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VOLEM!

Fa quatre mesos que fem volar la imaginació, compartint de nou
les emocions, rient sense parar, reflexionant i creixent plegats/
des. Hem vist de nou el públic dempeus, les platees aplaudint, hem
palpat l’alegria de tornar-nos a veure les cares, la il·lusió de crear
màgia als escenaris... I aquest febrer, Escena grAn torna a estar de
celebració! Tornem a tenir el 100% de l’aforament disponible en
tots els nostres espectacles! I a més, el Teatre Auditori de Granollers
celebra 20 anys de vida!
Una programació pensada per obrir de bat a bat les portes i gaudir
plenament de la millor cultura al costat de casa i amb total
seguretat. Una segona part de la temporada 2021-2022 per seguir
volant a través de les més de 60 propostes de teatre, música, dansa i
circ per a tots els públics i per a totes les edats.
Per als amants de la clàssica, per als que van a l’aposta segura,
per als més joves, per a les famílies, per als més arriscats i per a
aquells que necessiten desconnectar i riure... Tots sou benvinguts
i benvingudes a una cartellera que, a més, va acompanyada
d’activitats perquè visqueu al màxim l’experiència de venir
al teatre: programes de ràdio, assajos oberts, tallers de circ,
presentacions prèvies i postfuncions.
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 sentit.
Seguim volant?
L’equip d’Escena grAn
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TRIA EL TEU
DESCOMPTE

50%

15%

10%

– 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

– 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.

Amb el carnet de les
Biblioteques de la
Diputació.

5€

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

DESCOMPTES PER A GRUPS

-25%
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!

-20%
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!
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Apropa Cultura possibilita que grups en risc
d’exclusió social accedeixin a la cultura. Més
informació a
www.apropacultura.cat

VENDA
D’ENTRADES
PER INTERNET
www.escenagran.cat
i al web de cada equipament
Abonaments a la venda a partir de
dimecres 15 de desembre a les 10.30 h
Entrades individuals a partir de
dijous 16 de desembre a les 10.30 h

TAQUILLES DEL
TEATRE AUDITORI
DE GRANOLLERS
Venda exclusiva d’abonaments
dimecres 15 de desembre
de 10.30 a 13 h i de 17 a 19.30 h
Venda d’entrades i abonaments
A partir de dijous 16 de desembre
a les 10.30 h
Horari de taquilles
Dijous de 10.30 a 13 h i de 17 a 19.30 h i
divendres de 17 a 19.30 h.

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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DESCOBREIX
ELS AVANTATGES
DE SER ABONAT
ABONA’T A PARTIR
DE 3 ESPECTACLES I GAUDEIX
DE MOLTS AVANTATGES!

4. MILLORS PREUS

ABONA’T!
PAGARÀS MENYS

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

1. PRIORITAT EN LA COMPRA
D’ENTRADES

Per a l’espectacle Infinit, sempre que
es compri l’abonament abans del
28 de gener i no s’hagin exhaurit les
entrades.
Demana la invitació a través del
correu info@escenagran.cat.

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.

6. COMPRA PER INTERNET
Recorda que els abonaments també
es poden comprar online a través de
www.escenagrancat.cat/abonaments.

3. BESCANVI D’ENTRADES
PER UN “VAL REGAL” DEL
MATEIX IMPORT

7. ENTRADES ADDICIONALS
AL 15% DE DESCOMPTE!

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).

Totes les entrades addicionals que
compris juntament amb l’abonament
tenen el 15% de descompte.
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ABONAMENTS
OBERTS
D’ESCENA GRAN
-20%

-25%

-30%

3-4 espectacles
Compra el mateix
nombre d’entrades
per a 3 o 4 espectacles
i tindràs el 20% de
descompte

5-7 espectacles
Compra el mateix
nombre d’entrades per
a 5, 6 o 7 espectacles
i tindràs el 25% de
descompte

+ de 8 espectacles
Compra el mateix
nombre d’entrades per a
8 espectacles i tindràs el
30% de descompte

TOTES LES ENTRADES
ADDICIONALS AL
15% DE DESCOMPTE!
TOTES LES ENTRADES ADDICIONALS QUE COMPRIS
JUNTAMENT AMB L’ABONAMENT TENEN
EL 15% DE DESCOMPTE

EXCLOSOS D’ABONAMENTS
Són exclosos els espectacles infantils de la Roda d’Espectacles Infantils i del
Teatre Auditori Can Palots.
Així mateix també estan exclosos els concerts familiars de l’Orquestra
de Cambra de Granollers i els espectacles: Sílvia Pérez Cruz, Joan Dausà,
Mayumana, Carnaval a la fàbrica, FemPop, Manel, Albert Pla, The Catch Club,
Més enllà dels miralls, Mapadeball i Clara, l’art per dins.
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ESCENA GRAN

MÉS ACCESSIBLE

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.

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
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TOTS ELS ESPECTACLES
DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
DISPOSEN D’AJUDA AUDITIVA
I BUCLE MAGNÈTIC INDIVIDUAL
I ENCARA MÉS ACCESSIBLES:

FINAL
DE PARTIDA
19 de febrer— 20h
(Més info pàg. 25)

LES
IRRESPONSABLES
1 d’abril— 20 h
(Més info pàg. 45)

MARE
DE SUCRE
8 de maig—19 h
(Més info pàg. 57)

BEETHOVEN,
QUE EM SENTS?
15 de maig— 17.30 h
(Més info pàg. 90)

AJUDA
AUDITIVA
Per a persones
que tenen pèrdua auditiva,
permet seguir
tot l’espectacle amb uns
auriculars i
sentir correctament amb el so
amplificat.

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

AUDIODESCRIPCIÓ
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 bona
visualització
recomanem
seure a partir
de la fila 8.

LLENGUA DE
SIGNES
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ENDINSA’T

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

MÉS MÚSICA CLÀSSICA

TALLERS FAMILIARS

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.

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

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. Inscripcions
a la biblioteca.

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.

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 Anna
Maria Piera, i classes d’òpera amb
Sílvia Rovira.

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.

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.

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, la dramatúrgia, etc.

CONVERSES ABANS
I DESPRÉS DE LA FUNCIÓ

PROGRAMA ETCÈTERA

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.

Tens entre 12 i 16 anys? Participa en
els tallers municipals que organitza el
programa Etcètera del Gra.
Més informació a www.escenagran.
cat/ca/activitats
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El Gato Verde

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

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
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La Música del Cel
CICLE DE MÚSICA PER A ORGUE
A L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE
DIUMENGE 3 D’ABRIL— 17.30 h
LES SEPT PAROLES DU CHRIST,
DE T. DUBOIS
Fòrum Vocal,
Cor de Cambra (Barcelona)
Solistes vocals
Xavier Sans, direcció

DIUMENGE 16 DE GENER
ELS ORGANISTES DEL
CONSERVATORI NACIONAL
SUPERIOR DE LYON (França)
Aula del Prof. F. Espinasse.
MESSES D’ORGUE — 11 i 12 h
Misses amb peces de la literatura
organística de tots els temps
Entrada lliure

DISSABTE 7 DE MAIG— 12.30 h
LA ½ DELS ORGANISTES DE
L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA
DE CATALUNYA
Jaime González-Sierra Moreno, orgue
Entrada lliure

CONCERT D’ORGUE — 17.30 h
Louyse Gris i Luca Akaeda, orgue
DISSABTE 12 DE FEBRER— 12.30 h
LA ½ DELS ORGANISTES DE
L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA
DE CATALUNYA
Berenguer Montserrat, orgue
Entrada lliure

DIUMENGE 8 DE MAIG— 17.30 h
NOCTURNA
Noctes, Cor de Cambra (Barcelona)
Andreu Diport, orgue
Maria Mauri Fàbregas, direcció
DIUMENGE 26 DE JUNY— 17.30 h
CANTICEL
VEUS BLANQUES, LLUM ETÈRIA
Aglepta, Cor de Cambra
(Sant Cugat del Vallès)
Vicenç Prunés, orgue
Oriol Castanyer, direcció

DIUMENGE 13 DE FEBRER— 17.30 h
PERLES DEL CEL
TROMPETA I ORGUE
Giuseppe Di Natale, trompeta i
trompeta piccolo
Álvaro Carnicero, orgue
DIUMENGE 13 DE MARÇ— 17.30h
EL VIOLÍ DEL PARADÍS
VIOLÍ I ORGUE
Corrado Bolsi, violí
Vicenç Prunés, orgue
Donatiu únic: 7€/adult
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 cinc itineraris
perquè triïs el que s’adapti més
a les teves preferències…

JOVE

MAYUMANA
ALBERT LAX
FEMAC 2022
LÁZARO
LES EINES
RÈQUIEM DE MOZART
SRA. TOMASA
SAIGON I SEYKA
FLASHY ICE CREAM
FORTUNATA Y BENITO
CARNAVAL A LA FÀBRICA
I molts més...

Prepara’t
per aixecar el vol!
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GRANS
NOMS

BON
ROTLLO

FINAL DE PARTIDA
MANEL
LES IRRESPONSABLES
JOAN DAUSÀ
MAYUMANA
ALBERT PLA
SÍLVIA PÉREZ CRUZ
MARE DE SUCRE
DEJADME LA ESPERANZA

LES IRRESPONSABLES
COMENÇAR
CARNAVAL A LA FÀBRICA
LES DONES SÀVIES
SRA. TOMASA
KOSELIG
MARUJA LIMÓN
BUCÒLIC
JOAN DAUSÀ

I molts més...

I molts més...
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AMANTS
DE LA
CLÀSSICA

PER
EXPLORAR

INFINIT
EXABRUPTE
MUJERES
M.A.R.
VIDAS ENTERRADAS
LAS CANCIONES
EUROPA BULL
FEM POP
LORCA

GRETA I ELS TRIHUMANS
CARTES ÍNTIMES, CARTES
D’AMOR
RÈQUIEM DE MOZART
EL MESSIES DE GUINOVART
LA PASTORAL DE BEETHOVEN
RIGOLETTO
DON PASQUALE
LES EINES

I molts més...

I molts més...
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DISSABTE 05.02.22 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

ALBERT LAX

Durada 90 minuts

Presentació del disc Espurnes
Després d’abocar el seu potencial amb el primer LP,
The Deepest String (2017), i la madurada consecució
de Goldmund (2020), Albert Lax presenta ara un doble
single en català: Espurnes. Una proposta inspirada
en les arrels de la música rock dels 70 i la passió per
l’energia dels 90; lletres projectant imatges, força en les
guitarres i una veu esquinçada i honesta. En la direcció
artística compta altre cop amb la producció de Víctor
Valiente i amb la immensa experiència del prestigiós
Quimi Portet.

Música treballada amb delicadesa i
interpretada amb el cor
PREUS
12 €
6 € #SecretJove

FITXA ARTÍSTICA
Albert Lax, veu i
guitarra
Ferran Alemany,
bateria
Narr Eph, baix
Elle León i Jaume
Estalella, veus
Guillem Torà, veus

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
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DIUMENGE 06.02.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

CARTES ÍNTIMES,
CARTES D’AMOR
Orquestra de Cambra de Granollers
L’orquestra ofereix un concert miscel·lani amb un fil
conductor molt potent: la passió amorosa traduïda en
música per compositors de totes les èpoques. Música
tendra però inflamada, dolça o amb esclats de fúria,
i plena de contrastos com la de Beethoven, Janácek,
Brahms i Txaikovski. La veu de Carolina Alabau afegirà
emoció i carnalitat a les cançons i àries d’amor de
Purcell i Poulenc que arrodoniran el programa.

Un concert de compositors diversos
sobre la passió amorosa
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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FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
Carolina Alabau,
cantant
Sala Gran
Durada 60 minuts
ACTIVITATS 360°
—Viu l’Orquestra!
Dijous 03.02 – 10 h
—Conferència a càrrec
de Xavier Chavarria
Diumenge 06.02 – 18 h
Concert participatiu:
Posem música a les
teves emocions!
Envia’ns la teva carta:
info@escenagran.cat
Orquestra resident
al Teatre Auditori
de Granollers

DIJOUS 10.02.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA

SÍLVIA
PÉREZ CRUZ

FITXA ARTÍSTICA
Sílvia Pérez Cruz, veu
Marco Mezquida,
piano i teclats
Aleix Tobias, percussió
Mario Mas, guitarra
Bori Albero, contrabaix
Carlos Montfort, violí
Sala Gran
Durada 120 minuts

Presentació de Farsa, amb la Farsa Circus Band
Sílvia Pérez Cruz teixeix una nova peça sense costures
i amb les diferents textures a la vista perquè cada oient
gaudeixi a la seva manera del conjunt de cançons.
En aquest darrer treball, Farsa (género imposible), la
cantant catalana dialoga amb el teatre, la dansa, la
pintura, la fotografia i la poesia, en un projecte únic que
recull la seva realitat compositiva dels últims tres anys.
Una proposta que explora el que som i el que mostrem.

Un treball sorgit del diàleg entre la cantant
i altres arts i artistes
PREUS
28 € Zona A
14 € Zona B
Exclòs de descomptes
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DIVENDRES 11.02.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA

FRAMES
PERCUSSION
Les lleis de la natura
En aquest concert fascinant del Cicle Carles Riera
escoltarem The so-called laws of nature del compositor
nord-americà David Lang, una peça escrita a partir
de processos racionals als quals s’integren elements
aleatoris. El programa es completa amb l’obra
Observations de Tristan Perich, que ens farà descobrir
l’estètica dels sons electrònics d’1-bit, i amb una estrena
mundial de la compositora anglesa Meriel Price.

Un dels grups de percussió més
importants i arriscat dels últims anys
PREUS
10 €
5 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 8 €
5-7 espectacles: 7,50 €
+8 espectacles: 7 €
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FITXA ARTÍSTICA
Frames Percussion:
Ferran Carceller
Amorós
Rubén M. Orio
Feliu Ribera Riera
Miquel Vich Vila
Sala Petita
Durada 60 minuts
Cicle Carles Riera

DISSABTE 12.02.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

LAS CANCIONES
L’última creació de Pablo Messiez
Quan cantem, el cos recorda que hi ha alguna cosa més
en les paraules que unes idees als llavis. Hi ha aire,
moviment, voluntat i música. A Las canciones, un grup
de persones es reuneix per escoltar diverses músiques.
I el que en principi semblava un acte inofensiu —un
grup de gent escoltant música i cantant— acaba
transformant-los a tots. 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.

La força de la música i l’emoció del teatre
en una obra plena de poesia

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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FITXA ARTÍSTICA
Basat en obres d’Antón
Chéjov
Text i direcció:
Pablo Messiez
Interpretació: Javier
Ballesteros, Carlota
Gaviño, Rebeca
Hernando, José Juan
Rodríguez, Íñigo
Rodríguez-Claro,
Joan Solé i Mikele
Urroz
Sala Gran
Durada 100 minuts
Espectacle en castellà
ACTIVITATS 360°
— Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

DIUMENGE 13.02.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
MÚSICA

SWING
AMB BARRA
Big Barra Band
La Big Barra Band neix com a associació amb l’objectiu
de posar en marxa un espai de creació i difusió musical
al nostre país. Es tracta d’una agrupació d’una vintena
de músics/ques, amb la formació pròpia de les Big
Bands dels anys 30 i 40, que es van iniciar amb la
interpretació de temes de swing i que han evolucionat
amb un gran nombre d’estils com el blues, pop, rock,
funk, latin... L’orquestra està formada per diferents
seccions d’instruments de vent i una secció rítmica.

Un concert dels clàssics del jazz!

FITXA ARTÍSTICA
Big Barra Band
Mario Roldan i David
Pastor, direcció
Tere Fernandez, veu
David Marcos Landry,
guitarra
Jordi Portet, baix
Alvar Sanchez, piano
Jordi Roca, bateria i
percussió
Aleix March, Pau
Figuera, Tere
Fernandez, saxo alt
Jose Luis Villanueva,
Jose Domenech,
Imma Janot, saxo
tenor
Jorge Candel, saxo
baríton
Aleix Herraiz,
Jordi Figuera, Pep
Camprubí, trombó
Nuria Domenech,
trombó baix
Timi Rodriguez,
Xavier Puig, Pere
Paltré, Ignasi
Ferreres, trompeta
Durada 75 minuts

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
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DIVENDRES 18.02.22 – 21 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA

JOAN DAUSÀ
Presentació de nou disc
Joan Dausà torna amb un nou disc sota el braç,
Ho tenim tot. Una nova col·lecció de deu cançons
optimistes i vitals que arriba després de dos anys de
finalitzar la gira del disc Ara Som Gegants, la més
exitosa de la seva carrera. El que no s’esperava és
que arribaria una pandèmia mundial que el faria
fer, entre altres coses, el concert més multitudinari
des d’una dutxa, davant de 30.000 dispositius, fruit
d’una juguesca a Twitter, o que la cançó Tot Anirà Bé,
esdevindria un dels himnes del confinament.

Torna el Dausà més optimista amb
Ho tenim tot
PREUS
28 € Zona A
14 € Zona B
Exclòs de descomptes
24

FITXA ARTÍSTICA
Joan Dausà, veu i
guitarra
Sala Gran
Durada 90 minuts

DISSABTE 19.02.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

FINAL DE
PARTIDA

FITXA ARTÍSTICA
Direcció i adaptació:
Sergi Belbel
Autoria: Samuel
Beckett
Interpretació:
Jordi Bosch, Jordi
Boixaderas, Jordi
Bonacolocha i
Margarida Minguillón
Sala Gran
Durada 100 minuts

Amb Jordi Bosch i Jordi Boixaderas
Confinats dins d’una habitació amb dues finestres
que els connecten a un exterior sense vida, Hamm,
un invàlid cec, i el seu servent Clov, un home coix i
hiperactiu, passen el temps i discuteixen. Nagg i Nell,
vells progenitors de Hamm, els acompanyen. Malgrat
les adversitats, tot plegat és “un pur joc en què no es
parla d’enigmes i de solucions”, perquè “per a les coses
importants, ja hi ha universitats, esglésies i cafès.”

ACTIVITATS 360°
— TeatreZoom amb el
Col·lectiu Recomana
Dimarts 15.02 – 19 h

Sergi Belbel torna al teatre de l’absurd amb
un repartiment d’intèrprets estel·lars
PREUS
28 € Zona A
14 € Zona B
14 € #SecretJove

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

DISSABTE 19.02.22 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

Durada 90 minuts
ACTIVITATS 360°
— I si parlem de
música? Xerrada amb
el grup dinamitzada per
Joan Gener
Dissabte 19.02 – 20 h

FLASHY
ICE CREAM
Música trap feta a Catalunya
Flashy Ice Cream van ser dels primers a fer-se un nom
fent trap en català, amb un estil molt personal i fresc. El
DAAX, el Pol Giancana i l’Sneaky Flex ja s’han convertit
en referents de la música urbana a Catalunya. Després
de Brillar o Morir, el seu primer disc, van presentar Don
Gelato, un àlbum brillant amb el qual van aconseguir
el Premi com a Millor Disc d’Urbana per la crítica dels
Premis Enderrock.

Un grup referent de la música urbana
PREUS
15 € Zona A
7,5 € #SecretJove

FITXA ARTÍSTICA
DAAX, productor i DJ
Pol Giancana i Sneaky
Flex, veus

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 12 €
5-7 espectacles: 11,25 €
+8 espectacles: 10,50 €
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DIUMENGE 20.02.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

FORTUNATA
Y BENITO
LaJoven
L’any 2020 es van complir cent anys des de la mort
de Benito Pérez Galdós, que va tenir una vida tan
apassionant com les seves novel·les. Sempre envoltat
de dones i sota la seva influència, Galdós va ser un
grandíssim creador de personatges femenins als quals
va dotar de caràcter i d’ànima com ningú havia fet fins
llavors en la novel·la en espanyol. Fortunata y Benito és
un homenatge als personatges femenins de Galdós.

Laila Ripoll estrena aquest passeig oníric i
ple de moviment per l’obra de Galdós
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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FITXA ARTÍSTICA
LaJoven Cia.
Text i direcció:
Laila Ripoll
Direcció artística
LaJoven: José Luis
Arellano García
Interpretació:
Zhilah Azadeh,
Cristina Bertol,
Yolanda Fernández,
Julio Montañana
Hidalgo, Eva
Caballero, Juan
Carlos Pertusa i Jorge
Yumar
Sala Gran
Durada 95 minuts
Espectacle en castellà

DIUMENGE 20.02.22 – 19 H
LLEVANT TEATRE
TEATRE

EL SILENCI
DELS TELERS
Inspirat en el llibre d’Assumpta Montellà
La Pilar i la Carme van viure i treballar tota la vida en
una de les colònies tèxtils de finals de segle XIX. Tot i
que les colònies van anar tancant a partir de la dècada
dels 80 del segle passat, la Pilar i la Carme, d’alguna
manera, encara són allà. Amb elles, reviurem el dia a
dia d’aquest món en miniatura que eren les colònies,
tot resseguint els més de cent anys d’història que van
transcórrer mentre encara funcionaven.

Una obra de teatre amb la dona
treballadora com a protagonista
PREUS
18 €
9 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 14,40 €
5-7 espectacles: 13,50 €
+8 espectacles: 12,60 €
28

FITXA ARTÍSTICA
Idea original:
Maria Casellas
Direcció: Ferran Utzet
Dramatúrgia: Anna
Maria Ricart
Interpretació: Maria
Casellas i Andrea
Portella
Sala Gran
Durada 75 minuts
ACTIVITATS 360°
— Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

DIVENDRES 25.02.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA I DANSA

RÈQUIEM
DE MOZART

R

NOL

LE

FITXA ARTÍSTICA
Cor de Cambra de
Granollers
Josep Vila Jover,
direcció
Orquestra Simfònica
del Vallès
Xavier puig, direcció
Crea Dance Company
Maria Rovira, directora
i coreògrafa
Sala Gran
Durada 70 minuts

Cor de Cambra de Granollers
Un espectacle integral d’altíssim voltatge emocional,
visual i sonor, en què una de les obres més cèlebres de
la història de la música s’agermana amb la dansa i el
moviment. La coreògrafa Maria Rovira i la companyia
que va crear fa quatre anys, Crea Dance Company,
aporten nous significats als sons mozartians a través
del moviment, fusionant diferents cultures i tradicions,
en una lectura al·legòrica de la vida i de la mort.

La dansa i el moviment s’agermanen
amb la música de Mozart
PREUS
38 € Zona A
19 € Zona B
19 € #SecretJove
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ABONAMENTS
3-4 espectacles: 30,40 €
5-7 espectacles: 28,50 €
+8 espectacles: 26,60 €
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ACTIVITATS 360°
—Viu el Cor!
Dijous 24.02 – 20.30 h
—Conferència a càrrec
de Xavier Chavarria
Divendres 25.02 – 19 h
Formació resident al
Teatre Auditori de
Granollers
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DISSABTE 26.02.22 – 18 H i 21 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
DANSA

MAYUMANA
Presentació de Currents
Mayumana, la mítica companyia israeliana amb
més 26 anys d’història i més de 800 artistes d’arreu,
presenta Currents, un impressionant muntatge de
dansa, percussió i sons electrònics que posa ritme
a l’electricitat. Creat per al Festival de la Llum de
Jerusalem i inspirat en la disputa dels inventors
Thomas Alva Edison i Nikola Tesla, l’espectacle mostra
la “batalla de corrents —el continu i l’altern—” de finals
de segle XIX. Pura dansa i percussió trepidant de dos
sectors enfrontats, amb energies, llums i sons propis.

Una de les companyies de dansa i percussió
més prestigioses del món, a Granollers!
PREUS
36 € Zona A
20 € Zona B
Exclòs de descomptes
30

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Boaz Berman
Música: Boaz Berman i
Dan Keenan
Interpretació: TaylaJade Bedser, Tal Levy,
Saggie Gorfung, Omri
Fils, Daniel Azoulay,
Reut Rotem-Kagan,
May Alfi, Omer Lavi,
Ido Shtadler, Rotem
Hirsh, Itamar Dari,
Hadas Nestel, Adi
Shalev, Hedya Tahar,
Daniel Azoulay i Maya
Bar-Yaakov
Sala Gran
Durada 90 minuts

DISSABTE 26.02.22 – 23.30 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

CARNAVAL
A LA FÀBRICA
Nit de Carnaval amb Pelat i Pelut i DJ
Celebra la nit de Carnaval amb Pelat i Pelut un grup de
música de la plana de Vic que el 2021 ha publicat el disc
de la seva vida, Flor al Cul (2021, Segell Microscopi).
Les paraules que creuen que els defineixen millor
són: carxofa, Hawaii i burofax. Sempre han fet rumba
catalana, però amb el seu primer disc d’estudi han fet
cançons que abracen la fusió de ritmes mediterranis.

Música en directe, concurs de disfresses,
preus populars i, en acabar, un DJ!
PREU
8€
Exclòs de descomptes

31

FITXA ARTÍSTICA
Pelat i Pelut
Xevi Abril, veu i
guitarra
Jacint Torrents,
guitarra
Sergi Maestre, bateria
Ferran Isern, trompeta
Carles Garcia, baix
Joan Pare, piano
Jordi Riera, trombó
Josep Maria Roca,
saxo
Ferran Sedó, percussió
Per a més grans
de 18 anys
Hora de tancament:
5 de la matinada
Oganitzat per Jovent
Ignorat i Roca Umbert
Fàbrica de les Arts
Amb el suport de
l’Ajuntament de
Granollers

DIVENDRES 04.03.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

COMENÇAR
Amb David Verdaguer i Mar Ulldemolins
La festa que la Laura ha fet per estrenar el seu pis s’ha
acabat, però queda un últim convidat, en Dani. No
es coneixen. Els dos tenen prop de 40 anys. Ella, té
una feina d’alta direcció que li agrada i no té família
propera. Ell té una feina d’administratiu que detesta, i
està divorciat. Dues persones intel·ligents i divertides,
a punt de decidir, l’una davant de l’altra. Semblen a
quilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien anar-se’n
al llit aquesta nit i no tornar-se a veure. O ni tan sols
això. O potser tot està a punt de començar?

Una comèdia vibrant sobre la crisi
dels quaranta
PREUS
28 € Zona A
14 € Zona B
14 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 22,40 €
5-7 espectacles: 21 €
+8 espectacles: 19,60 €
32

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: David
Eldridge
Traducció, adaptació i
direcció: Pau Carrió
Interpretació: Mar
Ulldemolins i David
Verdaguer
Sala Gran
Durada 90 minuts

DISSABTE 05.03.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
DANSA

MUJERES
Amb Patrícia Donn
Mujeres és un relat de dones que viuen enamorades de
l’art, de la vida i que busquen sense parar la igualtat.
Tracta sobre el procés de transició artística i personal,
en el qual Patricia Donn queda submergida per la
necessitat d’omplir el seu esperit amb noves danses,
moviments i maneres de sentir i expressar. En el camí
cobra importància la unió de dones artistes, que es
troben, s’observen, es complementen i s’empoderen.
Mujeres és un espectacle de flamenc que ens ajudarà a
entendre la importància de les dones al món.

Un espectacle ple de passió flamenca

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
33

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Patrícia Donn
Ball i coreografia:
Patricia Donn, Alba
Tetuá i Leandra
Trenas
Creació musical: Juan
“Chicuelo” i Marc
López
Músics:
Marc López, guitarra
Ana Brenes i Ana
Colom, cant
Joni Sánchez,
percussió
Durada 80 minuts

DISSABTE 05.03.22 – 22 H
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

FEMPOP
El Festival Musical Que No Vol Existir
Torna FemPop (El Festival Que No Vol Existir).
Aixequem el puny contra la desigualtat de gènere
en la indústria de la música amb la quarta edició del
festival de petit format en el qual les dones i les bandes
liderades per dones s’emporten tot el protagonisme.
I ho farem amb un cartell de proximitat i amb totes
les precaucions sanitàries. Et sentiràs tan a prop de
les artistes que podràs sentir els seus cors bategar.
Actuacions musicals en espais no habituals de la
fàbrica.

Concerts íntims en llocs recòndits
de Roca Umbert
PREUS
12 €
6 € #SecretJove
Exclòs de descomptes
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FITXA ARTÍSTICA
Per determinar
Durada 90 minuts

DIUMENGE 06.03.22 - 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
ÒPERA

DON PASQUALE
De Gaetano Donizetti
Don Pasquale és la darrera, cronològicament parlant, de
les grans òperes bufes italianes, l’última representant
d’una gloriosa nissaga iniciada a Nàpols, allà cap a
finals del segle XVII, amb Alessandro Scarlatti i altres
compositors. És considerada com l’obra mestra de
Donizetti en el gènere còmic, superior fins i tot a la més
popular L’elisir d’amore, estrenada deu anys abans; el
fet és que mai va caure del repertori durant els anys en
què el seu autor va patir l’oblit més injust.

Una de les obres mestra de Donizetti
en el gènere còmic

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

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

FITXA ARTÍSTICA
Don Pasquale: Toni
Marsol
Norina: Marga
Cloquell
Ernesto: Pablo
Martínez
Dottor Malatesta:
Manel Esteve
Direcció musical:
Xavier Puig
Direcció d’escena i
vestuari: Carles Ortiz
Cor Amics de l’Òpera
de Sabadell
Orquestra Simfònica
del Vallès
Sala Gran
Durada 3 hores
ACTIVITATS 360°
— Presentació amb
Marc Heilbron
Diumenge 06.03 – 17 h

DIUMENGE 06.03.22 – 19 H
LLEVANT TEATRE
DANSA

FITXA ARTÍSTICA
Direcció artística i
dramatúrgia: Anna
Pascual
Idea, creació i
interpretació:
Maria Garriga
Assessorament de
moviment: Roser
Tutusaus

EXABRUPTE
Amb Maria Garriga
Una dona absorta, massa cansada i ja trencada, en
el periple de la maternitat. Una dona fragmentada i
desorientada, tenallada per la por, la culpa i la ràbia,
que necessita cridar ben fort i fer visible la soledat de
la criança dins d’una societat que delega les cures a
la dona. I darrere aquest precipici, el pols de la vida,
la pulsió de l’amor, l’entrega i la tendresa; cap a ella,
cap als fills, cap a la vida! Parlem sense embuts del
que ningú ens explica, del silenci ensordidor al qual
s’enfronta una mare.

La maternitat explicada sense embuts

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
36

Durada 45 minuts

DIVENDRES 11.03.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

FITXA ARTÍSTICA
Víctor Braojos, piano

SHREDS
OF LIGHT

Cicle Carles Riera

Amb el pianista Víctor Braojos
Fins i tot davant la foscor més absoluta, la llum és capaç
de trobar una petita escletxa que permet esquerdar el
mantell d’obscuritat per tornar a il·luminar les nostres
ànimes. Shreds of light és un projecte discogràfic
profundament personal que, concebut durant els
darrers i convulsos mesos, pretén retornar-nos el
confort i l’esperança a través d’un retrat de clarobscur
musical amb obres per a piano de Brahms i Liszt.

Un projecte discogràfic molt personal

PREUS
10 €
5 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 8 €
5-7 espectacles: 7,50 €
+8 espectacles: 7 €
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Sala Petita
Durada 60 minuts

DIVENDRES 11.03.22 – 21 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

EUROPA BULL
Amb la companyia convidada Indi Gest
Europa Bull, premi Quim Masó 2018, és un espectacle
poètic, elegant i ple d’humor sobre les pors dels
europeus, desemparats després de pensar durant molt
de temps que havien trobat un refugi a les tempestes
de l’economia i a les guerres nacionals. Potser han
oblidat que el mite d’Europa és el d’un déu de l’Olimp
que arriba a l’altra banda del Mediterrani, s’enamora
d’una noia fenícia (Europa) i la rapta sota l’aspecte d’un
immens toro. Sembla una olla de vapor que xiula i fa
senyals de fum. Europa retruny, està a punt de petar.

Una Europa aparentment plàcida
ha començat a bullir i treure fum
PREUS
25 € Zona A
12 € Zona B
12,50 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 20 €
5-7 espectacles: 18,75 €
+8 espectacles: 17,50 €
38

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia i direcció:
Jordi Oriol
Interpretació: Sasha
Agranov, Joan
Carreras, Anna
Hierro, Olga Onrubia,
Carles Pedragosa i
Karl Stets
Sala Gran
Durada 105 minuts
ACTIVITATS 360°
— Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

DISSABTE 12.03.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
DANSA

AL FONDO RIELA
El flamenc de Rocío Molina, Premi Nacional de Dansa
Al Fondo Riela (Lo otro del Uno) és la segona parada d’un
trajecte que desfà el camí de la tradició per tornar-lo a
recórrer i recuperar l’acte creatiu pur del flamenc. Rocío
Molina (Premi Nacional de Dansa 2010) agafa conceptes
com arrel, essència i puresa i els redefineix amb una
idea artística radicalment renovada i nua de qualsevol
artifici. Només li cal el triangle primigeni del flamenc
(ball, cant i guitarra) per desenvolupar tot el seu univers
creatiu. Un espectacle amb un diàleg de miralls entre
el ball i dos conceptes antagònics de la guitarra: un
d’oníric i tràgic i un altre d’ingenu i bachià.

La bailaora continua el seu tríptic dedicat
a l’essència del flamenc
PREUS
25 € Zona A
12 € Zona B
12,50 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 20 €
5-7 espectacles: 18,75 €
+8 espectacles: 17,50 €
39

FITXA ARTÍSTICA
Idea original, direcció
artística i coreografia:
Rocío Molina
Bailaora: Rocío
Molina,
Guitarres: Eduardo
Trassierra i Yerai
Cortés
Sala Gran
Durada 75 minuts
ACTIVITATS 360°
— 19 h Presentació
a càrrec del Col·lectiu
Recomana
— Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

DISSABTE 19.03.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
MÚSICA

FEMAC 2022
Sara Pi, Joana Serrat i Ual·la
La novena edició del Festival FEMAC arriba carregat de
propostes. D’una banda, Sara Pi oferirà en format duet
un concert acústic que abraça repertori del seu projecte
personal i fusiona neo soul, rythm n’ blues i ritmes
brasilers. De l’altra, la cantautora de Vic Joana Serrat
ha elaborat un llenguatge propi servida dels preceptes
del folk, i ens presenta el seu vessant més americà amb
Dripping Springs. Per últim, podrem escoltar Ual.la, un
duet únic en el seu gènere a més de divertits, originals,
intel·ligents i virtuosos.

Un festival íntim amb molta potència!

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
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FITXA ARTÍSTICA
IX FEMAC
Concert de les 19 h:
Sara Pi, veu
Jurandir Santana,
guitarra
Concert de les 20 h:
Joana Serrat, veu i
guitarra
Carla Serrat i Tarré,
cors i teclats
Concert de les 21.30 h:
Modesto Lai, guitarra,
piano i veu
Alba Rubió, veu i
percussió
Durada 180 minuts

DIVENDRES 25.03.22 – 20 H
LLEVANT TEATRE
TEATRE

FITXA ARTÍSTICA
Direcció, dramatúrgia i
interpretació: Roberto
Hoyo
Producció musical i
músic en escena: Marco
Ferreira

LÁZARO

Sala Gran
Durada 60 minuts

Amb Roberto Hoyo
Lázaro comparteix la seva història i la seva litrona.
Explica com va canviant d’amo, però els amos del segle
XXI no són els mateixos que els del segle XVI. L’espavilat
porta el seu amic Marco, músic, per explicar-nos, com
a mínim, les seves penes amb una mica de flow. Una
adaptació lliure del clàssic espanyol El Lazarillo de
Tormes, la mateixa història universal que tots coneixem,
o gairebé tots. La música i els amics, condensats en el
personatge de Marco, el músic en escena, permeten
finalment a Lázaro convertir-se en el seu propi amo.

Hip-hop i teatre s’uneixen per explicar el
clàssic Lazarillo de Tormes
PREUS
18 €
9 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 14,40 €
5-7 espectacles: 13,50 €
+8 espectacles: 12,60 €
41

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

DISSABTE 26.03.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

LES DONES
SÀVIES

Durada 70 minuts

Una comèdia de Molière
Què us semblaria veure una comèdia clàssica de Molière,
però actualitzada i representada amb només dos actors?
És el que ens proposen Ricard Farré i Enric Cambray
en aquesta comèdia de costums amb un gran embolic
familiar, però amb un joc interpretatiu que trenca les
convencions i que recull la burla dels pedants d’avui en
dia. Un gran clàssic per gaudir amb una visió diferent!

Una visió diferent i divertida del clàssic
de Molière!
PREUS
12 €
6 € #SecretJove

FITXA ARTÍSTICA
Cia. El Maldà
Dramatúrgia: Lluís
Hansen
Interpretació: Ricard
Farré i Enric Cambray
Ajudant de direcció:
Júlia Bonjoch
Composició musical:
Gerard Sesé
Coreografia: Júlia
Bonjoch

ABONAMENT
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
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DISSABTE 26.03.22 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

MANEL
Presentació de L’amant malalta
Els Manel tornen a Granollers per presentar el seu
nou disc L’amant malalta, produït pel novaiorquès
Jake Aron, i marcat per la combinació de tradició i
electrònica. És un pas que amplia les fronteres del
seu pop obert al hip-hop, el R&B i els sintetitzadors.
El primer EP de Manel s’entrellaça en directe amb un
repertori que ja és història. Després d’interrompre, per
la pandèmia, la gira del disc Per la bona gent, la banda
barcelonina torna als escenaris amb el millor espectacle
de la seva carrera!

La tradició i l’electrònica s’uneixen
en aquest nou treball
PREUS
25 € anticipada
30 € taquilla mateix dia
Exclòs de descomptes
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FITXA ARTÍSTICA
Guillem Gisbert, veu
principal, ukelele i
guitarra
Arnau Vallvé, veu,
bateria i percussió
Martí Maymó, veu,
baix, contrabaix,
clarinet i flauta dolça
Roger Padilla, veu,
guitarra, baix, melòdica,
mandola i ukelele
Durada 90 minuts

DIJOUS 31.03.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA

FITXA ARTÍSTICA
Direcció, interpretació,
idea original, direcció
musical i música:
Albert Pla

ALBERT PLA

Sala Gran
Durada 90 minuts

Presentació de l’espectacle ¿Os acordáis?
Cançons que expliquen històries tràgiques i delirants,
quotidianes i sorprenents, crues i surrealistes, en les
quals el botxí és també víctima i la calma es transforma
en tempesta. Albert Pla, l’artista més polifacètic,
transgressor i sorprenent, torna amb un xou musical
i imprevisible per reflexionar, amb ironia, sobre
l’impacte que ha tingut la crisi del coronavirus en
l’àmbit mundial. Sol sobre l’escenari, Pla farà d’aquests
temes recents un espectacle d’una poètica inusual i
delicada però alhora devastadora i punyent.

Pla reflexiona sobre l’impacte de la
pandèmia amb una poètica devastadora
PREUS
25 € Zona A
12 € Zona B
Exclòs de descomptes
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DIVENDRES 01.04.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

LES
IRRESPONSABLES
Dirigida per Sílvia Munt
Què passaria si, un dia, de cop, comencéssim a dur a
terme tot el que ens passa pel cap? Quins són els límits
del que està ben fet i del que està mal fet? La Núria, la
Lila i la Fabi es disposen a passar un cap de setmana
juntes. La Lila surt d’una separació traumàtica i les
amigues la volen ajudar però la cosa es complica i les tres
dones es veuen arrossegades per un corrent d’emocions
que les convertirà en unes autèntiques irresponsables.

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Javier Daulte
Direcció: Sílvia Munt
Traducció: Cristina
Genebat
Interpretació: Cristina
Genebat, Marta Marco
i Nora Navas
Sala Gran
Durada 85 minuts
ACTIVITATS 360°
— TeatreZoom amb el
Col·lectiu Recomana
Dimarts 29.03 – 19 h

Una comèdia irresponsable que escala
minut a minut
PREUS
28 € Zona A
14 € Zona B
14 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 22,40 €
5-7 espectacles: 21 €
+8 espectacles: 19,60 €
45

FUNCIÓ ACCESSIBLE

DISSABTE 02.04.22 – 19 H i 21 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

M.A.R.
Amb Andrea Díaz Reboredo
Sobre la taula, la mà dibuixa un corriol recte, després
corb, escalonat i finalment, traços desordenats que
creuen tota la ciutat. Conclou en un punt, el traç
ha acabat el viatge. M.A.R. és un viatge a través de
materials com la fusta, el paper, fotografies, utensilis
quotidians o dibuixos, que units a un exercici corporal
de moviments precisos, construeixen un espai pensat
en moviment constant. Teatre d’objectes al voltant
d’una llar, que parteix de la premissa que L’arquitectura
és l’escenari de la vida.

Un espectacle ple de detalls preciosos!

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
46

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Andrea Diaz
Reboredo
Autoria i interpretació:
Andrea Díaz Reboredo
Mirada externa: Xavier
Bobés Solà
Construcció d’objectes:
Andrea & Pablo
Reboredo
Música: Dani León
Durada 60 minuts

DISSABTE 02.04.22 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

FITXA ARTÍSTICA
Marina Miralles, veu
i teclats
Toni Miralles, guitarra
Ferran Bretcha, bateria

BUCÒLIC

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

Presentació de l’EP Ara que et conec
Després de fer-se coneguts fent versions al programa
Cover de TV3, en el qual van quedar finalistes amb
una versió de Som d’Els Pets, el grup granollerí Bucòlic
presenta el seu primer disc. Són cinc cançons recollides
a l’EP Ara que et conec. Bucòlic, justament, és un
adjectiu que defineix bé la seva música i l’ambient que
recreen en els concerts. Un adjectiu que ha esdevingut
el nom d’un trio autèntic que fa cançons properes
però diferents, a través de les quals el públic es pot
identificar amb una cultura allunyada del mainstream.

Bucòlic fa un pop tendre i endreçat,
pur i elèctric, idíl·lic i caòtic, com la natura
PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
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Durada 60 minuts

DISSABTE 09.04.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA

SIMBIOSI
MUSICAL

Sala Gran
Durada 90 minuts
Amb la col·laboració de
l’Agrupació Sardanista
de Granollers

Un recorregut per la música catalana del segle XX
Una ocasió especial per gaudir de la música catalana,
la sardana i la música de cobla interpretada per dues
formacions musicals d’extraordinària qualitat: la Banda
Unió Musical de Tarragona i la Cobla Reus Jove. Dues
formacions que oferiran un viatge per composicions
de grans mestres de la música catalana del segle XX —
Joaquim Serra, Manel Oltra, Eduard Sendra i Juli Garreta,
entre altres—, sota la direcció de Jordi Masip i Masip.

Un maridatge meravellós que fusiona
la música de banda i la cobla
PREUS
20 € Zona A
10 € Zona B
10 € #SecretJove

FITXA ARTÍSTICA
Cobla Reus Jove
Banda Unió Musical
de Tarragona
Jordi Massip i Massip,
director musical

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 16 €
5-7 espectacles: 15 €
+8 espectacles: 14 €
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DIVENDRES 22.04.22 – 20 H
LLEVANT TEATRE
MÚSICA I TEATRE

FITXA ARTÍSTICA
Interpretació i
parlautoria: Joel
Minguet
Codirecció: Guillermo
Ghio

LORCA

Durada 75 minuts
Espectacle en castellà

Amb Joel Minguet
Lorca és un espectacle teatral creat a sotavent que
transita per aquells primers anys literaris de la vida
de Federico García Lorca. Un fil conductor, l’amistat
amb Dalí, i la lluna com a leitmotiv. La veu a partir de la
paraula, el mar, la pluja, la lluna, les campanes, els gats,
el vent, la bellesa, el desig, la vida, la lluna una altra
vegada, l’amor, la tristesa, els estels, l’aigua, els ocells,
la Resi, Cadaqués, Dalí...

Un viatge intimista amb acords
de guitarra i olor de tarongina

PREUS
18 €
9 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 14,40 €
5-7 espectacles: 13,50 €
+8 espectacles: 12,60 €
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ACTIVITATS 360°
— Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

DISSABTE 23.04.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

LA DONA DEL
TERCER SEGONA
Cia. Teatre Nu
A l’escala hi ha una reunió i avui hi assisteix la dona
del tercer segona. Ha d’explicar una cosa important a
les veïnes i veïns. Ha de demanar un favor incòmode,
difícil de concedir. Un favor relacionat amb l’estigma que
arrosseguen les persones amb alguna malaltia mental.
La dona del tercer segona és un monòleg: una dona de
cinquanta anys, carnissera de professió, que viu amb el
seu fill, i avui s’explica davant de la comunitat de veïns.

La desesperació i amor incondicional
d’una mare a escena
PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
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FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Víctor Borràs
Gasch
Direcció: Ivan Benet
Interpretació: Àurea
Màrquez
Col·laboració especial:
Samuel Manrique
Durada 70 minuts

DIUMENGE 24.04.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

EL MESSIES
DE GUINOVART
25è aniversari Escola de Música Amics de la Unió
Un concert de celebració, amb música festiva i joiosa,
i amb la participació de totes les formacions vocals i
instrumentals de l’Auditori, per commemorar el 25è
aniversari de l’Escola de Música Amics de la Unió. Una
obra monumental amb música d’Albert Guinovart
i textos de David Pintó, dos autors de prestigi que
coneixen molt bé els Amics de la Unió, i als quals ja han
dedicat diverses obres.

Una obra monumental amb música
d’Albert Guinovart
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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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
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
Albert Guinovart,
música i piano
David Pintó, text
Marta Matheu,
soprano
Toni Marsol, baríton
Josep Vila Jover,
direcció
Sala Gran
Durada 70 minuts
ACTIVITATS 360°
—Viu l’Orquestra
i el Cor!
Divendres 22.04 – 20 h
—Conferència a càrrec
de Xavier Chavarria
Diumenge 24.04 – 18 h

DIVENDRES 29.04.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

LA VERSATILITAT
DE L’OBOÈ
Amb l’oboista Eduardo Martínez
Eduardo Martínez arriba per presentar-nos la
versatilitat que té un instrument com l’oboè.
Acompanyat de Jordi Torrent al piano, ens
interpretaran obres de Mozart, Martin i Dranishnikova,
entre altres. El concert, que forma part del Cicle Carles
Riera, també ens farà gaudir amb Le tombeau de
Couperin de Maurice Ravel, amb una obra arranjada per
Elena González Arias.

S’interpretaran peces de Mozart, Martin,
Dranishnikova i Ravel, entre altres
PREUS
10 €
5 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 8 €
5-7 espectacles: 7,50 €
+8 espectacles: 7 €
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FITXA ARTÍSTICA
Eduardo Martínez,
oboè
Jordi Torrent, piano
Sala Petita
Durada 60 minuts
Cicle Carles Riera

DISSABTE 30.04.22 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

MARUJA LIMÓN
Presentació del disc Vidas
El nou disc de Maruja Limón barreja flamenc, rumba,
pop i ritmes llatins i urbans, amb lletres que conformen
un conjunt de veus i de vides. Vidas és un disc ple
de música vital, un treball carregat d’energia i de la
intensitat i l’alegria que els caracteritza. Amb més
de 200 concerts, el quintet barceloní ha conquerit
els escenaris de prestigiosos festivals d’Europa i
d’Espanya.

Un quintet femení ple de música vital!

PREUS
15 €
7,5 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 12 €
5-7 espectacles: 11,25 €
+8 espectacles: 10,50 €
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FITXA ARTÍSTICA
Esther González i
Sheila Quero, veus
Vicky Blum, guitarra
Elisenda Fàbregas,
percussió
Mila González,
trompeta
Durada 90 minuts

DIUMENGE 01.05.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
DANSA

INFINIT
Companyia Humanhood
A partir de la idea de l’infinit, la catalana Júlia Robert
Parés i el britànic Rudi Cole —tots dos membres de
la companyia Humanhood—, exploren una nova
manera de presentar la dansa per guiar el públic en
un viatge a través del poder del moviment. Aquesta
dansa-teatre-meditació, amb vuit intèrprets en escena,
és una invitació a deixar-se anar, a escoltar-se de
manera profunda, a sentir. Una autèntica experiència
cinematogràfica que fusiona de manera fluida i
impactant els cossos (ballarins i públic), la llum i el so.

Dansa contemporània per fluir i sentir a
través dels cossos i el moviment
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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FITXA ARTÍSTICA
Concepte, direcció
i coreografia: Júlia
Robert Parés i Rudi
Cole (R&J)
Interpretació:
Companyia
Humanhood
Sala Gran
Durada 65 minuts
ACTIVITATS 360°
— 18 h Presentació
a càrrec del Col·lectiu
Recomana
— Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

DIVENDRES 06.05.22 – 20 H
DISSABTE 07.05.22 – 20 H
DIUMENGE 08.05.22 – 19 H
LLEVANT TEATRE
TEATRE

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Eugène
Ionesco
Direcció: Frederic
Roda
Interpretació:
Montserrat Colomé,
Miquel Noguera,
Lourdes Sagalés,
Jordi Esquius,
Francina G. Ars i Txell
Remolins

LA CANTANT
CALBA

Durada 80 minuts

Cia. La Calba Teatre
Què passa quan set amants del teatre s’ajunten i
decideixen tirar endavant una de les obres més
representatives del teatre de l’absurd? Entre riures,
nervis, alegries, pors i converses s’ha anat forjant
aquest espectacle dirigit per Frederic Roda. Una petita
obra d’art, considerada una de les comèdies més
divertides i alhora desoladores del teatre occidental.

Una mostra d’humor intel·ligent
PREUS
18 €
9 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 14,40 €
5-7 espectacles: 13,50 €
+8 espectacles: 12,60 €
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DISSABTE 07.05.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA

TRENCADÍS

Sala Gran
Durada 60 minuts

Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya
Trencadís és la producció inaugural de l’OMAC, el
projecte de joves creadors i intèrprets de músiques
d’arrel dels Països Catalans. Un concert de nova creació,
compost i dirigit per Daniel López, amb més de trenta
músics en escena i la cantant solista Anna Ferrer.
Trencadís ofereix dotze poemes musicats de poetes post
contemporanis d’arreu dels Països Catalans, i explora
formes musicals ancestrals de transmissió oral per
transformar-les, aprofitant la versatilitat tímbrica sense
precedents de l’OMAC.

Concert de joves intèrprets catalans
de diferents gèneres musicals
PREUS
20 € Zona A
10 € Zona B
10 € #SecretJove

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de
Músiques d’Arrel de
Catalunya (OMAC)
Daniel López,
composició i direcció
Anna Ferrer, veu

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 16 €
5-7 espectacles: 15 €
+8 espectacles: 14 €
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DIUMENGE 08.05.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

MARE DE SUCRE
Dirigit per Clàudia Cedó
La Cloe té vint-i-set anys, discapacitat intel·lectual i un
desig dins les entranyes des de petita. La incomprensió
de la seva família, de la fundació on viu i de la seva
comunitat, la durà a una lluita pels seus drets sense
precedents, a una rebel·lió maldestra contra una
situació injusta que li ha arrabassat el poder de decisió
sobre el seu cos. Mare de Sucre reflexiona sobre el tracte
que estem donant com a societat a les persones amb
diversitat funcional.

FITXA ARTÍSTICA
Autoria i direcció:
Clàudia Cedó
Interpretació: Andrea
Álvarez, Ivan Benet,
Marc Buxaderas,
Mercè Méndez,
Judith Pardàs, Maria
Rodríguez i Teresa
Urroz
Música: Lluís Robirola
Sala Gran
Durada 120 minuts
ACTIVITATS 360°
— Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

La història d’una noia amb discapacitat
intel·lectual que vol ser mare

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

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

DIVENDRES 13.05.22 – 18 H i 21 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
TEATRE

VIDAS
ENTERRADAS
Monòlegs a partir del documental de la Cadena Ser
Vidas enterradas és el títol d’una sèrie de reportatges
de la Cadena Ser, dirigits per Javier del Pino, Conchi
Cejudo i Gervasio Sánchez, que rescata la vida i la mort
de persones assassinades durant la Guerra Civil i el
Franquisme. Dels protagonistes d’aquestes històries amb
prou feines es conserven algunes fotografies, però els
records segueixen vius en els fills, els néts i els besnets,
veïns i companys. Són ells els qui trenquen el silenci.

Dramatització d’un programa radiofònic
sobre les víctimes de la Guerra Civil
PREUS
18 €
9 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 14,40 €
5-7 espectacles: 13,50 €
+8 espectacles: 12,60 €
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FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Mafalda
Bellido, Juan
Mayorga, Juan José
Millás, Alfonso Plou,
Laila Ripoll i Pepe
Viyuela
Direcció: Mariano
Llorente, Carlos
Martín, Jesús Peña i
Santiago Sánchez
Interpretació: Mariano
Anós, Luis Miguel
García, Carles
Montoliu, María
José Moreno, Mateo
Rubistein i Pilar San
José,
Diversos espais
del Teatre Auditori
de Granollers
Durada 90 minuts
Espectacle en català i
castellà
Amb la col·laboració de:

DIUMENGE 15.05.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

LA PASTORAL
DE BEETHOVEN
Orquestra de Cambra de Granollers
L’Orquestra convida el prestigiós oboista alemany
Hansjörg Schellenberger a dirigir aquest repertori
vinculat estretament amb el món natural i que comença
amb una obra mestra del gènere simfònic altament
evocadora, La Simfonia Pastoral de Beethoven, que
es va estrenar el 22 de desembre de 1808 a Viena.
Completarà el programa La poule de Haydn i L’Horloge
de Flore de Jean Françaix.

Un concert per gaudir amb el virtuosisme
de Hansjörg Schellenberger
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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FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
Hansjörg
Schellenberger,
director convidat i oboè
solista
Sala Gran
Durada 90 minuts
ACTIVITATS 360°
—Viu l’Orquestra!
Dijous 12.05 – 10 h
—Conferència a càrrec
de Xavier Chavarria
Diumenge 15.05 – 18 h
Orquestra resident
al Teatre Auditori de
Granollers

17, 18, 19, 20.05.22– 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
DANSA

MAPADEBALL
Un projecte pedagògic
El Teatre Auditori de Granollers i l’Associació Cultural
acullen una nova edició del projecte Mapadeball. En
aquesta ocasió, les formadores prenen el relleu del
coreògraf Mario García Sáez i adapten l’espectacle
Celebració. Els diumenges de la vida a les necessitats
de cada institut participant. El projecte indagarà en
les possibilitats de celebrar i explorarà el moviment
per crear un llenguatge que mostri les possibilitats
del cos. Tot amb l’objectiu d’introduir, promoure i
donar a conèixer el llenguatge del moviment i la dansa
contemporània al públic més jove.

Joves d’ESO celebraran la dansa,
l’homenatge al cos i les seves possibilitats!
PREUS
10 €
Exclòs de descomptes
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FITXA ARTÍSTICA
Coreografia: Mario
García Sáez
Formadores: Àgueda
Murillo, Carmen
Nàjera, Sait Tamir i
Alba Raventós
Instituts participants:
Institut Lauro (Les
Franqueses del Vallès),
Institut Celestí
Bellera (Granollers),
Institut Antoni
Cumella (Granollers),
Institut El Vern (Lliçà
de Vall), Institut
Domus d’Olivet
(Canovelles) i Institut
Baix Montseny (Sant
Celoni).
Sala Gran
Durada 60 minuts

DISSABTE 21.05.22– 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

DEJADME
LA ESPERANZA
Homenatge a Miguel Hernández
Miguel Hernández és un poeta per a esperits joves i
combatents: un poeta per a apassionats de l’amor, de
la justícia i de la solidaritat, per a idealistes que lluiten
per fer, de les utopies d’ahir, els drets d’avui. Emilio
Gutiérrez Caba i Luis Santana posen veu a aquest sentit
homenatge, acompanyats al piano pel mestre Víctor
Carbajo, amb composicions i arranjaments a mida per a
aquest recital.

Emilio Gutiérrez Caba posa veu
al gran poeta
PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
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FITXA ARTÍSTICA
Emilio Gutiérrez
Caba, interpretació
Luis Santana, baríton
Victor Carbajo, piano
Jesucristo Riquelme,
selección de textos i
imatges del poeta
Espectacle en castellà
Durada 70 minuts

DISSABTE 21.05.22 – 22 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

DOBLE CONCERT:
SAIGON I SEYKA
Dos concerts que desprenen bon rotllo!
Saigon és una formació de la comarca i les seves
cançons reflecteixen les realitats que viu el grup i
la situació social actual. Tenen un directe enèrgic i
dinàmic i aconsegueixen omplir l’escenari de bon rotllo
i ganes de fer festa. Per la seva part, Seyka presenta un
disc cuinat a foc lent durant l’època de confinament i
postconfinament, que va des del reggae més pur fins al
mestissatge més ballable.

Música per gaudir, saltar i ballar!
PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
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FITXA ARTÍSTICA
Saigon
Victor Aiza, veu
Albert Mallol, bateria
Andreu Ginestet,
trompeta
Martí Llobet, trombó
Marc Rusiñol, saxo
Celia Varón, guitarra
Martí Burgués,
guitarra
Pablo Martos, baix
Pol Moreno, teclats
Seyka
Aaron García, veu
Alex Martín, teclats
Víctor Aiza, baix
Martí Serrano, saxo
Jaume Carreras,
trompeta
Sergi Maya, guitarra
Elías Galán, bateria
Durada 120 minuts

DIUMENGE 22.05.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
ÒPERA

RIGOLETTO
De Giuseppe Verdi
Rigoletto forma part, juntament amb El trobador i La
traviata (totes dues de 1853), de la trilogia popular
operística que va compondre Verdi a mitjans de la seva
carrera. Amb els anys, s’ha convertit en una fita del
repertori operístic estàndard i és una de les òperes més
interpretades mundialment.

Una de les òperes més interpretades
mundialment

FITXA ARTÍSTICA
Rigoletto: Luís Cansino
Duca di Mantova:
Antoni Lliteres
Gilda: Elisa Vélez
Sparafucile: Jeroboám
Tejera
Maddalena: Anna
Tobella
Conte Monterone: Juan
Carlos Esteve
Borsa: Nacho Guzmán
Marullo: Pau Armengol
Comte Ceprano: Joan
Garcia Gomà
Comtessa Ceprano:
Laura Obradors
Giovanna: Anna Farrés
Paggio: Alba Boix
Direcció musical:
Daniel Gil de Tejada
Direcció d’escena:
Carles Ortiz
Cor Amics de l’Òpera
de Sabadell
Orquestra Simfònica
del Vallès
Sala Gran
Durada 3 hores

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

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 40 €
5-7 espectacles: 37,50 €
+8 espectacles: 35 €
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ACTIVITATS 360°
— Presentació amb
Marc Heilbron
Diumenge 22.05 – 17 h

DIJOUS 26.05.22 – 20 H i 22 H
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

FITXA ARTÍSTICA
Polifònica de
Granollers
Agustí Vidal i Cristina
Zamorano, direcció

THE CATCH CLUB

Espai exterior de Roca
Umbert

Polifònica de Granollers
Reunits a la seu del Club de Londres gaudien, com
sempre, del bon menjar i cantaven les excel·lències de
tota beguda espirituosa. Aquell vespre de finals de 1778,
els membres, a més, votaven per a escollir el millor
Catch de l’any. Vine a sopar amb nosaltres i podràs
saber-ne el resultat… i fins i tot esbrinar què és un
Catch? Mentre degustes un bon sopar podràs escoltar
obres de Henry Purcell, Lufferton Atterbury, Thomas
Arne, Garret Colley Wellesley, John Isum i Julius
Caesar, interpretades per la Polifònica de Granollers

Organitzat pel Teatre
Auditori de Granollers

Vine a gaudir de les millors cançons
de taverna amb un sopar-espectacle!
PREUS
18 € (inclou sopar)
Exclòs de descomptes
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Durada 75 minuts

DIVENDRES 27.05.22 – 20 H
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
CIRC

BIKINI
Amb la Cia. Das Arnak
La companyia francesa presenta Bikini, un espectacle
amb tres cossos, un pal i 400.000 cabells, ple de diversió
i deliri amb el triangle com a base, que vol compartir,
en clau d’humor, les cultures, diferències i bogeries
d’aquestes creadores emergents seleccionades per
participar en el projecte Travessia - Pirineus de Circ.
Un espectacle amb totes aquelles coses que sempre han
volgut compartir amb el públic; els clixés de les nostres
cultures, les nostres diferències...

Un espectacle de dansa i perxa xinès
amb molt d’humor!

PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
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FITXA ARTÍSTICA
Creació i interpretació:
Das Arnak
Mirada externa: Joan
Català
Mirada externa
femenina: Elice Abonce
Muhonen
Espai exterior de Roca
Umbert
Durada 45 minuts
Organitzat pel Teatre
Auditori de Granollers

DISSABTE 28.05.22 – 20 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
MÚSICA

FITXA ARTÍSTICA
Cor Mixt Amics de la
Unió
Direcció: David Gómez
Comino

DISCO MIXT

Durada 60 minuts

Cor Mixt Amics de la Unió
El Cor Mixt us proposa un viatge a la música disco
dels anys 70 i 80 a través de les ones radiofòniques.
Rememorarem les millors cançons que ens han
acompanyat durant aquestes dècades. El Cor Mixt
Amics de la Unió és una formació de veus mixtes que
neix el 2003 com a cor de pares i mares dins el projecte
de l’Escola de Música Amics de la Unió. Actualment
acull més de 50 persones de diverses procedències que
tenen en comú la voluntat de gaudir plegats del cant en
grup.

Un viatge a la música disco dels anys
70 i 80!
PREUS
12 €
6 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 9,60 €
5-7 espectacles: 9 €
+8 espectacles: 8,40 €
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DISSABTE 28.05.22 – 23 H
SALA DE CONCERTS NAU B1
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
MÚSICA

SRA. TOMASA
Fusió d’estils
Sra. Tomasa és un grup trencador i referent d’un so
i d’un estil innovador. Ofereixen una fusió d’estils
desafiants en els quals combinen sons llatins
(timba, salsa, guacancó...) amb reggae, funk, rap i
les tendències més electròniques (drum’n’bass, trap,
house...). Tot amb el respecte de qui estima la música.
Aquesta combinació explosiva i orgànica ha aconseguit
atrapar tant al públic nacional com internacional.

Un espectacle de total vitalitat
des del primer moment!

PREUS
15 €
7,50 € #SecretJove

ABONAMENT
3-4 espectacles: 12 €
5-7 espectacles: 11,25 €
+8 espectacles: 10,50 €
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FITXA ARTÍSTICA
Sra. Tomasa
Pau Lobo, veu
Santi Longarón, saxo
Marc Soto, bateria
Alberto Limiñana,
baix
Jordi Sanz, guitarra
Kquimi Saigi, teclat
Pablo Domínguez,
percussió
Durada 90 minuts
ACTIVITATS 360°
— 20 h I si parlem de
música?
Xerrada amb el grup
dinamitzada per Joan
Gener

DIUMENGE 29.05.22 - 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA

LES EINES

FITXA ARTÍSTICA
Cor Jove Amics
de la Unió
Marta Dosaiguas,
direcció
David Soler i Marcel
Bagés, arranjaments
Sala Gran
Durada 75 minuts

Cançoner Popular de Catalunya
El Cor Jove Amics de la Unió ens proposa una selecció
de melodies que van recollir i documentar en centenars
de missions els investigadors de l’Obra del Cançoner
Popular de Catalunya viatjant arreu del país entre 1922
i 1936, un patrimoni oral formidable i valuós, amb més
de 40.000 cançons, que parla dels nostres ancestres i
de nosaltres mateixos. El fil conductor de l’espectacle,
dirigit escènicament per Judith Pujol, serà el ritme
natural de les estacions.

ACTIVITATS 360°
—Viu el Cor!
Divendres 27.05 – 20 h
—Conferència a càrrec
de Xavier Chavarria
Diumenge 29.05 – 18 h
Co-producció de la
Fira Mediterrània de
Manresa, el Càntut,
el Festival Aphonica i
el Teatre Auditori de
Granollers

El cor fa servir la veu, però també la
percussió corporal i eines originals

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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El Cor Jove Amics de
la Unió és formació
resident al Teatre
Auditori de Granollers

Fes que la teva
energia sigui
responsable!
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!
Posem el focus en allò que
importa.
Mecenes de Plata del
Teatre Auditori de Granollers

estabanellenergia.cat
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TRIEU
L’ESPECTACLE
SEGONS L’EDAT
escenagran.cat
/patinautes
L’arbre de la vida
Cicle de nadons
Pàg. 71

La rateta
a partir de 2 anys
Pàg. 82

La lluna, la pruna
a partir de 2 anys
Pàg. 77

Ventolera
a partir de 2 anys
Pàg. 85

Músiques amb petons
a partir de 5 anys
Pàg. 72

Més enllà dels miralls
a partir de 3 anys
Pàg. 76

La faula de l’esquirol
a partir de 3 anys
Pàg. 89

Koselig
a partir de 3 anys
Pàg. 74

Rob
a partir de 4 anys
Pàg. 79

Xarivari
a partir de 4 anys
Pàg. 75

Bye Bye Monstre
a partir de 3 anys
Pàg. 84

Beethoven, que em
sents?
a partir de 5 anys
Pàg. 90

La música d’avui
a partir de 5 anys
Pàg. 87

Un quartet de
percussions
a partir de 6 anys
Pàg. 73
Ballem amb Bach!
a partir de 6 anys
Pàg. 78

Sons de colors
Cicle de nadons
Pàg. 86

Clara, l’art per dins
a partir de 5 anys
Pàg. 91

Cometa
a partir de 6 anys
Pàg. 80

Greta i els Trihumans
a partir de 6 anys
Pàg. 83

Van de Big Band!
a partir de 6 anys
Pàg. 81

Entre Couperin
i Ravel
a partir de 6 anys
Pàg. 88

Tots els espectacles estan exclosos
de descomptes excepte: Koselig, Cometa, Van de Big

Band! i Bye Bye Monstre

70

DISSABTE 05.02.22 – 16 H i 18 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

FITXA ARTÍSTICA
Aboon Teatre
Dramatúrgia: Anna
Serra i Mei Samarra
Interpretació: Mei
Samarra i Eduardo
Telletxea

L’ARBRE
DE LA VIDA

Durada 35 minuts

Aboon Teatre
Un emocionant viatge que farà volar la nostra
imaginació gràcies a un llenguatge simbòlic, sensible
i minimalista. En aquest espectacle per a nadons, cinc
protagonistes ens submergiran en la màgia de cadascun
dels elements que custodien: foc, èter, aire, aigua i
terra. Aboon Teatre explora l’imaginari infantil i ens
mostra les arrels invisibles de l’Arbre de la Vida, font
de tota creació, que culmina amb l’aparició de l’ésser
humà.

Un homenatge al preciós miracle
de la vida
PREUS
5 € adults
3 € menys de 16 anys

Cicle de nadons
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DIUMENGE 06.02.22 – 17.30 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

MÚSIQUES
AMB PETONS
Orquestra de Cambra de Granollers
Un dia o altre, tothom s’enamora. I quan això passa,
el món es torna de color de rosa, notem com volen
papallones a l’estómac i ens passem el dia rient i
cantant. I quan això els passa als compositors, escriuen
músiques precioses i a vegades una mica ensucrades.
Voleu sentir com sona la música de l’amor? L’Orquestra
de Cambra de Granollers ens la farà sentir sota la guia
del divulgador musical David Puertas.

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
Presentació del concert:
David Puertas
Sala Gran
Durada 30 minuts
L’Orquestra de Cambra
de Granollers és resident
al Teatre Auditori de
Granollers

Un concert amb músiques que s’han
compost sobre l’amor
PREU
3€
Exclòs de descomptes

Edat recomanada
a partir de 5 anys
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DIVENDRES 11.02.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA

UN QUARTET
DE PERCUSSIONS

FITXA ARTÍSTICA
Frames Percussion:
Ferran Carceller
Amorós
Rubén M. Orio
Feliu Ribera Riera
Miquel Vich Vila
Sala Petita
Durada 30 minuts
Cicle Carles Riera

Frames Percussion
En el primer concert de la temporada del Cicle Carles
Riera podrem gaudir de Frames Percussion: quatre
percussionistes extraordinaris ens presentaran els
instruments que toquen i ens oferiran música de
prestigiosos compositors i compositores d’avui com
David Lang, Tristan Perich i Meriel Price.

Quatre percussionistes oferiran un concert
d’autors nord-americans

PREU
Gratuït

Edat recomanada
a partir de 6 anys
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DIUMENGE 13.02.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
CIRC

KOSELIG
De la companyia Capicua
El pas del temps ens canvia ,però hi ha coses que mai
no ho fan, com la sensació de calidesa que sorgeix
en compartir petits plaers amb gent propera. Això
és Koselig. Cinc personatges insòlits que conviuen
en un carruatge multifuncional, on la rutina es fa
un joc, el caos pot convertir-se en una quotidianitat
extraordinària, els records es bressolen en el trapezi, les
il·lusions pugen al màstil i les experiències s’enreden a
la corda doble.

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Capicua
Direcció artística: Oscar
Valsecchi
Interpretació: Oscar
Valsecchi, Yolanda
Gutiérrez, Rebeca
Gutiérrez, Sira Bover i
Misa Oliva
Sala Gran
Durada 50 minuts
ACTIVITATS 360°
— Viu el circ!
Diumenge 13.02 – 16.30 h
Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

Acrobàcies aèries, teatre gestual i grans
dosis de màgia i humor!

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

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 12 €
5-7 espectacles: 11,25 €
+8 espectacles: 10,50 €
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Edat recomanada
a partir de 3 anys

DIUMENGE 20.02.22 – 12 H
CINEMA EDISON
CLOWN

XARIVARI
Companyia Teatre Mòbil
Xarivari és un desconcert, una veu perduda en l’espai,
un pianista desconcertat per un cantant famós, una
marioneta independent, un gos d’atura, dos pagesos
aturats i més de tres xais castellers, un venedor de
veus, una parella d’enamorats d’alçada… Teatre Mòbil
proposa un espectacle còmic i a la vegada màgic i
sorprenent. Petites històries que són una barreja de
número de pallassos i de conte fantàstic, que creen un
espectacle que desborda tendresa i humor!

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Teatre Mòbil
Autoria: Jordi Girabal,
Atilà Puig, Jordi Vilà
Zapata
Direcció: Jordi Vilà
Zapata
Interpretació: Jordi
Girabal i Atilà Puig
Titella: Manel Tirado
Direcció musical:
Carles Casas
Durada 60 minuts

Un espectacle de pallassos original amb
molt d’humor pensat per a tota la família!

PREUS
6 € adults
5 € menys 16 anys

Edat recomanada
a partir de 4 anys
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DISSABTE 05.03.22 – 12 H i 17 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
VISITA TEATRALITZADA

MÉS ENLLÀ
DELS MIRALLS

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

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!
PREUS
3€
Exclòs de descomptes

Edat recomanada
a partir de 3 anys
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DIUMENGE 06.03.22 – 12 H
CINEMA EDISON
TEATRE D’OMBRES

FITXA ARTÍSTICA
Direcció, creació,
disseny, diàlegs i actriu
manipulació: Mercè
Framis

LA LLUNA,
LA PRUNA

Durada 45 minuts

Mercè Framis
La lluna, la pruna és un espectacle fet a partir de
cançons, poemes i embarbussaments del repertori
tradicional català. Cançons com Peix peixet, Sol solet,
Cargol treu banya o La lluna, la pruna protagonitzen
l’espectacle pensat per als més petits, en el qual hi
apareixen elements que els són propers, com ara l’arc de
sant Martí, la gallina, els pollets o la lluna. Una posada
en escena original en què els elements configuren un
univers peculiar.

Un espectacle molt visual d’ombres
de colors
PREUS
6 € adults
5 € menys 16 anys

Edat recomanada
a partir de 2 anys
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DIVENDRES 11.03.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

FITXA ARTÍSTICA

BALLEM
AMB BACH!

Cicle Carles Riera

Víctor Braojos, piano
Sala Petita
Durada 30 minuts

Amb Víctor Braojos
Les suites de Bach son una font inesgotable de ritme,
dansa i contrastos. En aquest concert ens endinsarem
en els contrastos presents a la cèlebre Partita núm. 2
en Do menor de Bach, una obra personal i plena de
sorpreses en la qual l’espontaneïtat i la improvisació
juguen un paper fonamental, des de les sinuoses línies
de l’Allemande, passant per una tendra Sarabande... i
culminant amb un vital i enèrgic Capriccio.

Un concert per endinsar-se en els matisos
de la música de Bach
PREU
Gratuït

Edat recomanada
a partir de 6 anys
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DISSABTE 12.03.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

ROB
Teatre de l’Abast
Rob és una proposta que ens parla sobre les migracions
i els refugiats. Amb titelles, teatre físic, ombres i
objectes, ens presentaran en Rob, que navega en un
vaixell a la deriva. Quan en Rob va pujar a aquell
vaixell, no sabia que mai arribaria al seu destí. O potser
el destí li tenia reservat aquell lloc, una illa en la qual
l’única cosa que trobaria seria a si mateix. Mentre
venen a rescatar-nos, la imaginació es converteix en el
nostre únic bot salvavides. Ens acompanyes durant el
naufragi?

FITXA ARTÍSTICA
Teatre de l’Abast
Autoria: Lucía Aibar,
Victoria Mínguez,
José Puchades (Putxa)
i Ramón Rodenas
Direcció: Zero en
Conducta
Interpretació: Ramón
Rodenas
Coreografies: Julieta
Gascón i José
Puchades (Putxa)
Coreografia de claqué:
Frank Alonso
Música original: Bob
Gonzales
Veus: Neus Alborch,
Nelo Gómez, Laura
Pellicer, Alfred Picó i
Miquel Vinyoles
Durada 55 minuts

Quan la vida va a la deriva, és difícil saber
quin és el nostre port
PREUS
5 € adults
3 € menys de 16 anys

Edat recomanada
a partir de 4 anys
79

DIUMENGE 13.03.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
DANSA

COMETA
De Roser López Espinosa
Una visitant inesperada aterra al teatre i ens convida,
a través de la seva curiositat i descoberta, a mirar el
nostre entorn amb ulls nous, amb ulls d’infant. Cometa
és una aventura galàctica per redescobrir i meravellarnos amb la força de la gravetat, les possibilitats del
moviment i l’empatia, amb la geometria, el joc i la
velocitat de la llum i també amb l’univers, la imaginació
i els viatges interestel·lars. I sobretot, és una festa per
celebrar que ens hem trobat!

FITXA ARTÍSTICA
Concepte i coreografia:
Roser López Espinosa
Creació i interpretació:
Nora Baylach
Música original: Mark
Drillich
Dramatúrgia: Katarina
Pejović
Sala Gran
Durada 60 minuts

Un viatge fascinant a partir de l’arribada
d’una astronauta a un nou planeta

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

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 12 €
5-7 espectacles: 11,25 €
+8 espectacles: 10,50 €
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Edat recomanada
a partir de 6 anys

DISSABTE 19.03.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA

VAN DE
BIG BAND!

FITXA ARTÍSTICA
Big Band Granollers
Composició i direcció
musical: Martí Ventura
Guió i direcció escènica:
Iban Beltran
Ajudant de direcció i
moviment: Ana Pérez
Sala Gran
Durada 60 minuts

Big Band de Granollers
El nou concert de la BBG per a públic familiar aborda
la figura del músic i les Big Bands. L’espectacle, que
s’endinsa en el format narratiu del fals documental, vol
mostrar allò que no es veu durant un concert: que rere
una formació clàssica de Big Band hi ha treball, esforç i
que, malgrat que algú pugui pensar que un músic té un
talent innat, hi ha moltes hores d’estudi. Això és el que
fa possible que una Big Band soni potent i conjuntada.

Descobreix el procés de creació
de les Big Bands
PREUS
15 €
8 € Menys de 16 anys
7,5 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 12 €
5-7 espectacles: 11,25 €
+8 espectacles: 10,50 €
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Edat recomanada
a partir de 6 anys

DIUMENGE 20.03.22 – 12 H
CINEMA EDISON
TITELLES

FITXA ARTÍSTICA
Cia. L’Estaquirot
Teatre
Manipuladors: Núria
Benedicto i Olga
Jiménez

LA RATETA

Titelles manipulats
sobre taula

Cia. L’Estaquirot Teatre
La rateta que protagonitza aquest conte és un pèl
diferent de la del conte original: la rateta viu
en una casa de pisos, fa la feina de casa i treballa en una
fàbrica de formatges. Això sí, quan tot escombrant es
troba un dineret, té exactament el mateix dubte que la
seva antecessora: ‘si em compro avellanetes em cauran
les dentetes, si em compro pinyonets, em cauran els
queixalets’. Davant del dubte, decideix anar a la botiga,
comprar un llaç molt bonic i anar a passejar al parc, i de
tant goig que fa li sortiran molts pretendents...

Durada 45 minuts

Una adaptació del tradicional conte de
La rateta que escombrava l’escaleta!
PREUS
6 € adults
5 € menys de 16 anys

Edat recomanada
a partir de 2 anys
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DISSABTE I DIUMENGE 26 i 27.03.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
ÒPERA INFANTIL

GRETA I ELS
TRIHUMANS
El futur que ens (des)espera
L’any 3333 la Terra ha estat destruïda per un cataclisme
ecològic. Hi viuen uns éssers anomenats trihumans,
que troben, en unes excavacions, un instrument
estrany: un mòbil. La propietària d’aquest instrument
era Greta Thunberg, la noia sueca que va impulsar els
Fridays for Future, el moviment de nens i nenes de tot el
món contra el canvi climàtic.

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
Veus-Cor Infantil
Amics de la Unió
Josep Vila Jover,
direcció
Petits Cantors Amics
de la Unió (Guifré
Canadell, direció)
Cor d’alumnes de 6è de
l’escola Joan Solans i de
l’escola Ferrer i Guàrdia
de Granollers
Joan Vives, música
Piti Español i Joan
Vives, text
Josep Vila Jover,
direcció musical
Marta G. Otín, direcció
escènica
Durada 60 minuts

Una òpera infantil contra
el canvi climàtic
PREUS
15 €
8 € Menys de 16 anys
8 € #SecretJove

Una producció de Teatre
Auditori de Granollers,
Orquestra de Cambra de
Granollers, Amics de la Unió i
Fundació AC de Granollers.
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Edat recomanada
a partir de 6 anys

DIUMENGE 03.04.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MUSICAL

BYE BYE
MONSTRE
Dagoll Dagom i Dàmaris Gelabert
Bye bye monstre és el primer espectacle familiar de la
companyia Dagoll Dagom, amb música de Dàmaris
Gelabert. Un espectacle que va més enllà d’un musical
i neix del Concurs de Relats Curts per a infants i
joves impulsat per TMB. Inspirat en la situació de
confinament que han viscut milers de nens i famílies
aquest últim any, l’espectacle vol ser un homenatge als
més petits de casa.

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Marc
Artigau, Anna Rosa
Cisquella i David
Pintó
Text: Marc Artigau
Cançons: Dàmaris
Gelabert
Direcció: Anna Rosa
Cisquella
Interpretació: Alba
Florejachs, Albert
Triola, Marc Soler,
Vinyet Morral,
Martina Garcia i
Violeta Marín.
Coreografia: Lluc
Fruitós (Cia. Brodas
Bros)
Sala Gran
Durada 60 minuts

Un espectacle per fer fora tots
els monstres cantant i ballant!
PREUS
20 €
10 € Menys de 16 anys
10 € #SecretJove

ABONAMENTS
3-4 espectacles: 16 €
5-7 espectacles: 15 €
+8 espectacles: 14 €
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Edat recomanada
a partir de 3 anys

DISSABTE 09.04.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
MUSICA

VENTOLERA
Cia. La Botzina
Entre les restes de la majoria de civilitzacions antigues
s’han trobat diferents instruments de vent. Alguns
pràcticament sense cap mena d’elaboració per part de
l’home, com la conquilla marina, i d’altres fets amb
materials fàcils d’obtenir pels homes primitius, com les
flautes fabricades amb ossos o amb trossos de canya.
Tots aquests instruments es van desenvolupar en la
majoria de cultures del nostre planeta. La Botzina ens
presentarà més de 15 instruments del grup de vent:
tuba, saxos, clarinets, trompetes, acordió, flautes...

FITXA ARTÍSTICA
La Botzina
Enric Sans, clarinet,
clarinet baix, requint,
flauta travessera, tub de
pal de fregar i melòdica
Francesc Vidal,
saxo alt, saxo tenor,
harmònica, flauta dolça,
tub de plàstic i acordió
Toni Cuesta, tuba,
trombó, bombardí,
trompeta, trompeta
de butxaca, trompeta
natural, flauta dolça,
ocarina i harmònica
Música original de
Francesc Vidal, Enric
Sans, Toni Cuesta, J.S.
Bach i Charlie Parker
Durada 50 minuts

La Botzina presenta una ventolera
d’instruments... de vent!
PREUS
5 € adults
3 € menys de 16 anys

Edat recomanada
a partir de 2 anys
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DIUMENGE 24.04.22 – 10.30 H i 12 H
CINEMA EDISON
MÚSICA

SONS DE COLORS

FITXA ARTÍSTICA
Cia. La Botzina
Narració, veu i guió:
Joana Moreno
Trompeta, acordió,
calimba, percussions i
veu: Toni Cuesta
Durada 30 minuts

Cia. La Botzina
La Botzina ens porta un espectacle de contes musicats
a partir dels àlbums il·lustrats d’Eric Carle. Històries
que ens parlen de tot el que ens envolta, amb els colors
com a protagonistes, tot acompanyat d’instruments
ben diversos. La intensitat dels colors, lligada amb la
senzillesa de les històries i narracions combinades amb
música, farà que els més petits tinguin els ulls com
taronges durant tot l’espectacle.

Un concert especial per a nadons inspirat
en l’artista dels colors Eric Carle

PREUS
6 € adults
5 € menys de 16 anys

Cicle de nadons
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DIUMENGE 24.04.22 – 17.30 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

LA MÚSICA
D’AVUI
OCGr i Cors Amics de la Unió
Veniu a escoltar els cors dels Amics de la Unió de
Granollers i la nostra Orquestra de Cambra, que avui
estrenen una obra nova! Per primer cop, les notes
passaran del pentagrama a les nostres oïdes. Amb l’ajut
del divulgador musical David Puertas, descobrirem
com s’escriu una obra i gaudirem de la música del
compositor Albert Guinovart i de la lletra del poeta
David Pintó.

Una música que encara no ha sentit ningú,
una estrena mundial!
PREU
3€
Exclòs de descomptes

Edat recomanada
a partir de 5 anys
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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
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
Presentació del concert:
David Puertas
Sala Gran
Durada 35 minuts
Veus-Cor Infantil Amics
de la Unió, Cor Jove
Amics de la Unió, Cor de
Cambra i Orquestra de
Cambra de Granollers
són formacions
residents del Teatre
Auditori de Granollers

DIVENDRES 29.04.22 – 19 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

ENTRE
L’ORNAMENTACIÓ
DE COUPERIN I EL
COLOR DE RAVEL

FITXA ARTÍSTICA
Eduardo Martínez,
oboè
Jordi Torrent, piano
Sala Petita
Durada 30 minuts
Cicle Carles Riera

Eduardo Matínez
Eduardo Martínez a l’oboè i Jordi Torrent al piano ens
interpretaran obres com Le tombeau de Couperin de
Maurice Ravel, amb arranjaments d’Elena González
Arias i ens faran veure la relació d’aquesta peça del
segle XX amb la música del geni francès del barroc.

Descobrim l’oboè!
PREU
Gratuït

Edat recomanada
a partir de 6 anys
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DISSABTE 14.05.22 – 18 H
TEATRE AUDITORI CAN PALOTS
TEATRE

LA FAULA
DE L’ESQUIROL
La Baldufa Teatre
El gran eriçó viu plàcidament a l’ombra d’un gran roure
i cuida dels seus, mentre gaudeix del seu raconet de
món. Un dia, però, aquesta pau es veurà pertorbada per
l’arribada d’un esquirol amable, trapella i juganer. La
seva convivència no serà fàcil. Descobrirem un eriçó
esquerp i protector, i un esquirol amb ganes de saber i
compartir. La Baldufa us proposa pensar, reflexionar i
aprofundir sobre la diferència i el mestissatge. L’eriçó
i l’esquirol són molt diferents, però tenen infinitat
d’oportunitats per aprendre i compartir plegats.

FITXA ARTÍSTICA
La baldufa Teatre
Direcció: Jokin Oregi
Autoria: Jokin Oregi
& La Baldufa: Enric
Blasi, Emiliano Pardo,
Carles Pijuan
Interpretació: Carles
Pijuan o Ferran López
i Emiliano Pardo o
Enric Blasi
Música: Óscar Roig
Interpretació musical:
Pau Elias
Durada 50 minuts

Una faula tradicional... amb final feliç!
PREUS
5 € adults
3 € menys de 16 anys

Edat recomanada
a partir de 3 anys
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DIUMENGE 15.05.22 – 17.30 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA CLÀSSICA

BEETHOVEN,
QUE EM SENTS?
Orquestra de Cambra de Granollers
Quan tenia 30 anys, Beethoven es va començar a quedar
sord, però va seguir escrivint música meravellosa. Com
que era un apassionat de la natura, va decidir posar
sobre la partitura el so dels ocells, dels rierols, de les
danses populars i de la tempesta. Vine a descobrir la
Simfonia Pastoral de Beethoven amb l’Orquestra de
Cambra de Granollers i la llengua de signes que ens
ensenyarà la Glòria Puertas.

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
Presentació del concert:
David Puertas
Intèrpret en llengua de
signes: Glòria Puertas
Sala Gran
Durada 35 minuts
L’Orquestra de Cambra
de Granollers és resident
al Teatre Auditori de
Granollers

LLENGUA DE SIGNES

Vine a descobrir una partitura sobre
la natura, el so dels ocells i dels rierols
PREU
3€
Exclòs de descomptes

Edat recomanada
a partir de 5 anys
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03, 08, 09, 10.06.22 – 20 H
04, 05, 11, 12.06.22 – 11.30 H, 16.30 H i 20 H
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
MÚSICA

CLARA, L’ART
PER DINS
Cantània
La Clara ha passat quinze dies a casa l’àvia Blanca i s’ho
ha passat molt bé. Però abans de tornar a casa, totes
dues tindran temps de viure una peripècia. A les golfes
l’àvia Blanca hi té guardat un marc enorme sense cap
quadre, i proposa a la seva neta que el travessin... La
Clara i la Blanca començaran una nova aventura, aquest
cop dins de les obres d’art, un món màgic i meravellós.

FITXA ARTÍSTICA
Composició: Josep M.
Guix
Poemes: Jordi Llavina
Dramatúrgia: Marc
Donat
Coordinació musical:
Josep Prats
Direcció musical:
Elisenda Carrasco,
Oriol Castanyer i
Montserrat Meneses
Direcció escènica:
Adrià Aubert, Marta
Gil i Cristina Martí
Producció: Auditori de
Barcelona
Sala Gran
Durada 60 minuts
Amb la col·laboració de:

Amb la participació de més de 4.000
alumnes de la comarca
PREU
8,5 €
Exclòs de descomptes

Edat recomanada
a partir de 5 anys
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GPS
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
meravellar-nos 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 €

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 €

TEATRE AUDITORI
DE CARDEDEU

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 €

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 €
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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 €

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.
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
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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 €

CLUB DE PATROCINI
I MECENATGE
DEL TEATRE AUDITORI I DE L’ORQUESTRA
DE CAMBRA DE GRANOLLERS

Mecenes de Plata

Mecenes de Bronze

Patrocinadors i mecenes

Empreses col·laboradores

Mitjans de comunicació
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Amb la participació de

Promou i coordina

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les
Empreses Culturals

Àrea de Cultura

Forma part de
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CICLE D’ÒPERA AL CINEMA EDISON
Consulteu al web www.cinemaedison.cat les òperes que es
retransmetran als mesos de febrer, abril i juny!

FORMACIONS RESIDENTS AL
TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

Agbar amb
la cultura
La cultura pot adoptar moltes formes
però totes elles són imprescindibles per
al desenvolupament de la nostra societat:
és un element vertebrador que ens uneix,
ens identifica i contribueix al benestar
col·lectiu. Per això, des d'Agbar impulsem
els projectes culturals dels municipis on
operem, recolzant la diversitat i fent que
siguin accessibles a tothom.
agbar.cat

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

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.

INFORMACIÓ DELS
EQUIPAMENTS
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.

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

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

Glam: cooperativa de comunicació i disseny

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

