Espectacle en castellà

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT  
3-4 espectacles: 10 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8 €
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DISSABTE 23.10.21 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

HAMLET
Concert en acústic
Hamlet, una de les bandes de metal més importants 
del país, amb més de 30 anys de trajectòria i 13 discos a 
l’esquena, es reinventa i s’embarca en un nou projecte 
inaudit en la seva carrera, una gira en format acústic 
en la qual faran un repàs de tots els seus èxits. Cançons 
com Desaparecer, Antes y Después i Imaginé, són tres 
temes que els han acompanyat sempre i que ara podrem 
sentir en acústic: els matisos canvien i una cançó passa 
a convertir-se, sense que te n’adonis, en una cosa nova.

Hamlet en format acústic, 
com mai els havies escoltat

FITXA ARTÍSTICA
J. Molly, veu
Luis Tárraga, guitarra
Ken, guitarra
Alvaro Tenorio, baix
Paco Sánchez, bateria

Durada 75 minuts

PREUS
20€
10€ #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 16 €  
5-7 espectacles: 15 €  
+8 espectacles: 14 €
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DIUMENGE 24.10.21 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
DANSA

HIDDEN 
Lali Ayguadé Company
Hidden conclou la trilogia composta per Kokoro (2015) 
i IUanMi (2017), que reflexiona sobre la identitat. 
Aquesta darrera peça, amb 5 intèrprets a l’escenari i la 
veu de Joan Gomila, fa una mirada a aquelles coses que 
ens defineixen, però que –amb el temps– han quedat 
tapades sota el vel de l’inconscient. Reflexiona amb 
la idea que el nostre present difumina el passat. En 
com la vida, que no s’atura i ens empeny sense treva, 
al seu camí hi deixa un rastre de records que queden a 
l’ombra, amagats sota un tel d’artifici.

Un espectacle entranyable i fascinant que 
ha exhaurit entrades al TNC

FITXA ARTÍSTICA
Direcció artística: Lali 
Ayguadé
Coreografia: Lali 
Ayguadé i els intèrprets
Interpretació: Hedvig 
Etvall, Joana Gomila, 
Diego Sinniger, Akira 
Yoshida, Lisard 
Tranis i Piero Steiner
Veu: Joana Gomila

Sala Gran
Durada 75 minuts

ACTIVITATS 360°
— 18 h Presentació 
a càrrec del Col·lectiu 
Recomana
— Conversa amb la 
companyia en finalitzar 
l’espectacle

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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DIVENDRES 29.10.21 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
MÚSICA CLÀSSICA

L’ENIGMA 
GARRETA
Cicle Carles Riera
Juli Garreta, reconegut compositor nascut a Sant Feliu 
de Guíxols, és recordat per la creació de sardanes, però 
també és autor d’obres per a orquestra, cambra i per 
a veu i piano. Durant el concert podrem sentir obres 
que van inspirar a Garreta, com Die Meistersinger von 
Nüremberg de Wagner o Dichterliebe de Schumann, 
però també obres de Garreta basades en poemes de 
Jacint Verdaguer, Víctor Català o Apel·les Mestres. 

El tenor Roger Padullés i el pianista 
Francisco Poyato ens apropren a Garreta

FITXA ARTÍSTICA
Roger Padullés, tenor
Francisco Poyato, 
piano

Sala Petita
Durada 60 minuts

PREUS
10 €
5 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 8 €  
5-7 espectacles: 7,50 €  
+8 espectacles: 7 €

Cicle Carles Riera
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DISSABTE 30.10.21 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
MÚSICA

MARIA JOSÉ 
LLERGO 
Presentació del disc Sanación
María José Llergo ha vingut a capgirar-ho tot. Amb 
només dues cançons i un vídeo al YouTube, la van 
incloure al line-up del darrer Primavera Sound. Ara, amb 
un EP, ens mostra que tradició i modernitat van agafades 
de la mà. Llergo ens proposa un flamenc que apel·la al 
sentiment més profund, amb una música catàrtica. I el 
guarneix amb les vestimentes més actuals, que van des 
del rap fins a l’electrònica, passant per l’indie i el jazz.

L’artista espanyola amb més projecció 
de 2021 arriba a Granollers!

FITXA ARTÍSTICA
Maria José Llergo, veu
Paco Soto, guitarra
Miguel Grimaldo, 
teclats i sintetitzadors 

Sala Gran
Durada 90 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 €
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DIVENDRES 05.11.21 – 20 H
LLEVANT TEATRE
POESIA I TEATRE

BROSS  
ÉS BROSSA 
Cia. Pinya Bausch 
Brossa és Brossa és una creació original de teatre visual 
i musical basat en alguns poemes de Joan Brossa. La 
peça gira entorn el tracte dels objectes de la nostra 
quotidianitat i la seva acumulació com a causa del 
maltractament del planeta. L’acció es desenvolupa dins 
una habitació que ha recopilat les deixalles que hem 
produït al nostre pas, on es crearan imatges suggerents 
però també crítiques, amb l’acompanyament de música.

Un espectacle de cabaret amb imatges 
plàstiques, amb música en directe

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Pinya Bausch
amb Marta Asamar 
Garcia, Cèlia 
Castellano Algaba, 
Noèlia Fajardo 
Franch i David Flores 
Pradillas.

Durada 60 minuts

ACTIVITATS 360°
—Conversa amb la 
companyia en finalitzar 
l’espectacle

PREUS
18 €
9 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 14,40 €  
5-7 espectacles: 13,50 €  
+8 espectacles: 12,60 €
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DISSABTE 06.11.21 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
TEATRE

FILUMENA 
MARTURANO 
Una obra dirigida per Oriol Broggi
Després de 25 anys de viure mantinguda per Domenico 
Soriano i múltiples negatives a casar-se amb ella, 
Filumena decideix fingir una greu malaltia per aconseguir 
que al llit de morta Domenico accepti contraure 
matrimoni. Una obra que ens parla de l’amor i la venjança, 
de l’instint de supervivència i la petitesa humana. Un 
retrat a la napolitana que ens recorda que l’amor és una 
força que a vegades rebota en direccions oposades.

Filumena (Clara Segura) arriba per  
parlar-nos de l’amor i la venjança

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Eduardo De 
Filippo
Traducció: Xavier Valls 
Guinovart
Direcció: Oriol Broggi
Interpretació: Clara 
Segura, Enrico 
Ianniello, Marissa 
Josa, Jordi Llovet, 
Eduard Muntada, 
Xavier Ruano, Josep 
Sobrevals, Sergi 
Torrecilla, Montse 
Vellvehí i Carla Vilaró

Sala Gran
Durada 125 minuts

Espectacle en català, 
castellà (i una mica 
d’italià)

PREUS
28 € Zona A
14 € Zona B
14€ #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 22,40 €  
5-7 espectacles: 21 €  
+8 espectacles: 19,60 €

FUNCIÓ ACCESSIBLE
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DISSABTE 06.11.21 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA 

PAUL FUSTER
Presentació de l’últim disc Go/Between
Paul Fuster és un músic d’una personalitat artística 
innegable, fruit de la seva trajectòria vital. Imprevisible, 
heterodox i amb dues grans passions: fer cançons i 
fabricar bicicletes. Go/Between (Chesapik, 2016) és un 
disc cru, lliure d’artificis, directe, honest, sense filtres 
ni intermediaris tècnics entre cançó i oient. Mesclat pel 
mateix Fuster, es tracta d’una excepció sonora en temps 
de vocoders, filtres i plugins. 

Paul Fuster converteix qualsevol melodia 
improvisada en una d’inoblidable 

FITXA ARTÍSTICA
Paul Fuster, veu i 
guitarra
Jaume Catà, bateria
Alex Permanyer, baix

Durada 75 minuts

ACTIVITATS 360°
—I si parlem de 
música?
Xerrada amb el grup 
dinamitzada per Joan 
Gener
Dissabte 06.11 – 20 h 

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 9,60 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8,40 €
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DIVENDRES 12.11.21 – 20 H
DISSABTE 13.11.21 – 20 H
DIUMENGE 14.11.21 – 18 H
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
TEATRE

MICROTEATRE
Concurs de dramatúrgia
Projecte de creació escènica, organitzat per Roca 
Umbert i Arsènic espai de creació, que planteja per 
vuitena 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: Jo voldria... 
Els textos representats els faran dramaturgs novells, 
amb un màxim de tres intèrprets i amb direcció 
professional. Cada dia de funció es podran veure les 
quatre obres seguides.  

Quatres obres en quatres espais singulars

FITXA ARTÍSTICA
Producció: Arsènic 
Espai de Creació
Repartiment a 
determinar

Durada 90 minuts
(20 minuts per obra)

PREU
12 € 
(Pack de les 4 propostes)
Exclòs de descomptes
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DISSABTE 13.11.21 - 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE D’OBJECTES

PASOS LARGOS
Cia. Coriolis
Una dona i tres vestits que es transformen en escena 
consignen tres passos –tres moments– a la vida d’un 
personatge. De la poesia a l’humor àcid, la sensibilitat 
travessa temes profunds i comuns, com la vida en 
parella, la vellesa i els vincles; a través d’un llenguatge 
original que trenca el motlle de la comunicació 
tradicional. Un equip jove i creatiu està darrere d’una 
investigació profunda en els diferents llenguatges de 
l’art de les titelles, i mitjançant l’experimentació i la 
innovació ens sorpren amb la seva versatilitat tècnica.

Coproducció uruguai/argentina premiada 
per Iberescena pel seu treball escènic

FITXA ARTÍSTICA
Coriolis. Compañia de 
Titiriteros
Direcció: Gerardo 
Martínez
Dramatúrgia i 
interpretació: Maru 
Fernández
Disseny de so i música 
original: Leandro 
Sabino

Durada 50 minuts

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT  
3-4 espectacles: 10 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8 €
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DIUMENGE 14.11.21 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
ÒPERA

EL BARBER 
DE SEVILLA 
Una òpera de Gioachino Rossini
Els Amics de l’Òpera de Sabadell recuperen l’òpera de 
Rossini El barber de Sevilla deu anys desprès de la seva 
representació. La trama es situa a Sevilla, a finals del 
segle XVII, i té com a protagonista la bella i jove Rosina, 
custodiada pel seu tutor Bartolo, que no la deixa sortir 
excepte per anar a missa, però que viu enamorada 
del compte d’Almaviva. Creieu que els enamorats 
aconseguiran casar-se? Vine a descobrir-ho!

Una de les òperes més reeixides 
de la història

FITXA ARTÍSTICA
Cor Amics de l’òpera 
de Sabadell
Orquestra Simfònica 
del Vallès
Direcció musical: 
Daniel Gil de Tejada 
Direcció d’escena: Pau 
Monterde
Interpretació: César 
San Martín, M. 
Carmen Romeu, 
Pablo Martínez, 
Fernando Álvarez, 
Jeroboám Tejera i 
Eugènia Montenegro 
Resta de repartiment a 
determinar.
Producció: Associació 
d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell per Òpera de 
Catalunya

Sala Gran
Durada 3 hores

ACTIVITATS 360°
— Presentació amb 
Marc Heilbron
Diumenge 14.11 – 17 h

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

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 40 €  
5-7 espectacles: 37,50 €  
+8 espectacles: 35 €



40

DIVENDRES 19.11.21 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

LA MALA DICCIÓ  
Amb la companyia convidada Indi Gest
La mala dicció perverteix Macbeth, de Shakespeare, i 
trasllada, a dia d’avui, no tant el tema de l’ambició per 
posseir el poder, sinó la manera com actuem posseïts 
per aquest. Estem sota els efectes d’un encanteri que 
ens fa viure encegats pel capital —istme actual entre 
el dalt i el baix, entre el bé i el mal—. I, per gràcia 
geogràfica i l’evident polaritat, ens ha tocat tenir el 
poder i la il·lusió de llibertat, però dominats pel poder 
i eternament insatisfets, tant, que n’hem abusat, i els 
nostres crims innombrables han dut el món al límit del 
col·lapse. 
 
Una al·legoria sobre el poder de la paraula 

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Indi Gest
Autoria: Jordi Oriol 
Direcció: Xavier 
Albertí
Interpretació: Paula 
Malia, Jordi Oriol, 
Carles Pedragosa 

Sala Gran
Durada 60 minuts

ACTIVITATS 360°
— Conversa amb la 
companyia en finalitzar 
l’espectacle
— 19 h Llegir el teatre 
Dilluns 15.11.21

Companyia convidada 
de la temporada 
2021-2022 del Teatre 
Auditori de Granollers

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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DISSABTE 20.11.21 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA 

CLARA PEYA  
Presentació del disc Perifèria
L’univers de l’artista s’inspira aquest cop en els espais 
de pas, en els marges, en allò que no han volgut que 
mirem. Clara Peya ens proposa posar la mirada en 
aquests “no-llocs”, espais buits, buidats. El baix 
elèctric, la bateria i l’electrònica completen cada 
cançó de forma crua i preciosista, recreant aquests 
espais de trànsit on cada petit detall és tan intens com 
imprescindible.

La pianista i compositora Clara Peya 
presenta el seu onzè àlbum Perifèria

FITXA ARTÍSTICA
Clara Peya, piano i 
electrònica
Enric Verdaguer, veu
Vic Moliner, baix i 
electrònica
Didak Fernández, 
bateria i electrònica

Sala Gran
Durada 85 minuts

PREUS
22€ Zona A
11 € Zona B
11 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 17,60 €  
5-7 espectacles: 16,50 €  
+8 espectacles: 15,40 €
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DISSABTE 20.11.21 - 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
MÚSICA

ODISSEA 
TOUR 2020
Balkan Paradise Orchestra
Integrada per onze instrumentistes de vent i percussió, 
la BPO (com ja es coneix també a el grup) ha aportat 
un aire fresc i alegre al panorama de les fanfàrries del 
nostre país. Amb formacions, experiències i influències 
diverses però compartint la passió per la tradició 
balcànica, aquestes onze dones transformen el gènere en 
un autèntic elixir de melodies tradicionals amb ritmes de 
tot el món, oferint un espectacle carregat d’energia, que 
porta alegria, festa i ganes de ballar en cada concert!

Música balcànica en estat pur!

FITXA ARTÍSTICA
Balkan Paradise 
Orchestra
Alba Careta, Berta 
Gala i  Mila González, 
trompetes
Alba Ramírez, trompa
Eli Fàbregas, percussió 
Eva Garín i Laura 
Lacueva, clarinets 
Maria Cofan, trombó 
Núria Perich, bateria
Maria Puertas i Olivia 
Casas, tubes

Durada 75 minuts

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT  
3-4 espectacles: 10 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8 €
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DIUMENGE 21.11.21 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
DANSA

HITO
Amb Chey Jurado i Akira Yoshida
Dues persones buscant alguna cosa; cosa que ja tenen 
però no per això perden el plaer de buscar-la, transitant 
i alimentant l’emoció que neix del seu nexe des del que 
és simple fins al que és simplement complex ... buscar 
fins perdre el nord, i tornar a trobar el viatge entre 
persones. Sovint depenem d’elements externs que 
faciliten les nostres vides, fins que aquests realment 
acaben dirigint les nostres vides. Però, què passa quan 
perdem això que donem tant per fet? 

Un espectacle que beu del hip-hop, 
la dansa contemporània i la teatralitat

FITXA ARTÍSTICA
Creació i interpretació: 
Chey Jurado i Akira 
Yoshida

Sala Gran
Durada 50 minuts

ACTIVITATS 360°
 — 18 h Presentació 
a càrrec del Col·lectiu 
Recomana
— Conversa amb la 
companyia en finalitzar 
l’espectacle

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 12 €  
5-7 espectacles: 11,25 €  
+8 espectacles: 10,50 €

PREUS
15 € Zona A
8 € Zona B
7,5 € #SecretJove
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DISSABTE 27.11.21 - 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

LA SEGONA EVA
Una obra de Marta Aran
L’Eva, després de fer un retir espiritual en un monestir, 
denuncia a les xarxes socials uns fets que van succeir 
per part d’un dels frares. A partir d’aquí, les estructures 
de poder que l’oprimeixen es faran més patents que 
mai: el seu relat serà contínuament posat en dubte, 
jutjat i ridiculitzat. La segona Eva parla de les dones 
de fusta, de les violències que no són físiques i que són 
per això més invisibilitzades encara, per la dificultat 
de denunciar-les. Com confiar en una mateixa quan 
tothom posa en dubte la teva veritat?

Un espectacle per donar visibilitat a les 
dones de fusta, les dones silenciades

FITXA ARTÍSTICA
Cia. El Eje
Dramatúrgia i direcció: 
Marta Aran
Interpretació: Eric 
Balbàs, Maria 
Hernández i Giralt, 
Òscar Intente, Mar 
Pawlowsky

Durada 85 minuts

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 10 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8 €
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DISSABTE 27.11.21 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

31 FAM
Un referent de la música urbana del país
31 FAM és un grup que ho dóna tot sobre l’escenari, 
que sempre acaba penjant el cartell de sold out —fins 
i tot a sales tan mítiques com Apolo i Razzmatazz—, i 
que ha arribat a compartir escenari amb artistes de la 
talla de C. Tangana i Maikel Delacalle+. Actualment 
és el major exponent de la música urbana a Catalunya. 
Ha sabut apropar-se a un públic jove i amant del trap, 
el dancehall, el funky i el R&B, estils que la banda ha 
aconseguit barrejar a la perfecció, cantant en diferents 
idiomes com en català, castellà o anglès. 

31 FAM és el present i el futur!

FITXA ARTÍSTICA
31 FAM:
Kid Pi, Koalekay, Lil 
Didi, Joey C, AAA i 
Bandam

Durada 75 minuts

ACTIVITATS 360°
—I si parlem de 
música?
Xerrada amb el grup 
dinamitzada per Joan 
Gener
Dissabte 27.11 – 20 h 

PREUS
15 €
7,5 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 12 €  
5-7 espectacles: 11,25 €  
+8 espectacles: 10,50 €
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DIUMENGE 28.11.21 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

POEMARI   
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió, Cor Jove 
Amics de la Unió i Cor de Cambra de Granollers
De la fusió de música, literatura i creació km0 en 
resulta Poemari, una selecció de poemes de la literatura 
catalana musicats per compositors contemporanis 
de casa nostra. Poques vegades tenim l’oportunitat 
d’escoltar tres formacions com Veus–Cor Infantil Amics 
de la Unió, el Cor Jove Amics de la Unió i el Cor de 
Cambra de Granollers junts sobre un mateix escenari, 
acompanyats en aquesta ocasió de Jordi Masó al piano 
i la proposta dramatúrgica del col·lectiu artístic Indi 
Gest.

Gran concert amb tres formacions a 
escena!

FITXA ARTÍSTICA
Veus – Cor Infantil 
Amics de la Unió 
(Josep Vila Jover, 
direcció)
Cor Jove Amics 
de la Unió (Marta 
Dosaiguas, direcció)
Cor de Cambra de 
Granollers (Josep Vila 
Jover, direcció)
Jordi Masó, piano
Carles Pedragosa, 
actuació
Indi Gest, proposta 
dramatúrgica
Josep Vila Jover i 
Marta Dosaiguas, 
direcció

Sala Gran
Durada 75 minuts

ACTIVITATS 360°
—Viu el Cor!
Divendres 26.11 – 20 h
— Conferència a càrrec 
de Xavier Chavarria
Diumenge 28.11 – 18 h

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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DIVENDRES 03.12.21 – 20 H
LLEVANT TEATRE
TEATRE

BOIRA A 
LES ORELLES  
Els Pirates Teatre
Quan l’Enric té 5 anys es confirma que té sordesa 
profunda. Els seus pares, músics, aposten per la llengua 
parlada. Estudia arquitectura i el fet de pertànyer a 
la companyia Els Pirates Teatre defineix el seu camí 
cap a l’escenografia. A través d’aquesta experiència 
en primera persona, Els Pirates presenten un nou 
espectacle que parla de l’acceptació els prejudicis i el 
desconeixement de les diversitats funcionals.

Un espectacle per mostrar l’ampli ventall 
de percepcions del món 

FITXA ARTÍSTICA
Els Pirates Teatre
Direcció: Adrià Aubert
Interpretació: Núria 
Cuyás, Laura Pau i 
Lluna Pindado
Escenografia: Enric 
Romaní

Durada 70 minuts

ACTIVITATS 360°
—Conversa amb la 
companyia en finalitzar 
l’espectacle

PREUS
18 €
9 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 14,40 €  
5-7 espectacles: 13,50 €  
+8 espectacles: 12,60 €

FUNCIÓ ACCESSIBLE
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DIVENDRES 10.12.21 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
DANSA

EL TRENCANOUS 
Ballet de Barcelona
Quan el rellotge marca les dotze la nit de Reis, l’oncle 
Deulofeu arriba a casa de la Clara i l’Eloi, fent entrega 
d’un peculiar Trencanous a la jove. Un cop adormida, 
la valenta i atrevida Clara, lluita amb ratolins 
entremaliats, i junt amb el seu Trencanous s’endinsa 
en un preciós viatge travessant una tempesta d’hivern, 
fins a arribar al Món dels Dolços. Un viatge de somnis 
on la nostra protagonista troba la seva força interior que 
desconeixia tenir.

El clàssic conte, en una gran producció, 
amb un toc modernitzat

FITXA ARTÍSTICA
Ballet de Barcelona
Director artístic: Chase 
Johnsey
Director executiu: 
Carlos Renedo
Directora associada: 
Carolina Masjuan
Coreografia: Marta 
Bustamante, Chase 
Johnsey, Jordi Rubio
Música: P. I. 
Txaikovski

Sala Gran
Durada 105 minuts

PREUS
32 € Zona A
16 € Zona B
16 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 26,60 €  
5-7 espectacles: 24 €  
+8 espectacles: 22,40 €



49

DISSABTE 11.12.21 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

PRINCIPIANTES
Amb Javier Gutiérrez
La pregunta és precisa: De qué hablamos cuando hablamos 
de amor. Quatre personatges que conversen en una cuina 
intenten respondre-la: un cardiòleg que no sap res dels 
assumptes del cor, una dona enamorada de qui li va 
trencar el cor i alguns ossos, un home embolcallat en una 
cuirassa i una dona crisàlide convertint-se en alguna cosa 
desconeguda per ella. Herb, Terry, Nick i Laura ens miren, 
ens reflecteixen, ens pregunten. 

Una obra dramàtica, romàntica, realista i 
colpidora al mateix temps

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Raymond 
Carver
Adaptació: Juan 
Cavestany
Direcció: Andrés Lima
Interpretació: Javier 
Gutiérrez, Mónica 
Regueiro, Daniel 
Pérez Prada, Vicky 
Luengo

Sala Gran
Durada 90 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 €
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DISSABTE 11.12.21 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

ROBA ESTESA
Presentació del nou disc
Torna Roba Estesa a la Nau B1 per presentar el seu tercer 
disc, del que ja s’ha donat  a conèixer el single Oceà, d’estil 
pop, que transita entre la poesia i la realitat i reivindica les 
contradiccions que ocupen diàriament la gent jove. El grup 
de música festiva i combativa nascut  a Tarragona, que 
fusiona músiques urbanes i festives amb instrumentació 
i melodies folk, ha apostat en els darrers treballs per nous 
estils com el rap o l’electrònic. El feminisme, l’ecologisme i 
la justícia social són alguns dels temes de les seves lletres.

Torna a Granollers l’exponent 
de la música festiva!

FITXA ARTÍSTICA
Helena Bantulà, 
guitarra elèctrica
Clara Colom, acordió 
i veu
Clàudia Garcia-Albea, 
violí
Alba Magriñà, bateria
Neus Pagès, guitarra 
i veu
Gemma Polo, veu
Anna Sardà, baix

Durada 75 minuts

ACTIVITATS 360°
—I si parlem de 
música?
Xerrada amb el grup 
dinamitzada per Joan 
Gener
Dissabte 11.12 – 20 h 

PREUS
12 € 
6 € #SecretJove
Exclòs de descomptes
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DIVENDRES 17.12.21 - 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

PEP PLAZA... 
ARA MÉS!
Nou espectacle de Pep Plaza
Pep Plaza, l’home de les mil cares, converteix el seu 
món de personatges en un fil teatral que comença i… 
no se sap ben bé on acaba. Un espectacle d’humor, un 
munt d’històries encadenades i desencadenades dalt 
de l’escenari. Un monòleg amb tantes veus… no és un 
monòleg.  I Pep Plaza, com ja escoltareu, a l’escenari no 
està mai sol. Desprès de 25 anys d’escenari, ens porta 
un espectacle d’humor amb música en directe!

Pep Plaza és l’home de les mil cares!

FITXA ARTÍSTICA
Pep Plaza, veu, 
personatges i guitarra
Nito Figueras, piano

Durada 90 minuts

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 10 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8 €
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DISSABTE 08.01.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

THERE IS 
NO ROSE 
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió i Cor Jove 
Amics de la Unió
El cor Veus interpretarà 4 Gesänge, op. 17 de Brahms i 
les noies del Cor Jove, A Ceremony of Canticles de Johan 
Duijck. Les dues formacions uniran les veus, finalment 
per interpretar A Ceremony of Carols, op. 28 de Benjamin 
Britten. Fa deu anys, les noies que avui canten al Cor 
Jove, van enregistrar el disc There is no Rose: avui 
comparteixen escenari amb les que han agafat el relleu.

Dues generacions de Veus en un concert

FITXA ARTÍSTICA
Veus - Cor Infantil 
Amics de la Unió 
(Josep Vila Jover, 
direcció)
Cor Jove Amics 
de la Unió (Marta 
Dosaiguas, direcció)
David Arnau i Pau 
Torres, trompes
Esther Piñol, arpa

Sala Gran
Durada 75 minuts

ACTIVITATS 360°
— Viu el Cor!
Divendres 07.01 – 20 h
— Conferència a càrrec 
de Xavier Chavarria
Dissabte 08.01 – 19 h

VEUS – Cor Infantil 
Amics de la Unió i Cor 
Jove Amics de la Unió 
són residents al Teatre 
Auditori de Granollers

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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DIJOUS 13.01.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

UNA NOCHE  
SIN LUNA 
Creada i interpretada per Juan Diego Botto
Amb aquesta obra ens apropem als aspectes menys 
coneguts de la vida i l’obra de Federico García Lorca. El 
viatge és una forma de conèixer, a través de la seva obra, 
la nostra pròpia realitat: el paper de la dona sota la seva 
mirada sempre poètica i reivindicativa, la necessitat de 
la llibertat artística i d’expressió, la lluita per la llibertat 
d’identitat sexual o la importància de la memòria i les 
arrels. 

Una peça commovedora que ens parla de 
Lorca des d’una sensibilitat del segle XXI

FITXA ARTÍSTICA
Autoria i interpretació: 
Juan Diego Botto
Textos de Federico 
García Lorca
Direcció: Sergio Peris-
Mencheta

Sala Gran
Durada 105 minuts

Espectacle en castellà

PREUS
22€ Zona A
11 € Zona B
11 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 17,60 €  
5-7 espectacles: 16,50 €  
+8 espectacles: 15,40 €

FUNCIÓ ACCESSIBLE
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DIVENDRES 14.01.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

CAFÈ SAUMELL!
Cicle Carles Riera 
La Habana de la segona meitat del s. XIX és una 
ciutat que bull d’activitat. Però, com sempre, el més 
interessant passa als cafès. Nosaltres n’hem imaginat 
un: el Cafè Saumell. Des d’un racó, un trio de clarinets 
interpreta les peces més de moda. Contradanses, 
havaneres i tangos s’alternen amb els millors números 
d’òpera, sarsuela i marxes, polques, i fins i tot algun 
danzón. El fil musical del Cafè Saumell és ple de les 
notes dels compositors tant diversos com el mateix 
Saumell, Cervantes, Rossini, Donizetti, Gottschalk o 
Sousa.

Benvinguts al Cafè Saumell! 

FITXA ARTÍSTICA
Ensemble Una Cosa 
Rara, idea, textos 
i arranjaments i 
projeccions
Carlos Moliner, 
clarinet en sib  i clarinet 
en do
Naüm Monterde, 
clarinet en sib, clarinet 
en do i Corno di bassetto 
Oriol Garcia, clarinet 
en sib i Clarinet baix
Jaume Ferrer, veu en 
off

Sala Petita
Durada 60 minuts

PREUS
10 € 
5 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 8 €  
5-7 espectacles: 7,50 €  
+8 espectacles: 7 €

Cicle Carles Riera
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DIVENDRES 14.01.22 - 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

HOTEL FLAMINGO
Cia. Clownic
L’antic Hotel Flamingo vol reobrir les portes. El nou 
director té la gran idea d’obrir-lo en plena pandèmia. 
Està convençut del gran èxit de l’Hotel Flamingo. 
Inspirats en la imatge dels personatges de la sèrie Tres 
estrelles, l’espectacle ens situa en la recepció d’un hotel 
tronat. La companyia Clownic vol retre homenatge amb 
aquest espectacle als seus pares teatrals, El Tricicle. 

Un espectacle per fer riure al públic cada 
10 segons!

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Clownic
Autoria i interpretació: 
Gerard Domènech, 
Carles Bigorra i Edu 
Méndez

Durada 80 minuts

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 10 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8 €
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DISSABTE 15.01.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA 

JUDIT 
NEDDERMANN 
Presentació del disc Aire
Aire és el quart àlbum de la cantant i compositora 
Judit Neddermann i el primer que grava en castellà. 
Un revelador viatge a Cuba, el vincle amb Alejandro 
Sanz –qui la va esperonar perquè provés de compondre 
en castellà– i el seu interès per conquerir altres espais 
de creativitat, la van animar a prendre aquest nou 
camí. Una veu cristal·lina, elàstica i rica en oxigen, que 
navega des de Brasil fins a l’Àfrica Occidental.

L’artista de Vilassar de Mar presentarà 
alguns dels seus singles com Canta o Luna

FITXA ARTÍSTICA
Judit Neddermann, 
veu
Arnau Figueres, 
bateria
Pau Figueres, guitarres
Darío Barroso, 
guitarres
Isaac Coll, baix
Adri González, teclats
 
Sala Gran
Durada 90 minuts

PREUS
25 € Zona A
12 € Zona B
Exclòs de descomptes
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DIVENDRES 21.01.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
DANSA

IT DANSA 
Presenta quatre peces diferents
IT Dansa és una jove companyia de dansa formada per 
17 joves ballarins internacionals talentosos. L’espectacle 
que ens presenta està composat per quatre peces de 
dansa. La primera, Kaash, és una de les principals obres 
d’Akram Khan i és considerada una revolució plàstica 
pels observadors. Una sublim evocació del origen del 
món. La segona peça, The Prom, de Lorena Nogal la 
presenta en un ambient dinàmic, colorit i humorístic 
d’un ball de graduació al que va a desgana. La tercera 
peça és de Gustavo Ramírez i la quarta serà una nova 
peça a estrenar per la companyia!

Dansa contemporània per evocar l’origen 
del món a través del moviment

FITXA ARTÍSTICA
Cia. It Dansa
Coreografies:
Kaash: Akram Khan
The Prom: Lorena 
Nogal
Lo que no se ve: Gustavo 
Ramírez
Quarta peça a 
determinar

Sala Gran
Durada 60 minuts

ACTIVITATS 360°
—19 h Presentació a 
càrrec del Col·lectiu 
Recomana
— Conversa amb la 
companyia en finalitzar 
l’espectacle

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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DISSABTE 22.01.22 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1 
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

TOUNDRA
Presentació del nou disc 
Els madrilenys Toundra van començar el viatge 
artístic el 2007. El seu so combina riffs poderosos, 
belles melodies i atmosferes intricades, acompanyat de 
cançons plenes d’electricitat que emfatitzen la flama 
incandescent del seu directe, un directe que els ha 
portat ràpidament a convertir-se en una de les bandes 
instrumentals més aplaudides d’Europa. En un temps 
rècord han publicat tres discos de manera independent, 
han actuat a diversos països i han participat en alguns 
dels festivals europeus més rellevants. 

La banda madrilenya presenta el sisè disc

FITXA ARTÍSTICA
Esteban Girón, 
guitarra 
Alberto Tocados, baix
David López “Macón”, 
guitarra
Álex Pérez, bateria

Durada 75 minuts

PREUS
15 €
7,5 € #SecretJove
Exclòs de descomptes
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DIUMENGE 23.01.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
SARSUELA

LA CORTE 
DEL FARAÓN
Cia. Milnotes
L’adaptació de La Corte del Faraón realitzada per 
Milnotes, torna al Teatre Auditori de Granollers onze 
anys després de la seva estrena. La sarsuela compta 
amb música en directe amb una orquestra de 24 músics, 
10 ballarins i 25 persones del cor. L’obra, de caràcter 
humorístic, està ambientada a Egipte i les referències 
musicals la converteixen en una divertida paròdia de 
l’Aida de Verdi.

Una sarsuela divertida, fresca i original!

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Milnotes
Direcció artística: Joan 
Garrido
Direcció musical: 
Daniel Pérez
Coreografia: Arnau 
Castro
Cor, Orquestra i Ballet 
Cia. Milnotes
Interpretació: Joan 
Garrido, Elisa di 
Prieto, Joan García 
Gomà i Mali Corbacho

Sala Gran
Durada 140 minuts

PREUS
30 € Zona A
15 € Zona B
15 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 24 €  
5-7 espectacles: 22,50 €  
+8 espectacles: 21 €
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DIVENDRES 28.01.22 – 20 H 
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
CIRC

THE END IS NIGH  
Cia. La Barque Acide
Espectacle basat en l’apocalipsi del món que coneixem, 
de la societat i de l’ésser humà. The End is Nigh (La fi 
és a prop) és un espectacle que planteja una atmosfera 
alhora amenaçadora i absurda on, més que mai, tot és 
possible. En aquest particular espai-temps, tots tindran 
l’oportunitat d’exposar (una última vegada) la seva 
realitat, o el que queda d’ella, amb les seves paradoxes i 
perills. Un projecte europeu, amb un equip d’artistes de 
diversos països, per crear un espectacle fresc, valent i 
molt visual, i amb bones dosis d’humor negre.

Nou persones a l’escenari provinents 
de 8 països per explicar-nos la fi del món

FITXA ARTÍSTICA
Cia. La Barque Acide
Interpretació: Simon 
Burnouf, Carla 
Carnerero, Stéph 
Mouat, Marcelo 
Ferreira Nunes, Aidan 
Rolinson Rainford, 
Léo Rousselet, 
Maristella Tesio, 
Karita Tikka i Marie 
Vanpoulle

Sala Gran
Durada 70 minuts

ACTIVITATS 360°
—Conversa amb la 
companyia en finalitzar 
l’espectacle

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 12 €  
5-7 espectacles: 11,25 €  
+8 espectacles: 10,50 €

PREUS
15 € Zona A
8 € Zona B
7,5 € #SecretJove
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DISSABTE 29.01.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

L’ONCLE VÀNIA 
Direcció d’Oskaras Koršunovas
La tranquil·la existència de l’oncle Vània i de la 
seva neboda Sònia es veu alterada amb l’arribada 
del professor Serebriakov i la seva jove i atractiva 
esposa: Elena. El director lituà Oskaras Koršunovas, 
habitual de Temporada Alta, dirigeix aquesta versió 
de L’oncle Vània, d’Anton Txékhov, una de les obres 
més importants de la literatura dramàtica del segle 
XIX. El tedi i l’amor no correspost marquen l’existència 
dels personatges d’una de les obres més desoladores i 
representatives de l’autor rus. 

Un repartiment de luxe encapçalat 
per Julio Manrique

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Anton 
Txékhov
Direcció: Oskaras 
Koršunovas
Interpretació: Julio 
Manrique, Raquel 
Ferri, Ivan Benet, 
Júlia Truyol, Lluís 
Marco, Carme Sansa, 
Anna Güell
Coproducció: 
Temporada Alta i 
Teatre Lliure

Sala Gran
Durada 90 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 €
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DISSABTE 29.01.22 - 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
MÚSICA CLÀSSICA

CLÀSSICS 
SIMFÒNICS
Jove Projecte Orquestral
El Jove Projecte Orquestral és liderat per Josep Maria 
Sauret, qui el va fundar l’any 2018 amb l’objectiu de 
reunir als joves talents que es troben al seu entorn. 
Més de 60 joves músics catalans d’entre 15 i 25 anys 
conformen aquest projecte. Els joves adquireixen 
experiència, viuen l’emoció de la música i permeten al 
públic gaudir de les promeses de la música simfònica de 
Catalunya.

Una Orquestra jove que puja amb força a 
l’escenari!

FITXA ARTÍSTICA
Jove Projecte 
Orquestral
Josep Maria Sauret, 
direcció

Durada 90 minuts

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 10 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8 €
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DIUMENGE 30.01.22 – 19 H
LLEVANT TEATRE
TEATRE I POESIA 

36+1  
36 poemes a partir del 36
Un individu, en aquest cas una dona, reviu la realitat 
quotidiana d’un nen a la Barcelona en guerra; després, 
passa per les reflexions vitals de qui creix en un temps 
que no reconeix com seu; i, finalment, s’endinsa en les 
conviccions de la persona adulta que comença a viure 
l’esperança d’un canvi. 36 poemes a partir del 36 és 
un recull publicat el 1978 per Ricard Creus, una visió 
íntima dels fets que es van produir a partir del 18 de 
juliol de 1936. Parla de la guerra, de la postguerra i de 
la lluita silenciosa que va portar a la recuperació de les 
llibertats democràtiques. 

Una dona ens parla de la guerra des de 
l’experiència de la vida diària

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Ricard Creus
Dramatúrgia, direcció i 
interpretació: Maria Pla

Durada 50 minuts

ACTIVITATS 360°
—Conversa amb la 
companyia en finalitzar 
l’espectacle

Amb la col·laboració de:

PREUS
18 €
9 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 14,40 €  
5-7 espectacles: 13,50 €  
+8 espectacles: 12,60 €
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Tots els espectacles estan exclosos 
de descomptes excepte: 
Camí a l’escola, Descontrol Mparental, 
Les croquetes oblidades, Els Pastorets i Áureo

AIXEQUEM  
EL VOL!
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TRIEU 
L’ESPECTACLE 
SEGONS L’EDAT escenagran.cat

/patinautes

Spiralis
a partir de 4 anys
Pàg. 66

Camí a l’escola
a partir de 5 anys
Pàg. 67

Taxaaan!
a partir de 3 anys
Pàg. 69

Els misteris de 
Mozart
a partir de 5 anys
Pàg. 70

Italino Grand Hotel
a partir de 4 anys
Pàg. 73

Roger Padullés
a partir de 6 anys
Pàg. 72

Kl’aa la teva cançó!
Cicle de nadons 0-5
Pàg. 68

La Jana i els tres óssos
a partir de 2 anys
Pàg. 71

Descontrol 
Mparental
a partir de 3 anys
Pàg. 74

L’univers de la lluna
a partir de 3 anys
Pàg. 77

Més enllà dels 
miralls
a partir de 3 anys
Pàg. 79

El gran llibre de 
Nadal
a partir de 3 anys
Pàg. 80

La Quela
a partir de 3 anys
Pàg. 82

Les croquetes 
oblidades
a partir de 6 anys
Pàg. 81

Clarinets i 
contradanses!
a partir de 6 anys 
Pàg. 84

Bajau
a partir de 2 anys
Pàg. 75

Nius
Cicle de nadons
Pàg. 76

Mon petit 
souvenir
a partir de 2 anys
Pàg. 78

Els Pastorets
a partir de 5 anys
Pàg. 83

Rock en família
a partir de 5 anys
Pàg. 85

Áureo
a partir de 3 anys
Pàg. 86

L’aventura 
d’avorrir-se
a partir de 4 anys
Pàg. 87

Cotó
a partir de 3 anys
Pàg. 88
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DISSABTE 02.10.21 – 18 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
CIRC

SPIRALIS
Companyia Bool
Hi ha espirals de temps, camins que ens acosten 
i separen, espirals que condensen i dispersen, i 
també un espiral que s’endinsa i s’expandeix en un 
joc de miratges. La companyia Bool presenta el seu 
nou espectacle Spiralis, que inclou des d’escultura i 
manipulació d’objectes fins a la relació entre el cos, 
el moviment i l’espai. Boris Ribas, artista de circ, i 
Olga Lladó, ballarina de dansa contemporània, ens 
proposen una obra multidiscplinar que no ens deixarà 
indiferents!

Espectacle performàtic, multidisciplinari, 
poètic i innovador!

FITXA ARTÍSTICA
Idea, creació i 
interpretació: Boris 
Ribas i Olga Lladó 
Escultor: Al Ferrer de 
Belles Arts (Uli) 
Autoria dels poemes: Fe 
Ferrer Ferraté

Durada 45 minuts

PREUS
5 € adults
3 € menys de 16 anys

Edat recomanada  
a partir de 4 anys 
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DIUMENGE 03.10.21 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
TEATRE

CAMÍ A L’ESCOLA
Cia. Campi qui pugi
Tres germanes s’han d’enfrontar diàriament amb 
multitud d’adversitats i perills per arribar a l’escola. 
Un camí diari que sempre és diferent i que, avui, ho 
canviarà tot. Una realitat per molts infants d’arreu del 
món que són conscients que només l’educació els obrirà 
portes a un futur millor. Camí a l’escola és un espectacle 
suggerent que s’inspira en el documental Sur le chemin 
de l’école de Pascal Plisson i en la història real d’infants 
d’arreu del món. Infants autònoms i capaços, amb 
ganes d’aprendre i canviar el seu món.

Un espectacle visual i emotiu inspirat en 
la història real d’infants d’arreu del món

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Campi qui pugui
Direcció artística: Rosa 
Díaz
Interpretació: Aitana 
Giralt, Alícia Buil, 
Cristina García, Jordi 
Pedrós
Assessoria creativa i 
de dramatúrgia: Jordi 
Farrés
Música: Pascal Gaigne

Sala Gran
Durada 55 minuts

PREUS
12 €
6 € Menys de 16 anys

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 9,60 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8,40 €

Edat recomanada  
a partir de 5 anys 
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DISSABTE 09.10.21 – 16.30 H I 18 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA 

KL’AA LA TEVA 
CANÇÓ
Premi Feten 2020 al Millor espectacle per la Petita 
Infància
Poc a poc surto del niu: on sóc? Qui sóc? Amb cada so i 
amb cada pas em vaig fent més jo, em vaig construint 
i alhora puc mirar-te més a tu i a als altres.  Amb la 
brúixola de la curiositat em vaig allunyant de casa per 
a descobrir nous indrets, noves aventures i fer el meu 
camí, la meva cançó.  Kl’aa és un viatge musical a través 
del descobriment del món. 

Una experiència visual i sonora través 
de la veu

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Inspira Teatre
Clàudia Moreso, 
direcció escènica
Neus Umbert, 
Laia Picó i Ester 
Westermeyer, 
interpretació

Durada 35 minuts

PREU
8 € 
Exclòs de descomptes

Cicle de nadons
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DIUMENGE 10.10.21 – 12 H
CINEMA EDISON
CIRC 

TAXAAAN! 
Companyia Circ Xic
Dos pallassos arriben amb les butxaques plenes de 
circ, per buidar-les a la pista i carregar-les de riures. 
Amb música, clown, equilibris d’objectes sobre 
objectes, rola bola, hula hops, màgia i instruments 
de vent, corda i percussió!  Un espectacle condensat 
d’emoció, el més gran del món a la mínima distància. 
Partint del circ tradicional, dos artistes aconsegueixen 
crear tota l’orquestra, els equilibristes, domadors, 
pallassos, forçuts i presentadors, mantenint l’essència, 
l’entusiasme i el risc del circ.

Un circ ben complert amb música, clown, 
equilibris d’objectes i molta màgia!

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Tàtels Pérez 
Interpretació: Dani 
Tomàs i Ton Muntané 

Durada 60 minuts

PREUS
5 € adults
4 € menys 16 anys

Edat recomanada  
a partir de 3 anys 
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DIUMENGE 17.10.21 – 17.30 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
MÚSICA CLÀSSICA

ELS MISTERIS 
DE MOZART 
Orquestra de Cambra de Granollers
Mozart va escriure música preciosa i d’ell en sabem 
moltes coses, però… encara n’hi ha algunes que 
segueixen sent un misteri. Voleu saber quins secrets 
amaga la seva història? Veniu a escoltar l’Orquestra 
de Cambra de Granollers amb una obra autèntica de 
Mozart, una que no ho sabem segur i una altra que, 
misteriosament, no va acabar.

Quins secrets amaga Mozart? Ho  
descobrirem amb David Puertas i l’OCGr

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 resident 
al Teatre Auditori de 
Granollers

PREU
3 €
Exclòs de descomptes

Edat recomanada  
a partir de 5 anys 
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DIUMENGE 24.10.21 – 12 H
CINEMA EDISON
TITELLES

LA JANA I ELS 
TRES ÓSSOS
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 óssos. 
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 
servint-se alhora de les cançons i de les ombres, tot 
conreant el clima màgic i tendre que tenen aquestes 
històries pels infants d’arreu. 

Una versió del conte popular adreçat 
als més menuts

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Centre de Titelles 
de Lleida
Autor-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 16 anys

Edat recomanada  
a partir de 2 anys 
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DIVENDRES 29.10.21 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
MÚSICA

ROGER PADULLÉS 
Cicle Carles Riera
El tenor Roger Padullés i el pianista Francisco Poyato 
ens apropen a la vessant lírica del compositor Juli 
Garreta. En un concert de 30 minuts de duració, que 
forma part del Cicle Carles Riera organitzat per l’Escola 
de Música municipal Josep M. Ruera, des d’una vessant 
educativa i familiar, ens aproparan algunes de les obres 
de Garreta basades en poemes de Mn. Jacint Verdaguer, 
com Records i somnis o Primaveral i de Víctor Català, 
com L’home a la dona o L’enamorat a l’enamorada. 

Un concert per a descobrir Juli Garreta

FITXA ARTÍSTICA
Roger Padullés, tenor
Francisco Poyato, 
piano

Sala Petita
Durada 30 minuts

PREU
Gratuït

Cicle Carles Riera

Edat recomanada  
a partir de 6 anys 
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DISSABTE 30.10.21 – 18 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

ITALINO 
GRAND HOTEL
Cia. La Tal
A l’últim soterrani de l’Italino Grand Hotel hi ha la 
bugaderia, on un personatge solitari renta, planxa 
i perfuma la roba de llit. Viu i somia entre llençols i 
amaga la solitud conversant amb les màquines i jugant 
amb la seva ombra. La companyia La Tal ens porta un 
espectacle per a tots els públics, on Jordi Magdaleno en 
el paper de clown ens farà reflexionar sobre la soledat. 

Qui renta els milers de llençols dels hotels?

FITXA ARTÍSTICA
Creació: Jordi 
Magdaleno
Direcció: Tolo Ferrà i 
Jordi Magdaleno  
Interpretació: Jordi 
Magdaleno  
Composició musical: 
David Moreno 

Durada 55 minuts

PREUS
5 € adults
3 € menys de 16 anys

Edat recomanada  
a partir de 4 anys 
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DIUMENGE 07.11.21 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
MÚSICA

DESCONTROL 
MPARENTAL 
Xiula
Descontrol Mparental és un concert terapèutic 
familiar, per aquest ordre. Un viatge a través de 
diferents moments de la criança, de moments familiars 
ineludibles amb la intenció que tothom s’hi pugui sentir 
reflectit. Com sempre a través de la música, l’humor i la 
interacció amb el públic, els Xiula miraran de remoure 
les emocions del públic i generar un espai de reflexió. 

Xiula presenta un espectacle interactiu ple 
d’emocions i electrònica 

FITXA ARTÍSTICA
Xiula, creació, direcció, 
lletra i música
Jan Garrido, veu i 
guitarres
Adrià Heredia, baix, 
guitarra i veus
Marc Soto, percussió, 
bateria i veus
David Bernal, trombó 
i fiscorn
Kai Stroink, trompeta

Sala Gran
Durada 70 minuts

PREUS
15 €
8 € Menys de 16 anys
7,5 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 12 €  
5-7 espectacles: 11,25 €  
+8 espectacles: 10,50 €

Edat recomanada  
a partir de 3 anys 
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DISSABTE 13.11.21 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
TEATRE

BAJAU  
Festival elPetit
La nostra primera cèl·lula com a humà es desenvolupa 
dins d’una membrana plena d’aigua. Allà ens creixen 
els peus i el nostre cor batega per primera vegada. 
Embolicats d’aigua comencem a sentir i obrim els ulls. 
Per què llavors no viure en l’aigua? Aquest espectacle 
de la Cia. Ponten Pie és una fantasia visual a través dels 
objectes, el cos i la recerca sobre l’element de l’aigua, 
acompanyats d’un espai sonor on recuperarem els sons 
de l’aigua, el mar i la pluja per compondre una banda 
sonora inspiradora.

Un espectacle que transcorre amb els 
artistes en joc constant amb l’aigua

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Ponten Pie
Idea original, concepció 
escenografia i direcció: 
Sergi Ots
Repartiment a 
determinar

Sala Oberta
Durada 40 minuts

PREU
8 €
Exclòs de descomptes Edat recomanada  

a partir de 2 anys 
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DIUMENGE 14.11.21 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 
MÚSICA

NIUS
Festival elPetit
Nius és una invitació per a tota la família a viure 
l’art amb els cinc sentits. L’espectacle està dedicat 
al moment únic dels primers 18 mesos de vida. És 
una proposta interactiva per a nadons, espectadors 
exquisits, en un espai tranquil i segur, ple de bellesa, 
música, olors, colors i textures. Els artistes canten, 
toquen instruments, ballen, juguen i interactuen 
amb l’escenografia, convidant petits i grans a ser els 
protagonistes de l’espectacle cantant, gaudint de la 
música i de la descoberta de l’espai.

Una proposta interactiva per a nadons 

FITXA ARTÍSTICA
Cia. CreaMoviment
Direcció i idea original: 
Helena Cabo
Interpretació: Helena 
Cabo i Pablo Arias
Coreografia basada en 
l’obra d’Eva Vázquez 
i realitzada per Eva 
Vázquez, Ángela 
Peinado amb pares i 
mares interns a a les 
presons de Brians 2 i 
Wad Ras

Sala Oberta
Durada 40 minuts

PREU
8 €
Exclòs de descomptes Cicle de nadons
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DIUMENGE 21.11.21 – 12 H
CINEMA EDISON
MÚSICA I CONTES

L’UNIVERS 
DE LA LLUNA 
Amb Sara Bigas i Francesc Vidal
Un dia, la lluna es posa trista perquè està cansada de 
girar sempre al voltant de la Terra, de veure sempre les 
mateixes persones. Una nena percep la seva tristesa i 
l’encoratja a explorar l’univers, per veure si així troba 
el lloc on recuperar la felicitat. D’aquesta manera, la 
lluna comença un viatge que la portarà a conèixer 
diferents elements astronòmics i que l’ajudaran, alhora, 
a descobrir el seu camí.

Acompanya la lluna a descobrir l’univers 
en un viatge ple de música!

FITXA ARTÍSTICA
Text, narradora, piano i 
veu: Sara Bigas
Composicions musicals, 
saxos i acordió: 
Francesc Vidal
Il·lustracions: Laura 
Casanova

Durada 45 minuts

PREUS
5 € adults
4 € menys 16 anys

Edat recomanada  
a partir de 3 anys 
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DISSABTE 04.12.21 – 18 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
CLOWN

MON PETIT 
SOUVENIR
Cia. La Bleda
Qui no té un bonic record de les vacances d’algun 
estiu? Un record que ens porta al fons del mar, ben 
lluny. La nostra Madame Roulotte ens hi acompanya. 
Ens transporta al somni ideal i al mateix temps a la 
divertida realitat. Amb una dolça i acurada posada en 
escena donarem llum a tot aquest imaginari que tots 
hem viscut, poc o molt: llargues nits d’estiu, fantàstics 
fons marins, mosquits que no piquen... Aquest serà el 
nostre càmping particular. Ens acompanyes?

Vine a descobrir les vacances de la Bleda!

FITXA ARTÍSTICA
Cia. La Bleda
Direcció: Pere Hosta 
Creació: Helena 
Escobar, Xevi Casals i 
Pere Hosta 
Pallassa: Helena 
Escobar 
Música: Pepino 
Pascual 
Cançó Madame 
Roulotte: Maria Rodés 

Durada 54 minuts

PREUS
5 €
3 € menys de 16 anys

Edat recomanada  
a partir de 2 anys 
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DIUMENGE 05.12.21 – 12 H i 17 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

MÉS ENLLÀ 
DELS MIRALLS
Visita guiada teatralitzada
Vine en família a conèixer l’interior del Teatre Auditori 
i gaudeix també d’un espectacle de titelles basat en el 
conte Més enllà dels miralls. La Filo, una costurera molt 
despistada, us acompanyarà per les instal·lacions del 
teatre i us donarà a conèixer els diferents personatges 
que intervenen per a la realització d’un espectacle. 
També podreu conèixer la història del teatre, visitar els 
camerinos i la part inferior del teatre.

La Filo ens acompanya a visitar el teatre 
en família!

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 €
Exclòs de descomptes

Edat recomanada  
a partir de 3 anys 

FUNCIÓ ACCESSIBLE
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DIVENDRES 11.12.21 – 17 H I 19 H
LLEVANT TEATRE
TEATRE MUSICAL

EL GRAN LLIBRE 
DE NADAL
Cia. Milnotes
Torna la companyia granollerina Milnotes!  Després 
que l’Estela, l’ajudant de la mare Noël, trobi el gran 
llibre de les històries de Nadal, comença a explicar-
les endinsant-se en aventures que mai oblidareu. 
Juntament amb el Pare i la mare Noël, amb els follets 
Pixie i Lily i en Krampus (un personatge que intentarà 
que no es celebri el Nadal!), sentireu la màgia del Nadal. 
Música, ritme, comèdia i sobretot, molta alegria en 
aquest espectacle musical pensat pels més petits.

Un musical per a tota la família!

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Milnotes
Interpretació: Joan 
Garrido, Neus Garcia, 
Elisa Di Prieto, 
David Jordan, Paula 
Calderón, Dani 
Bernabé, Dani Salas i 
Txell Marsol
Guió i text original: 
David Jordan
Direcció musical: Elisa 
Di Prieto
Direcció artística: Joan 
Garrido

Durada 80 minuts

PREUS
15 € adults
12 € menys de 16 anys
Exclòs de descomptes

Edat recomanada  
a partir de 3 anys 
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DIUMENGE 12.12.21 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

LES CROQUETES 
OBLIDADES   
Cia. Les Bianchis
La Pepa és una nena vital i amb una gran imaginació 
que acaba de perdre la seva àvia i està intentant 
adaptar-se a una nova escola, uns nous amics i una 
nova ciutat. Enganxada a una manta que l’ajuda a 
dormir i enfadada amb les seves dues mares perquè no 
recorden la recepta de les croquetes de l’àvia, la Pepa 
emprendrà un viatge cap al País del Xim Pum, l’indret 
màgic on van a parar les coses oblidades. 

Una obra dolça per ajudar a comprendre 
el dol als més petits.... i a tothom!

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Les Bianchis
Direcció: Israel Solà
Dramatúrgia: Clàudia 
Cedó
Interpretació: Queralt 
Casasayas, Magda 
Puig / Nuri Santaló, 
Bàrbara Roig

Sala Gran
Durada 65 minuts

PREUS
12 €
6 € Menys de 16 anys
6 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 9,60 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8,40 €

Edat recomanada  
a partir de 6 anys 
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DIUMENGE 19.12.21 – 12 H
CINEMA EDISON
DANSA

LA QUELA
Cia. Brodas Bros
Recordeu la cançó “La masovera se’n va al mercat”? 
La Quela, que ben bé podria ser la néta de la coneguda 
masovera, és la protagonista d’aquesta proposta 
escènica de petit format que ens porta la reconeguda 
companyia de dansa urbana Brodas Bros. Aquesta 
proposta, on el nou i el vell es tornen a donar la mà, 
s’inspira en el repertori de la tradició oral i el recrea a 
través de l’experimentació amb llenguatges escènics 
com la música, la dansa contemporània i el Hip Hop. 
Una proposta escènica plena de ritmes!

Dansa urbana per els més petits creat per 
una de les companyies més prestigioses!

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia, text i veu: 
Roser Ros
Coreografia i 
interpretació: Clara 
Pons
Direcció artística: Cia. 
Brodas Bros (Lluc 
Fruitós)

Durada 35 minuts

PREUS
5 € adults
4 € menys 16 anys Edat recomanada  

a partir de 3 anys 
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DISSABTE 01.01.22 – 19 H
DIUMENGE 02.01.22 – 12 H I 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

ELS PASTORETS 
Amics dels Pastorets de Granollers
Els joves d’aquesta història segueixen enganxats, 
més que mai, a un joc de realitat virtual. Tot i que no 
necessiten grans preparatius per anar al teatre a veure 
Els Pastorets, faran tard! Encara no han tret del sarró 
ni la mascareta, ni el gel, ni els resultats negatius de les 
proves Covid de l’any passat. Hauran d’arribar a Betlem 
evitant caure en els paranys de l’infern i enginyar-se-les 
per no morir escaldufats dins d’un caldera. Un clàssic 
de la cultura catalana pels volts de Nadal! 

L’espectacle imprescindible de les festes 
de Nadal per a tota la família!

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Daniela De 
Vecci
Dramatúrgia i 
interpretació: Amics 
dels Pastorets de 
Granollers

Sala Gran
Durada 100 minuts

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 12 €  
5-7 espectacles: 11,25 €  
+8 espectacles: 10,50 €

PREUS
15 €
8 € Menys de 16 anys
7,5 € #SecretJove

Edat recomanada  
a partir de 5 anys 
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DIVENDRES 14.01.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

CLARINETS I 
CONTRADANSES! 
Cicle Carles Riera
Seguint la pista del compositor cubà Manuel Saumell 
hem quedat enredats entre clarinets i contradanses 
cubanes, una música de ball que va servir de llavor per 
fer néixer noves músiques com el bolero o l’havanera. 
Durant el concert podreu sentir obres com El juguetón, 
d’Ignacio Carrillo, Barcarolle de Jacques Offenbach o La 
bella cubana  de José White. Els clarinets que tocarem 
són ben especials, perquè són de fa 150 anys! 

Tres clarinetistes ens transportaran 
directament a La Habana!

FITXA ARTÍSTICA
Ensemble Una Cosa 
Rara, idea, textos 
i arranjaments i 
projeccions
Carlos Moliner, clarinet 
en sib i clarinet en do
Naüm Monterde, 
clarinet en sib, clarinet 
en do i Corno di bassetto 
Oriol Garcia, clarinet 
en sib i Clarinet baix
Jaume Ferrer, veu en off

Sala Petita
Durada 30 minuts

PREU
Gratuït

Cicle Carles Riera

Edat recomanada  
a partir de 6 anys 
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DISSABTE 15.01.22 – 17.30 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

ROCK EN 
FAMÍLIA
Descobrint Metallica 
Rock en família és un espectacle de música en directe 
perquè tota la família gaudeixi amb el rock i descobreixi 
la història i les cançons d’alguns dels artistes i grups 
més importants de la història del rock i el pop. En 
aquest cas, descobrirem les cançons de la llegendària 
banda Metallica, i podrem gaudir dels seus millors 
èxits, com Creeping Death, Hit the Lights o Orion.

Concert amb Black Horsemen en directe!

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Black Horsemen

Durada 60 minuts

PREUS
10 € adults
8 € menys de 16 anys
Exclòs de descomptes

Edat recomanada  
a partir de 5 anys 
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DIUMENGE 16.01.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
CIRC

ÁUREO
Cia. UpArte
Áureo és un espectacle de circ dinàmic i entretingut 
que combina diferents disciplines circenses, portés 
acrobàtics, banquina, barra russa, malabars i la 
manipulació dels objectes que formen l’escenografia. 
Inspirant-se en la divina proporció i en el número Pi, 
Áureo pretén submergir a l’espectador en una atmosfera 
governada per l’harmonia i l’equilibri. Acrobàcies d’un 
alt nivell tècnic s’executen en un espai en el que les 
relacions entre els objectes i les persones són calculades 
per la precisió i l’argument. 

Un espectacle per a tota la família per a 
gaudir de circ acrobàtic i de malabars 

FITXA ARTÍSTICA
Creació col·lectiva: Cia. 
UpArte
Direcció: Herminio 
Campillo, Pau 
Partabella
Artistes: Gisela Segatti, 
Jesús Sandoval, 
Guimelh Martín, 
Rubén Martinez, 
Anjara Moreno, 
Rubén Hurtado, Israel 
Bernabe
Entrenador: Vitaliy 
Motouzca

Sala Gran
Durada 50 minuts

ACTIVITATS 360°
—Viu el circ!
Diumenge 16.01 –16.30 h
Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

PREUS
12 €
6 € Menys de 16 anys
6 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 9,60 €  
5-7 espectacles: 9 €  
+8 espectacles: 8,40 €

Edat recomanada  
a partir de 3 anys 
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DISSABTE 22.01.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TITELLES

L’AVENTURA 
D’AVORRIR-SE
Cia. L’Estaquirot Teatre
La Rita és una nena que tot i tenir moltes joguines, 
sempre s’avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa 
de l’àvia, amb un simple aneguet de goma comença una 
aventura que la portarà a viatjar amb la imaginació al 
món dels colors, descobrint personatges sorprenents... 
I ara sempre vol anar a casa l’àvia per avorrir-se una 
estoneta! Aquest espectacle pretén motivar la creativitat 
dels nens i les nenes i reflexionar sobre la gestió del 
temps i la quantitat de joguines que tenen a casa.

Un avorriment d’allò més divertit!

FITXA ARTÍSTICA
Cia. L’Estaquirot 
Teatre
Direcció: Guillem Albà
Titellaires i actors: 
Núria Benedicto, Olga 
Jiménez i Albert Albà 
Disseny escenografia i 
titelles: Alfred Casas

Durada 50 minuts

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

a partir de 4 anys 
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DIUMENGE 30.01.22 – 12 H 
CINEMA EDISON
TITELLES

COTÓ
Companyia Txo Titelles
Hi ha molts conills, i molt diferents: uns són alts com 
un campanar, altres baixos com un bolet; uns lents com 
tortugues, altres ràpids com el llamp; uns salten tot 
el dia, altres badallen sense parar... això sí, tots tenen 
les orelles ben dretes. Bé, tots, tots, no: en Cotó té una 
orella caiguda, i això no li agrada gens. Això sí, a tots els 
agrada jugar junts i encara que tenen gustos diferents, 
en una cosa s’assemblen: els encanten les pastanagues! 
La història de Cotó ens explica la importància 
d’acceptar la pròpia singularitat.

En Cotó ens ensenya la importància de 
conviure en la diversitat des del respecte

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Txo Titelles
Direcció: Nartxi 
Azcargorta
Titellaires: Mireia Peña 
i Ester Cabacés

Durada 50 minuts

PREUS
5 € adults
4 € menys 16 anys

Edat recomanada  
a partir de 3 anys 
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ORQUESTRA DE CAMBRA 
DE GRANOLLERS

Mozart Concertant
Simfonies concertants de Mozart

17/10/2021

Cartes íntimes, cartes d’amor
Una mirada a l’univers més íntim dels 

grans compositors.
06/02/2022

La Pastoral
H. Schellenberger, director convidat

15/05/2022

CICLE CARLES RIERA

L’Enigma Garreta
Concert de tenor i piano

29/10/2021

Cafè Saumell!
Trio de clarinets

21/01/2022

Frames Percussion 
Concert de Quartet de percussió

11/02/2022

Víctor Braojos
Concert de piano 

11/03/2022

Eduardo Martínez 
Concert d’oboè i piano

29/04/2022

TEMPORADA ÒPERA 
CATALUNYA

El Barber de Sevilla
Gioacchino Rossini

14/11/2021

Don Pasquale
De Gaetano Donizetti

06/03/2022

Rigoletto
De Giuseppe Verdi

22/05/2022

CICLE D’ÒPERA AL 
CINEMA EDISON

Tosca 
De Giacomo Puccini 

21/10/2021

Aida 
De Giuseppe Verdi

16/12/2021 

Carmen 
De Georges Bizet

27/01/2022

TEMPORADA DE MÚSICA 
CLÀSSICA 2021/2022
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SARSUELA

La Corte del Faraón
Cia. Milnotes
23/01/2022

MÚSICA CLÀSSICA 
A CAN PALOTS

La Bohème
Associació Project’òpera

16/10/2021

Clàssics simfònics
Jove Projecte Orquestral

29/01/2022

VEUS – COR INFANTIL 
AMICS DE LA UNIÓ

COR DE CAMBRA 
DE GRANOLLERS
COR JOVE AMICS 

DE LA UNIÓ

Poemari
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió

Cor Jove Amics de la Unió  
Cor de Cambra de Granollers

28/11/2021

There is no rose
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió

Cor Jove Amics de la Unió
08/01/2022

El Messies d’Albert Guinovart
Orquestra de Cambra de Granollers
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió

Cor Jove Amics de la Unió
Cor de Cambra de Granollers

24/04/2022 

Les Eines
Cor Jove Amics de la Unió

29/05/2022

ÒPERA INFANTIL

Greta i els Trihumans
Orquestra de Cambra de Granollers
Veus - Cor Infantil Amics de la Unió

26 i 27/03/2022

Entrades a la venda!!
Presentació de la Temporada de música clàssica

Dijous 30 de setembre a les 19.30 h
Teatre Auditori de Granollers
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Amb energia 100% d'origen
renovable certificat.
Amb plans que s'adapten al teu
ritme de vida. 
Amb tota llibertat de canviar quan
vulguis.
Amb persones que t'atenen quan
ens truques.
I amb el conveciment de posar el
teu granet de sorra en apropar la
cultura a tothom!

Fes que la teva

energia sigui

responsable!

estabanellenergia.cat

Posem el focus en allò que

importa.

Mecenes de Plata del  

Teatre Auditori de Granollers
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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 respectuosa 
amb el medi ambient.

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

Energia
Amb el patrocini 
d’Agbar, el Teatre 
Auditori de Granollers 
continua treballant 
per l’estalvi energètic, 
invertint en canvis 
en la instal·lació per 
millorar-ne l’eficiència 
energètica.

Distintiu de garantia
de qualitat ambiental
Respectuós amb 
el Medi ambient
350/003
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Mecenes de Plata

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

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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TEATRE AUDITORI 
DE GRANOLLERS
C. de Torras i Bages, 50
08401 Granollers
T. 93 840 51 21
Fax 93 840 51 22
www.teatreauditori
degranollers.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 telèfon 
93 840 38 36
Horaris:
Cafeteria de dilluns a 
divendres de 16 a 21h
Servei de restaurant 
migdia de dimecres a 
diumenge
Sopars divendres i 
dissabte nit

LLEVANT TEATRE
C. de Ponent, 60 
08401 Granollers 
T. 93 840 51 21
www.escenagran.cat

@Llevanteatre
Llevanteatre
Llevanteatre

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)

RODA D’ESPECTACLES 
INFANTILS - CINEMA EDISON
Carrer Joan Camps, 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 
627 845 797 
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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COMPARTINT 
ESCENARIS:
www.escenagran.cat

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

Cinema Edison
Carrer Joan Camps, 1
Tel. 938 615 598 
www.acgranollers.cat

Carrer Ponent, 58-60
Tel. 938 405 120
www.escenagran.cat
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