GIREM
PROPOSTES
SINGULARS
febrer—juny
2022
Teatre Auditori
de Granollers
Las canciones
De Pablo Messiez
Ds 12.02.22 — 20 h
L’última peça de Pablo
Messiez neix d’aquest desig
d’aturar-nos en el misteri
d’escoltar. Escoltar el món i
escoltar la seva música.
Preu: 10 i 20 €
Europa Bull
Cia. Indi Gest
Dv 11.03.22 — 21 h
Un espectacle poètic,
elegant i ple d’humor sobre
les pors dels europeus,
desemparats després de
pensar durant molt temps
que havien trobat un
refugi.
Preu: 12 i 25 €
Cometa (Familiar)
De Roser López Espinosa
Dg 13.03.22 — 18 h

Una aventura galàctica per
redescobrir i meravellarnos amb la força de la
gravetat.
Preu: 8 i 15 €
Vidas enterradas
Espectacle itinerant
Dv 13.05.22 — 18 i 20 h
Vidas enterradas és el títol
d’una sèrie de reportatges
de la Cadena Ser que
rescata la vida i la mort
de persones assassinades
durant la Guerra Civil i el
Franquisme.
Preu: 18 €

Teatre Auditori
de Cardedeu
The Art Of Castanets
Cia. Mar Bezana
Dv 04.02.22 — 21 h
Espectacle de música en
directe amb castanyoles
de concert i lumíniques

que sorprèn per la seva
virtuositat, sensibilitat i
innovació.
Preu: 10 €
360º
Amb Roigé
Dg 06.03.22 — 18 h
Un concert presencial i
alhora en streaming amb
la participació d’artistes i
músics de diversos estils,
orígens i nacionalitats.
Preu: 12 €
Toca toc
Cia. PakiPaya
Ds 12.03.22 — 20 h
Alícia i Antonio ens
obren les portes de la
seva intimitat i ens
submergeixen en un còmic
en moviment. Un viatge
de pujades i baixades amb
grans moments del cine i
grans èxits musicals.
Preu: 10 €

GPS és una
programació
conjunta del
Teatre Auditori
de Granollers, el
Teatre de Cardedeu,
el Teatre Auditori
de Llinars i el
Teatre Ateneu de
Sant Celoni, per
donar suport als
espectacles no
convencionals.

Microteatre
Autors premiats del
Concurs Santa Jordina
2021 de Cardedeu
Dv 22.04.22 — 19 h
Tres espectacles teatrals
que es presenten en tres
equipaments culturals de
Cardedeu (Biblioteca Marc
de Villalba, Tèxtil Rase i
Teatre Auditori Cardedeu).
Preu: 10 €
Ballar és cosa de llibres
(Familiar)
Plataforma Cultural
La Diurna
Dg 24.04.22 — 17 h
Un espectacle en què un
llibre es converteix en la
teva parella de ball, o el teu
acompanyant. Un viatge
estimulant entre el poder
de la dansa i la màgia de la
literatura.
Preu: 5 €
Iaia
Cia. Mambo Project
Ds 07.05.22 — 19 i 21 h
Un espectacle immersiu
en què el públic entrarà al

menjador de casa la iaia
per reconstruir i reviure’n
la història. Aquesta
reconstrucció es fa partint
de material documental
real extret de diferents
iaies.
Preu: 12 €

Teatre Auditori
de Llinars
Container
D’Emília Gargot
Dv 18.02.22 — 19 h
L’adolescència és una
puta guerra, ser jove
una revolució i si formes
part d’aquests camps de
batalla, aquest espectacle
és per a tu.
Preu: 8 i 10 €
Cossoc
Amb Magí Serra i
Anamaria Klajnšček
Dg 20.02.22 — 12 h
Una coreografia hipnòtica
plena d’imatges suggerents
del que poden fer dos
cossos en equilibri.
Preu: 6 i 8 €
Fam
Cia. Les Impuxibles
Dg 20.02.22 — 18 h
Parlarem de sexualitat,
gordofòbia, trastorns
alimentaris, racisme,
colonialisme... De la
diversitat dels cossos i de
com entren en conflicte
amb la societat.
Preu: 15 i 17 €
Secrets (Familiar)
De Tombs Creatius
Dg 20.03.22 — 18 h
Instal·lació de jocs
plantejada com un
espectacle vivencial de
carrer que proposa al

públic de totes les edats
ser protagonista de la seva
pròpia història.
Preu: 5 i 6 €
La partida
De Vero Cendoya
Dg 08.05.22 — 18 h
La companyia segueix
la tasca de combinar la
dansa contemporània
amb els seus antagònics,
i aquesta vegada es
proposa enfrontar-la a
l‘“espectacle” del futbol.
Preu: 10 i 12 €

Teatre Ateneu
de Sant Celoni
Salvació, total imminent
immediata terrestre i
col·lectiva
Cia. Sixto Paz
Ds 07.05.22 — 19 h
L’obra es presenta
escenificant mons
paral·lels i utilitzant
il·lustracions. El públic i
l’actor van passant junts
les pàgines. Les estudien
junts. A vegades –amb
previ acord– comparteixen
les paraules.
Preu: 10 €

Teatre Auditori Cardedeu
Tel. 938461827
teatreauditoricardedeu.cat
Teatre Auditori de Granollers
Tel. 938405120
teatreauditoridegranollers.cat
Teatre Auditori de Llinars
Tel. 938411695
teatreauditorillinars.cat
Teatre Ateneu de Sant Celoni
Tel. 93 8674089
santceloni.cat/teatreateneu

