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1. BALANÇ DE DE LA TEMPORADA 2014/2015 

 

La temporada passada d’Escena GrAn va representar una oferta de 61.800 butaques, és a dir, 

29,04  butaques  per  cada  1.000  habitants,  pràcticament  més  de  20  butaques  més  que  la 

mitjana de ciutats de la província de Barcelona de més de 60.000 habitants. 

La  temporada  passada  va  presentar  98  espectacles  i  290  funcions  el  que  representa  una 

mitjana  de  2  funcions  per  setmana  durant  tot  l’any  a  excepció  d’un  mes  d’estiu.  La 

programació va ser vista per 40.366 espectadors amb un 64% d’ocupació. 

Escena GrAn  ha  assolit  una  assistència  de  673.5  espectadors  per  cada  1.000  habitants  una 

dada rellevant ja que supera en gairebé 400 la mitjana d’espectadors per cada 1.000 habitants 

de municipis de més de 60.000 habitants de la província de Barcelona. 

Aquesta activitat representa una  injecció de diners en el sector de  les arts escèniques  i de  la 

música de 507.969,93 € que s’ha finançat en un 85.56% per la venda d’entrades el preu mig de 

les quals és de 8,25 €. En definitiva unes xifres que posen de manifest que Escena GrAn és 

gran, però que encara la podem fer més gran entre tots. 

Sumant, però també compartint. Aquest és el lema de la campanya i del programa. Compartint 

escenaris, els dels espais que l’integren, però sobretot amb el públic que ha d’ocupar aquesta 

cadira que l’espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. NOVA PROGRAMACIÓ 

 

2.1.  TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

L’oferta del Teatre Auditori representa aproximadament el 50% de  les  funcions  i espectacles 

d’Escena GrAn i, amb la temporada 2015/2016, el Teatre Auditori impulsarà una programació 

que estarà marcada per tres grans línies d’actuació. 

Una cartellera per a tots els públics i amb tot tipus de gèneres, de qualitat i referència nacional 

i amb grans  caps de cartell. El  concert  inaugural el dia 2 d’octubre amb Raimón, que arriba 

amb un repàs de les seves cançons més recents i de tota una vida per reviure la força d’una de 

les veus  i  la música més  lligades a  la història del nostre país,  just en un dels moments més 

especials  de  la  nostra  història.  El mateix  cap  de  setmana  ens  visita  el  prestigiós  director 

britànic  Robert  King  que  dirigirà  l’Orquestra  de  Cambra  de  Granollers  en  un  especial  i 

extraordinari concert: L’Heroica de Beethoven. 

Continuant  amb  la música.  El  Petit  Princep,  el musical  d’Àngel  Llàcer  i Manu  Guix  que  ha 

arrasat i arrasa les taquilles dels teatres on va i que ja té venudes més de 500 entrades a per a 

les funcions del dia 17 d’octubre. El Ballet de Joahannesburgo que presenta  la versió clàssica 

del Ballet de Don Quixot,  la nova producció dels In crescendo amb  l’Orquestra de Cambra de 

Granollers, que ens presentaran un concert de Nadal els dies 19 i 20 de desembre i la visita per 

segona vegada al Teatre Auditori de Granollers del showman Carlos Latre que, després de  la 

seva gira fa tres anys amb  l’espectacle Yes, We Spain, ara torna amb 15 años no es nada per 

celebrar els seus 15 anys al món de l’espectacle.  

El  Teatre  Auditori  avança  també  que,  de  cara  al mes  de  juny,  passaran  pel  teatre  noms  

Antonio Orozco, Cesc Gelabert, El Mag Lari... 

A més, el Teatre Auditori vol que el públic prengui un protagonisme molt més gran amb  les 

més d’una vintena d’activitats programades per al públic i des del públic, és a dir, conferint un 

major  protagonisme  a  les  propostes  formatives,  socials,  comunitàries  que  surten  dels 

espectadors i amb els espectadors per tal de fer dels projecte del Teatre Auditori un projecte 

compartit amb el projecte del públic. 

PROGRAMA: 

Divendres 2 octubre (21 h) 
Raimon 
Amb més de cinquanta anys posant veu a una manera de ser i sentir, Raimon ens proposa un 

recital únic amb cançons de recent composició i joies tan conegudes com Al vent, Diguem no, 

Jo vinc d’un  silenci o Com un puny. Un  repertori centrat en  la  força de  la veu,  la música  i el 

missatge d’un dels cantautors més reconeguts dins  i  fora del país. Un artista que ens aporta 

lligams  amb  la  història  de  Catalunya  i  que  s’ha  convertit  en  tot  un  referent  de  la música 

catalana.  



Diumenge 4 octubre (19h) 
L’heroica de Beethoven. Robert King dirigeix l’Orquestra de Cambra de Granollers 
Un dels director d’orquestra amb més prestigi  internacional, Robert King, torna a posar‐se al 

capdavant  de  l’Orquestra  de  Cambra  de  Granollers  per  dirigir  l’obra  que  trenca  amb  el 

classicisme  i ens endinsa en el romanticisme del seu màxim exponent, Beethoven. El concert 

es centrarà en una de les obres amb més força i intensitat de la història de la música clàssica: 

la 3a simfonia del compositor del Bonn, coneguda com l’Heroica.  

CONCERT  FAMILIAR.  El  concert  de música  pensat  per  a  tota  la  família.  Amb David  Puertas 

Diumenge 4 d’octubre (17.30 h) 

Divendres 9 d’octubre (21 h) 
Lowland. Amb Roser López Espinosa 
A  través de  les migracions dels ocells, aprendrem a volar. Lowland ens retorna a  l'animalitat 

del cos i el moviment, a l'aprenentatge, l'esforç, la tenacitat i la resistència, la bellesa, l'esperit 

de superació i l'esperit de llibertat. Partir o arrelar‐nos? Lowland és el paisatge de cadascú i el 

viatge. Només es pot volar amb el cos i ens caldrà enginy i imaginació per aconseguir unes ales. 

Un  imaginari del món de  les aus  i dels homes, ple de  llum  i vitalitat situat a  la terra baixa, a 

Lowland.   

Divendres 16 d’octubre  (20 h) 
Les compositores del Noucentisme. Música callada  
La  soprano  M.  Teresa  Garrigosa  i  la  pianista  Sílvia  Vidal  interpreten  Música  callada,  una 

concert‐homenatge  a  sis  compositores  noucentistes,  de  les  39  que  pertanyen  a  aquesta 

generació,  que  van  exercir  d’intèrprets  i  pedagogues  en  diferents  àmbits  obrint  camí  a  la 

consciència creativa. Un concert que reflectirà els corrents musicals propis de l’època i el canvi 

que  fa  que  les  composicions d’aquestes artistes passin de ser escoltades del “saló de música 

a  la sala de  concerts”.CONCERT FAMILIAR. El concert de música pensat per a tota  la  família. 

Divendres 16 d’octubre (19 h) 

Dissabte 17 d’octubre (17.30 h i 20.30 h) 
El Petit Príncep. Direcció d’Àngel Llàcer i Manu Guix 
Una història que  ja coneixes explicada com mai has vist! Àngel Llàcer  i Manu Guix combinen 

música, cançons d’estils diversos, intèrprets, so de 360º i una escenografia visual espectacular, 

per explicar una de les històries més commovedores i estimades arreu del món. Un relat poètic 

creat amb tots els detalls que fan transportar l’espectador des del desert fins a l’herba, passant 

per l’asteroide B 612, el planeta del rei o el món del geògraf.  

Divendres 23 d’octubre (21 h) 
Carlos Latre. 15 años no es nada 
Després  d’una  exitosa  gira  de  3  anys  amb  Yes,  We  Spain  i  més  de  350.000  espectadors 

dempeus per tots els escenaris del país, Carlos Latre torna a la càrrega amb aquest espectacle 

divertit i molt proper. El showman celebra els seus 15 anys al món de l’espectacle, des que va 

començar  a  Crónicas Marcianas,  posant  en  escena  als  personatges  que  l’han  acompanyat 

durant  la  seva  trajectòria  en  ràdio,  cinema,  televisió  i  teatre.  Humor,  imitacions, música  i 

actualitat en un trepidant espectacle per no parar de riure! 

Diumenge 25 d’octubre (19 h) 
Don Quixot. Ballet de Johannesburgo 



La companyia de ballet professional més gran  i de major prestigi de Sud‐àfrica presenta Don 

Quixot, un espectacle de dansa clàssica  i contemporània amb coreografia de Marius Petipá  i 

música de Ludwing Minkus. Don Quixot és, sens dubte, una de  les obres més emblemàtiques 

del repertori clàssic del segle XIX i estarà interpretada per figures com el ballarí australià Aaron 

Smyth i la primera ballarina, Michaela DePrince.  

Divendres 30 d’octubre (21 h)  
El Eunuco. Amb Pepón Nieto i Anabel Alonso 
Un jove fogós d’Atenes s’enamora d’una esclava al servei d’una cortesana. Aquesta, alhora, té 

un  amant,  germà  gran del  jove.  L’amant  vol  regalar un  eunuc  a  la  cortesana.  El  jove  fogós 

s’assabenta i, per accedir a la casa de la cortesana i enamorar a l’esclava, decideix suplantar a 

l’eunuc. A aquesta comèdia d’embolics, s’afegeix un criat, una criada, un soldat i un general... 

Una versió  trepidant  i molt divertida del clàssic de Terenci, protagonitzada per Pepón Nieto, 

Anabel Alonso i Alejo Sauras.  

Dissabte 31 d’octubre (21 h) 
Mi pequeña historia. Andrés Suárez 
Grans dosis de romanticisme al concert d’Andrés Suárez, que ens presenta el seu sisè àlbum 

titulat Mi pequeña història. Produït per Alfonso Pérez, amb la col∙laboració de Peter Walsh, el 

disc compta amb el conegut tema Te doy media noche, el seu primer single,  i 10 temes més 

que completen un treball optimista i d’inspiració roquera, però amb tota la lírica i el sentiment 

que apassiona a la seva creixent comunitat de seguidors. 

Diumenge 1 de novembre (18 h) 
Constel∙lacions. Cia. Arcaladanza 
Joan Miró s’ha col∙lat dins dels somnis d’Enrique Cabrera, coreògraf d’Arcaladanza, disparant la 

seva  imaginació  amb  una  explosió  de  color  per  crear  Constel∙lacions,  la  nova  proposta  de 

dansa  per  a  nens  i  nenes  a  partir  de  4  anys. Un  autèntic  còctel  de  sensacions  que mostra 

l’univers d’imatges amb les que el pintor Miró sempre ens ha desafiat. Un espectacle d’esperit 

mediterrani  inspirat en  la mirada neta  i transparent del pintor, en el seu  llenguatge propi de 

llum i poesia i en les seves imatges carregades d’emoció.   

Divendres 6 de novembre (20 h) 
Un segle XVIII apassionant. Concert en record de Carles Riera. Sala Tarafa. 
De tots es sabut que en Carles Riera era un apassionat de la música clàssica, del segle XVIII, de 

la seva subtilesa, elegància, refinament,  ironia  i,  fins  i  tot, humor, de  la seva  forma  i del seu 

contingut. Amb aquest concert, els professors del Departament de Música Antiga de  l’ Escola 

Municipal de Música  i Conservatori  Josep Maria Ruera no només  faran recordar Carles Riera 

sinó,  també,  rendiran homenatge  a una de  les  seves passions,  la música  clàssica. CONCERT 

FAMILIAR. El concert de música pensat per a tota la família. Divendres 6 de novembre (19 h) 

Divendres 6 de novembre (21 h) 
El grito en el cielo. Cia. Zaranda 
A  través  d’un  llenguatge  sarcàstic  i  l’humor  negre  que  caracteritzen  la  companyia  Zaranda, 

l’obra reflexiona sobre  la vellesa, el dolor  i  la mort. Escrita per Eusebio Calonge, El grito en el 

cielo arrenca en un geriàtric on  la  sedació,  les  sessions de  rehabilitació  i  les  teràpies entren 

dins de la norma quotidiana. Tot i el drama aparent, les vides, reduïdes a simples mecanismes 



orgànics, no es resignen a la defunció pautada i busquen la fugida a una vida a la intempèrie de 

l’ànima, a un viatge arriscat de retorn a la llibertat, a la vida. 

Dissabte 8 de novembre (18 h)  
Loo. Cia. Ponten Pie 
Loo és un vent fort, calent i sec que corre en les tardes d’estiu a  l’oest de la regió de la plana 

Indio‐Gangética  occidental.  Donada  la  baixa  humitat  i  les  altes  temperatures,  el  vent  

deshidrata  i  asseca  tota  la  vegetació  dels  voltants.  L’espectacle  de  Ponten  Pie  està  ple  de 

poètica visual i ens apropa la història d’una dona que torna al desert amb el desig de tornar a 

fer navegar el vaixell del seu avi, que va quedar atrapat en un entorn que no era el seu. Un 

espectacle ple de plasticitat, que ens portarà a l’esperança, l’antípoda de la sequera, l’aigua. 

Diumenge 8 de novembre (19 h) 
Gràcies, Ovidi. Amb Arturo Gaya, Kike Pellicer i Paco Prieto 
Gràcies, Ovidi és  l’homenatge a Ovidi Montllor en motiu dels 20 anys de  la mort del recordat 

cantautor. Arturo Gaya, el cantant de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, proposa amb 

els  seus companys Quique Pellicer  i Paco Prieto un  joc de paraules  i música amb una doble 

finalitat: donar a conèixer l’Ovidi a nova gent i recordar‐lo sense nostàlgia i amb la certesa que 

som davant d’un repertori més necessari que mai. 

Divendres 13 de novembre (21 h) 
Luis Piedrahita.  
¿Por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco? 
Les  coses més  petites  de  la  vida  quotidiana  es  transformen  en  les  grans  protagonistes  de 

l’espectacle de  Luis Piedrahita, un dels humoristes amb més  trajectòria  i  reconeixement del 

país.  Humor  d’allò  quotidià,  humor  blanc,  a  vegades  surrealista  i  sempre  familiar.  El  gran 

monologuista torna als escenaris amb ¿Por qué los mayores construyen los columpios siempre 

encima de un  charco?, una  recopilació dels  seus  textos més  recents destinada a divertir  i a 

emocionar.  

Dissabte 14 de novembre (18 h) 
Rawums 
Rawums explica la història d'un ou que vol volar, però no s'ha de caure perquè és fràgil i podria 

trencar‐se. Mentre  l'ou  somia que està volant un músic  i una  titellaire  juguen amb  totes  les 

possibilitats de  caure  i volar. Amb  imatges  i paraules el duet alemany Florschütz & Döhnert 

expliquen  la diferència entre  la  lleugeresa  i  la gravetat. Una ploma flota en  l'aire, un sac cau. 

Però,  és  possible  que  voli  una  casa,  una  cadira  o  una  persona?  Cada  regla  té  les  seves 

excepcions. Entre amunt i avall, entre el cel i la terra hi ha molt; i amb la poesia tot és possible, 

fins i tot volar. 

Diumenge 15 de novembre (18 h) 
Les noces de Fígaro. Amics de l’Òpera de Sabadell 
Les noces de Fígaro és un vodevil trepidant, una òpera buffa amb un argument divertidíssim i 

una música extraordinària. Els Amics de l’Òpera de Sabadell representen aquesta obra mestre 

de Mozart, escrita en italià i reconeguda com una de les òperes més importants de la història 

de  la música. La peça va ser escrita en quatre actes per Mozart entre 1785  i 1786, sobre un 

llibret  de  Lorenzo  da  Ponta,  basat  en  l’obra  de  Pierre‐Augustin  Caron  de  Beaumarchais,  Le 

mariage de Figaro.  



Divendres 20 de novembre (21 h) 
Terra Baixa. Amb Lluís Homar 
Sebastià, propietari de  terres  i masos, decideix casar‐se amb una pubilla de bona  família per 

pagar tots els seus deutes. Haurà d’amagar, però, la relació que té amb la Marta, una noia que 

treballa  al  seu molí  des  de  fa  anys.  Per  evitar  tota  sospita,  decideix  casar‐la  amb  el  pastor 

Manelic de terra alta, que finalment es rebel∙la contra el poder del terratinent i decideix fugir 

de terra baixa cap a les muntanyes, amb la seva dona, on l’engany i la traïció no són possibles.   

Diumenge 22 de novembre (18 h) 
Potted. Cia. La Trócola 
700 testos, de diferents colors  i mides, són els protagonistes dels  jocs, acrobàcies  i malabars 

dels quatre membres de la companyia La Trócola. Sense perdre el sentit de l’humor, Potted és 

un  espectacle  de  circ  contemporani  innovador  i molt  original,  basat  en  la  investigació  de 

l’espai, les estructures i el ritme. Potted és una de les propostes més ambicioses i diferents de 

la companyia, basada en la investigació de l’espai, els objectes, les estructures i el ritme. 

Divendres 27 de novembre (21 h) 
Temps. Quim Masferrer 
Li acaben de comunicar que li queden 90 minuts de vida. Una hora i mitja de la més autèntica i 

plena  llibertat que mai podrà gaudir un ésser humà. La  llibertat de passar comptes, de dir de 

veritat tot el que pensa, de ser sincer per una vegada. Una hora  i mitja d’intensa tristesa, de 

crítica desbocada, d’ironia, de comiats, planys, records, olors, amics, paisatges... que mai més 

no sentirà.  La tragicomèdia de la vida en 90 minuts. S’obre el teló. Comença el compte enrere. 

Diumenge 29 de novembre (19 h) 
Camins. Cia. Kulbik Dance Company 
L’espectacle de  la companyia de dansa urbana Kulbik ens proposa un viatge en el temps  i en 

l’espai amb la imaginació com a únic aliat. Un camí ple de metàfores sobre la condició humana 

i la seva evolució, dirigit per Kanga Valls, que segueix apostant per la fusió del hip hop amb la 

música electrònica, el blues, el jazz, el funk o el reaggae. Tot, vertebrat per les tècniques street 

dance més rellevants del panorama actual i per altres disciplines com la dansa contemporània, 

la poesia o el mim. Una fusió que és l’essència d’aquesta jove però sòlida companyia.  

Dissabte 19 de desembre (21 h) 
Diumenge 20 de desembre (19 h) 
Un Nadal amb In Crescendo i l’OCGr 
In Crescendo i l'OCGr s’han unit per crear un concert únic on es combinaran els grans èxits del 

grup vocal, amb nous arranjaments per a orquestra de cambra,  i nou  repertori que  inclourà 

estàndards de tots els temps  i cançons nadalenques. Prepara't per vibrar amb  In Crescendo  i 

l’Orquestra de Cambra de Granollers en un concert únic i emocionant!  

Dissabte 2 de gener (19 h) 
Diumenge 3 de gener (11 h i 19 h) 
Els Pastorets. Els Pastorets de Granollers 
Un any més les aventures d’en Lluquet i d’en Rovelló tornen a Granollers en l’inici de l’any del 

centenari  de  l’obra  escrita  per  J.M.  Folch  i  Torres  “L’adveniment  de  l’Infant  Jesús”  o  “Els 

Pastorets”. Una història per gaudir de la posada en escena de la lluita entre el bé i el mal, riure 

amb  les trapelleries dels pastors  i entendrir‐nos amb els angelets  i dimoniets quan corrin per 

l’escenari. Teatre familiar en estat pur!   



Divendres 15 de gener (21 h) 
Gossos. 22 anys als escenaris 
Gossos celebra 22 anys als escenaris amb una gira íntima i propera de concerts de petit format.  

El grup més popular del rock català deixa entrar els seus seguidors al seu espai més  íntim: el  

local d’assaig, on  s’origina  tot:  la  idea,  l’estructura, el diàleg  i  la  inspiració. Un  concert molt  

especial  amb  el  públic  dins  de  l’escenari,  com  a  protagonista  de  l’espectacle,  que  trencarà 

barreres i es convertirà en un autèntic assaig, un diàleg, un joc entre músics i auditori. 

Dissabte 16 de gener (21 h) 
Una giornata particolare. Direcció d’Oriol Broggi 
Mentre  la  família  nombrosa  de  l'Antonietta  surt  de  casa  per  anar  a  veure  la marxa militar 

organitzada per Mussolini amb presència del mateix Hitler, ella descobreix que al pis del costat 

un home viu angoixat per  la resistència al règim. Es coneixen, parlen  i, de sobte,  l'Antonietta 

descobreix  que  la  vida pot  tenir moltes  contradiccions, pot  anar molt més  enllà de  la  seva 

petita quotidianitat com a mestressa de casa. Un intercanvi intens, de poques hores, que farà 

passar una bona estona als personatges i els canviarà per sempre.  

Diumenge 17 de gener (18 h) 
Cobla 2.0. Cobla Sant Jordi 
La Cobla  Sant  Jordi  es  vesteix de  colors per donar  vida  a una proposta  escènica moderna  i 

contemporània que no deixarà  indiferents a ningú  i  trencarà amb els estereotips vinculats a 

aquest tipus d’agrupació instrumental. Recomanat a partir de 3 anys, Cobla 2.0 és defineix com 

la  big  band  a  la  catalana,  capaç  de  fer  funk,  ska,  jazz  i  també  sardanes,  amb  l’objectiu 

d’apropar la música als més menuts de la casa d’una forma divertida i espontània. 

Dissabte 23 de gener  (21 h) 
El meu poble. Direcció de Lluís Danés 
Els poemes d’Espriu cobren vida a l’espectacle multimèdia de Lluís Danés. Un homenatge a les 

víctimes de la Guerra Civil i el franquisme a través d’una selecció de poemes de Salvador Espriu 

que  cobren  vida  gràcies  al  moviment,  la  música  i  les  imatges  d’aquest  espectacle.  Una 

proposta amb música en directe de Dídac Rocher, coreografia d’Anna Marín,  la  interpretació 

de Bruna Cusí  i  les projeccions audiovisuals de Lluís Llach, Pep Guardiola, Gerard Quintana  i 

Mònica Terribas, entre altres personalitats de la cultura, l’esport i el periodisme català.   

Divendres 29 de gener (20 h) 
Alba Ventura. Estudis per a piano 
Els “Estudis per a piano”, que van néixer el segle XIX amb la idea que l’intèrpret exercités una 

determinada habilitat tècnica com a instrumentista, van transcendir amb el transcurs dels anys 

la  seva  funció  tècnica  per  convertir‐se  en  obres  que  ens  enlluernen  pel  seu  valor musical. 

L’Alba Ventura  ens  proposa  acompanyar‐la  en  aquest  recorregut  fascinant  per  un  repertori 

que aplega virtuosisme extrem  i profunda bellesa. CONCERT FAMILIAR. El concert de música 

pensat per a tota la família. Divendres 29 de gener (19 h) 

Diumenge 31 de gener (19 h) 
Concert per a Oboè i Orquestra de R. Strauss. Schelleberger dirigeix l’Orquestra de Cambra 
de Granollers 
És un autèntic orgull per l’Orquestra de Cambra de Granollers rebre al que possiblement és el 

millor  oboista  del món  actual:  Hansjörg  Schellenberger.  El Mestre,  com  és  anomenat  pels 



instrumentistes de vent, interpretarà i dirigirà una icona pels amants de l’oboè, el concert per 

a oboè  i orquestra del compositor vienès Richard Strauss. CONCERT FAMILIAR. El concert de 

música pensat per a tota la família. Amb David Puertas. Diumenge 31 de gener (17.30 h). 

 

1.2.  TEATRE DE PONENT 

La temporada 2015‐2016 de Teatre de Ponent ve carregada de propostes diferents que com 

sempre  aposten  per  companyies  professionals  emergents  i  consolidades  amb  projectes  de 

petit format.  

La  primera  part  de  la  temporada  comença  tot  just  havent  tornat  de  vacances  (el  5  de 

setembre) i acaba a finals de gener i quasi cada cap de setmana el públic de Granollers podrà 

gaudir d’algun espectacle en aquesta sala del carrer Ponent número 60. De forma habitual els 

espectacles seran els dissabtes a  les 21 hores  i els diumenges a  les 19 hores, exceptuant tres 

obres que també es faran el divendres. 

Les propostes que recull la programació de Ponent són moltes i diverses, tracten temes socials 

(com  la crisi, el món  laboral),  reflexionen sobre  les  relacions personals  (de parella,  familiars, 

etc.) i són multidisciplinars, però en grans titulars els resumiríem en: 

ESPECTACLES AMB VEU DE DONA: On  les dones  són  les protagonistes de  les històries, dels 

textos, de la interpretació, etc.: Blanca desvelada (Cia. Aleteo), La exiliada, la negra, la puta, el 

caracol y la mística (Teatro de lo Inestable), Penya‐segats (Thais Nieto) i Com nos tornem (amb 

Gisela Figueras). 

ESPECTACLES D’ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES: Com a mínim una vegada al mes  la sala 

exhibirà  espectacles  del  Circuito  de  la  Red  de  Salas  alternativas  de  España,  com  són:  La 

exiliada, la negra, la puta, el caracol y la mística de Teatro de lo Inestable (València), El hombre 

menguante  de  Perez&Disla  (València),  Una  niña  de  la  companyia  La  Rous  (Andalusia), 

L’augment d’Estudi Zero Teatre (Mallorca) i Citizen de la companyia Chevere (Galícia),  

LA MÚSICA TAMBÉ TÉ UN ESPAI A PONENT: Aquest any incorporem espectacles que compten 

amb la música ja sigui acompanyant poesia o dansa o com a protagonista en concerts de petit 

format, sarsueles, etc:   Potser desig de no (espectacle de dansa‐poesia), La sed de  la sal amb 

Ruben Martínez (cantautor), Sarsuela Catalana i teatre líric català (un projecte conjunt d’Òpera 

Còmica  de  Barcelona,  Teatre  de  Ponent  i  Amics  de  la  Unió)  que  es  farà  cada  dos mesos, 

Concert de castanyoles  i piano amb Mar Lizana  i el Dúo Cadenza  i El Tricicle de  la cançó  (la 

tornada a escena del grup format a finals dels 60 pels tres germans Roda). 

ESPECTACLES AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN  “VALLÈS ORIENTAL”: En  la nostra programació 

apostem  per  propostes  amb  professionals  de  la  comarca:  Alta  comèdia  (amb  la  família 

Noguera),  Pell  de  porc  (de  la  companyia  Brou  d’Arts  de  la Garriga),  Penya‐segats  (escrita  i 

dirigida per Thais Nieto) i Condemnats (de Bertus Compañó). 

 



PROGRAMA: 

Dissabte 5 de setembre (21 h) i diumenge 6 de setembre (19 h) 
Alta comèdia. Cia. de Ponent 
La  família  Noguera‐Colomé  de  Granollers,  tan  vinculada  al  teatre  de  la  nostra  ciutat,  ha 

acceptat el  repte que el Teatre Ponent els ha proposat:  fer una obra en  la que ells, Miquel, 

Montse,  Xavier  i  Núria  siguin  els  protagonistes.  S’ha  triat  per  a  l’ocasió  tres  peces  curtes 

qualificades “d’alta comèdia” al voltant de les relacions de parella.  

Dissabte 19 de setembre (21 h) i diumenge 20 de setembre (19 h) 
Potser desig de no. Basat en poemes de Víctor Sunyol 
Espectacle de dansa  teatre, basat  en  el  conjunt de poemes  “Set objects  trouvés” de Víctor 

Sunyol,  en  el  qual  el  moviment  i  la  paraula  són  les  eines  amb  les  quals  s’expressen  els 

personatges. Ell, un home madur, de somriure fàcil que té la paraula com a eina per explicar el 

món, la poesia… a ell mateix. Ella, tan fràgil com forta, que es comunica amb el moviment, la 

dansa.  Un  viatge  d’introspecció  vers  la  pròpia  ànima,  per  explicar  i  explicar‐se…i  anar 

desgranant llocs i moments al costat dels espectadors. 

Dissabte 3 d’octubre (21 h) i diumenge 4 d’octubre (19 h) 
Blanca desvelada. Cia. Aleteo 
Dues històries que s’entrellacen en el temps sense que cap dels seus personatges entengui el 

perquè. Una dona que dóna llum en una presó dues setmanes abans de ser afusellada com a 

presa política;  i Blanca, una  jove  actriu que  es  guanya  la  vida  fent monòlegs  còmics  a bars 

mediocres  i que té un conflicte amb  la seva mare. Un text ple de feminitat, de tendresa  i de 

realitat que camina entre  la desesperació  i el somriure, entre  la  incredulitat  i el desig, entre 

l’humor i la lluita contra els nostres propis monstres. 

Dimecres 7 d’octubre a les 21 h 
Cosins de tarzan. Tramoia 
Una butaca, una lectora i un llibre inesperat. A poc a poc la lectura s’acompanya de músiques i 

a mesura  que  la  curiositat  lectora  creix,  es  projecta  en  qui  es  disposa  a  escoltar  petites 

històries de nens que no saben res. La veu llegeix i posa al descobert una èpica fragmentada en 

lletres desordenades com les de la sopa. S’atura en episodis que passen inadvertits als adults i 

desvetlla observacions o  sensacions exclusives d’alguns dels molts cosins de Tarzan. Crònica 

sense nostàlgies d’unes infàncies aparentment ingènues. 

Dissabte 10 d’octubre (21 h) 
La sed de la sal. Rubén Martínez Santana 
Sobre  peces  clàssiques  per  a  piano  de  grans  compositors  com  Brahms,  Mendelson, 

Tchaikowski, Shuman, Bach i Beethoven, entre d’altres, s’hi superposen melodies i poemes de 

nova creació que  respecten escrupolosament  les partitures clàssiques  i hi afegeixen  lirisme  i 

poesia. Un espectacle en què la veu del veneçolà Ruben Martínez i les mans de Borja Riquelme 

al piano, uneixen amb sensibilitat, la música clàssica amb composicions i textos propis. 

Diumenge 11 d’octubre (19 h) 
La sarsuela catalana i el teatre líric català I. Òpera còmica de Barcelona 
La companyia lírica Òpera Còmica de Barcelona, el Teatre de Ponent i Jordi Casanova, director 

de  l’Aula d’Òpera de  l’Escola de Música Amics de  La Unió, han unit esforços per organitzar 

quatre  recitals  lírics durant  la  temporada 2015‐2016 per  fer que  la  sarsuela catalana  torni a 



sonar  al  lloc per  la qual  va  ser  composada:  l’escenari.  El primer  recital  estarà dedicat  a  les 

sarsueles còmiques primerenques dels compositors Joan Pujades, Anselm Clavé, Joan Sariols i 

Nicolau Manent amb textos dels dramaturgs Manuel Angelón  i Frederic Soler “Pitarra”, entre 

d’altres. 

Divendres 16 d’octubre (21 h), dissabte 17 d’octubre (21 h) i diumenge 18 d’octubre (19 h) 
La puta, el caracol y la mística (periferias). Teatro de lo inestable 
Què és el centre? Què és  la perifèria? Quatre personatges  femenins, dones perifèriques que 

han viscut i encarnat diferents perifèries, expliquen des de la pell i des del cos el seu relat del 

món  i el seu posicionament vers el binomi centre‐perifèria.  Il∙lusió de  llibertat que de cop es 

trenca.  Tot es despulla,  ficció  i  realitat  convergeixen. Tot es qüestiona. Un univers  femení  i 

perifèric amb quatre dones, una cantant i un ballarí que comparteixen amb l’espectador retalls 

de vida, de pensaments, d’insomnis i sentiments. 

Dissabte 24 d’octubre (21 h) i diumenge 25 d’octubre (19 h) 
Absentee. Cia. La Pulpe 
És tard, és hivern, plou. Pau visita el seu germà Lluc  i a més porta una sorpresa,  la  Júlia, tan 

familiar i alhora tan llunyana. Germans que s’estimen i no es suporten a parts iguals. Un espai 

únic en que els tres protagonistes s’enfronten amb les seves rivalitats, les seves filies i fòbies, 

els  secrets,  la història  familiar, els  records  i  la pluja. Estrenada al Teatre Tantarantana  l’any 

passat ens parla dels nexes entre éssers humans, de la feblesa, l’amor, les pors, la relació amb 

els pares i amb la nostra història personal. 

Divendres 30 d’octubre (21 h) i diumenge 1 de novembre (19 h) 
Pell de porc. Brou d’Arts 
Tres  germans  en  hores  baixes,  asfixiats  per  un  deute  amb  un mafiós  de mala  reputació, 

decideixen segrestar a un home per així cobrar‐ne un suculent rescat. La casa on es van criar i 

concretament unes velles golfes seran la seva base d’operacions. El que aparentment havia de 

ser fàcil i ràpid es comença a complicar cada cop més i un pla que en un principi semblava sòlid 

i efectiu, esdevé fràgil i ple d’escletxes.  

Divendres 6 de novembre (21 h), dissabte 7 de novembre (21 h) i diumenge 8 de novembre 
(19 h). El hombre menguante. Perez&Disla 
Vas  construint  la  teva  biografia  com  a  una  cosa  valuosa,  un  relat  singular.  Però  un  dia  te 

n’adones  que  la  camisa  et  va  gran,  no  saps  perquè  però  alguna  cosa  ja  no  encaixa.  Cada 

vegada et costa més pujar  les escales que et porten a casa. No saps si  t’estàs  fent petit o el 

món et  va gran. En una  sala, amb  llum general  i humor, Perez&Disla ens descobreixen que 

potser no serem grans persones i que per a molts potser som invisibles; però aquí estem, aquí 

seguim i no ens resignem a desaparèixer. Continuem lluitant; no tenim una altra opció. 

Dissabte 14 de novembre (21 h) i diumenge 15 de novembre (19 h) 
Penya‐Segats. De Thais Nieto 
Una realitat quotidiana, una parella que s’estima, un context benestant i una relació de poder 

que s’ha anat construint de  forma natural cap a una realitat violenta. Tot va bé,  la rutina de 

sempre, l’anar fent del dia a dia. Res fa sospitar la situació a la que es veuen avocats la Laura i 

el Joan, i tot el patiment que això comportarà. Però tot estava gestant‐se des de feina temps, 

els ingredients ja eren allà, des del principi. 



Dissabte 21 de novembre (21 h) i diumenge 22 de novembre (19 h) 
Una niña. La Rous 
Una dona viu en un moll oxidat allunyada de  la ciutat. Pesca tot el que  la gent abandona. Un 

dia s’enganxa a  la seva xarxa una cosa mai vista: una nena dins d’una ampolla. Espantada,  la 

rebutja  impulsivament,  tirant‐la  de  nou  al  mar:  té  por,  no  vol  veure‐la  perquè  s’hi  veu 

reflectida.  Se’n  penedeix  i  decideix  anar  a  buscar‐la,  però  ja  és  tard,  el mar  ha  arrossegat 

l’ampolla. Tot i així, continua amb l’esperança de trobar‐la i comença la recerca, tal vegada cap 

a  la  nena  que  porta  dins.  Primer  en  un  vaixell  de  paper,  després  submergint‐se  en  les 

profunditats de la mar. 

Dissabte 28 de novembre (21 h) i diumenge 29 de novembre (19 h) 
Condemnats. Christian Márquez i Bertus Compañó 
En  la  nostàlgia,  la  por  o  la  pèrdua  ens  sobreviu  un  batec;  alguna  cosa  es  trenca,  però 

necessitem entendre per donar sentit a  la vida  i ens obliguem a sentir. Simulem caminar per 

una  vida  idíl∙lica,  amb somriures  impostats  i  actituds  de  paper  machê.  Condemnats, 

involuntàriament, a un destí capritxós, a unes vides que ens han estat assignades sense voler‐

ho. Condemnats a camins sense sortida. Condemnats a estimar, malgrat tot. Una venjança en 

tota regla generada per un dolor vital que no es pot sostenir en una vida aparentment normal. 

Dissabte 5 de desembre (21 h) i diumenge 6 de desembre (19 h) 
L’augment. De George Pérec 
L'Augment descriu les diferents etapes que un empleat subaltern ha de recórrer peraconseguir 

demanar al seu cap de servei un augment de sou. El  text és un  joc de  repetició de  totes  les 

hipòtesis possibles. Amb l’humor i la burla pròpia de l’estil de Pérec, aquesta obra combina la 

subtilesa, amb un punt de cinisme,  i tracta un tema de rabiosa actualitat perquè representa  i 

denuncia la pressió psicològica que el treball exerceix sobre l’individu. 

Dissabte 12 de desembre (21 h) 
Concert de castanyoles i piano. Mar Bezana 
Aquest  concert  uneix  la  sensibilitat  del  piano  i  la  riquesa  de  matisos  de  les  castanyoles, 

aconseguint una  conjunció perfecte que  transporta a  l’espectador al món de  les emocions  i 

sentiments nota a nota. El  repic de  les castanyoles de Mar Bezana  i el piano  tocat a quatre 

mans pel Dúo Cadenza (Sandra Bellver i Cristina Masferrer) fan viatjar en un repertori compost 

bàsicament  per  obres  de  grans  clàssics  espanyols  com  Falla,  Albèniz,  Granados  i  Turina,  i 

també incorpora autors com Bach i Pare Soler, entre altres. 

Diumenge 13 de desembre (19 h) 
La sarsuela catalana i el teatre líric català II. Òpera còmica de Barcelona 
Recital dedicat als compositors Nicolau Manent i Josep Coll i Britapaja i al gènere de sarsueles 

bufes  fantàstiques  de  màgia  i  gran  espectacle  i  a  les  joguines  còmiques  i  líriques  de 

compositors com Cosme i Josep Ribera, Anton Gordon, entre d’altres. Es podran escoltar peces 

com De la Terra al sol, De Sant Pol al Pol Nord, Los gelos de la coloma, La manescala, La criada, 

Lo metge  dels  gegants,  etc.  Es  tracta  del  segon  recital  sorgit  de  la  col∙laboració  entre  la 

companyia  lírica Òpera Còmica de Barcelona, el Teatre de Ponent  i  l’Aula d’Òpera de  l’Escola 

de Música Amics de La Unió. 

Dissabte 19 de desembre (21 h) i diumenge 20 de desembre (19 h) 
El tricicle de la cançó 



L’any 1966  va  començar  a  circular per  pobles  i  ciutats de Catalunya  El  Tricicle, un  grup de 

cançó  catalana  format per  tres  germans Roda:  Frederic, Àlvar  i  Ignasi. Van  actuar  fins  l’any 

1972, compartint escenaris amb Ovidi Montllor, Mª del Mar Bonet, Lluís Llach, Dolors Laffitte, 

entre d’altres. Ja fa uns anys que els germans Roda es reuneixen de tan en tan per cantar  les 

seves cançons i recordar el seu humor satíric, amb textos propis o de reconeguts poetes com 

per exemple, Pere Quart (Joan Oliver), o  Miquel Marti Pol.  

Dissabte 9 de gener (21 h) i diumenge 10 de gener (19 h) 
Citizen. Cia. Chevere 
Citizen  explica  un  fet  de  la  transició  espanyola  que  parteix  d’una  extranya  coincidència 

històrica: la mort de Franco i l’obertura de les primeres botigues de Zara a La Corunya. És l’any 

1975. Sara, una estudiant compromesa amb el moviment anti‐franquista, fuig de la policia i es 

refugia en una botiga que encara no ha obert. Allí es troba amb el seu amo, A. O., un empresari 

allunyat de  la  realitat  i disposat a conquerir un  imperi. Ella està exactament on  li correspon 

estar. Ell no té posició. Ella prové d’un indret del qual està fugint. Ell ja ha oblidat d’on ve, però 

sap exactament on vol arribar. Citizen parla de  la construcció d’un  imperi econòmic des de  la 

perifèria, de com utilitzar el que ens ofereix la Història en benefici propi, de com es construeix 

la realitat com si es tractés d’un culebrot. 

Dissabte 23 de gener (21 h) I diumenge 24 de gener (19 h) 
Invasió subtil i altres contes. Cia. Gataro 
Calders  satiritza  amb  un  humor  intel∙ligent,  a  voltes  indulgent,  a  voltes  més  corrosiu, 

l'obcecació, la manca d'imaginació i la incapacitat de l'individu per sobreposar‐se al petit cercle 

de seguretats, a  la  impossibilitat de  reaccionar,  fins  i  tot davant dels  fets més  insòlits, d'una 

manera raonadament humana. L'ambigüitat, la subtil ironia i un domini evident de les formes 

expressives,  molt  patent  en  els  increïbles  diàlegs  d'alguns  contes  de  Calders,  són  les 

coordenades damunt les quals es basteix aquesta obra. 

Dissabte 30 de gener (21 h) i diumenge 31 de gener (19 h) 
Com nos tornem. Com recitaven les nostres àvies 
Una  perruquera  d’origen  murcià,  en  jubilar‐se  queda  vídua  i  cau  en  una  depressió.  Per 

distreure’s, comença a treballar com a perruquera voluntària en casals d’avis  i hospitals. Allà 

coneix Pepi Fornells, que  li descobreix  la poesia  i  la declamació  i, sobretot, dota  la seva vida 

d'un nou sentit. La Isabel recorre llavors casals d’avis recitant poemes i descobreix, a més, que 

perruqueria  i  poesia  van  de  bracet  perquè,  com  ella  assegura  ‐i  demostra  amb  versos‐  “la 

poesia  frena  la  caiguda del  cabell”. Mentre  ens  explica  la  seva història,  Isabel Castro  recita 

algunes perles del vell repertori d’envelat com “El plat de fusta” de Teodoro Baró, “Un lloro, un 

moro, un mico  i un senyor de Puerto Rico”, “Cal estimar” d’Apel∙les Metres, “En un castel∙lo 

perduto”… i aplica l'art de declamar a la seva professió de perruquera... 

 

2.3. CENTRE CULTURAL DE GRANOLLERS 

El Centre Cultural de Granollers acull una bona part de la representativitat no professional 

local i comarcal. 

PROGRAMA: 



Dissabte 31 d’octubre (21 h) 
El quadern d’Elisa. Cia. Till‐Tall, grup de teatre 
Elisa fa molt de temps va escriure una promesa en el seu quadern. Una promesa que avui, dia 

del seu quarantè aniversari, torna a fer‐se realitat. Elisa entén que la vida és un destí, no una 

cruïlla de decisions, i que el seu quadern és ja l’única cosa que li queda de la noia jove que va 

ser. Quina promesa es va fer Elisa? La complirà? Alguna cosa molt greu passarà després que 

ella bufi les espelmes del pastís. Una obra acompanyada per dos de les melodies més populars 

de Beethoven: Para Elisa i Claro de Luna. 

Diumenge 15 de novembre (19 h) 
Les noies del calendari. Cia. Acte Quatre 
Història real d’un grup de dones madures del Comptat de Yorkshire, Anglaterra, que, trencant 

amb la tradició i els prejudicis, van fer realitat l’agosarada idea de ser les models d´un calendari 

benèfic amb el nu artístic  com a  tema. Tot per a una bona  causa,  recaptar diners  contra  la 

leucèmia. Una lluminosa comèdia sobre l’amistat, del dramaturg britànic Tim Firth, que servirà 

per celebrar els 25 anys de trajectòria de la companyia Acte Quatre i que farà possible l’edició 

real d’un calendari benèfic, que destinarà els beneficis a  la unitat de pal∙liatius de  l’Hospital 

General de Granollers i comptarà amb la professionalitat del fotògraf Jordi Ribó.   

 

2.4. CASA DE CULTURA SANT FRANCESC. 

 RODA D’ESPECTACLES INFANTILS 

L’Associació  Cultural,  en  el  marc  del  projecte  d’Escena  Gran,  segueix  treballant  en  les 

programacions infantils i familiars, en les sessions escolars i en els projectes educatius que fem 

de la mà del Teatre Auditori de Granollers.  

La Roda d’Espectacles Infantils, segueix absolutament vigent i manté els seus pilars i objectius 

des de  l’any 1986, quan va començar. Segueix apostant per espectacles de qualitat, de molta 

proximitat i en l’objectiu d’esdevenir iniciàtics quant al consum cultural en general, com en les 

arts  escèniques  i musicals,  tant  pels  nens  i  nenes  com  per  les  famílies. Aquest  projecte  es 

complementa amb la programació infantil i familiar del Teatre Auditori de Granollers. 

Així,  en  aquesta  primera  temporada  que  es  durà  a  terme  entre  els mesos  d’octubre  i  de 

novembre,  trobareu  una  programació  que  combina  titelles,  música,  clown  i  contes.  Per 

destacar‐ne un parell, es podrà gaudir d’un  tastet del nou espectacle del clown Marcel Gros 

titulat  ‘Contes amagats’;  i  ‘Per terra de dracs’ un cant a  la diversitat a través dels contes  i  la 

música d’en Pep López. 

Des  de  la  Fundació  de  l’AC  organitza  també  les  activitats  a  les  escoles  de  la  comarca  (arts 

escèniques, música, cinema, art  i ciència) per  les quals enguany hi ha passat més de 100.000 

espectadors (25.000 dels quals a Granollers). Complementant la programació del Teatre, farem 

en  aquesta  temporada  sessions  escolars  d’Arcaladanza,  Loo,  Terra  baixa  i  els  concerts  de 

l’Orquestra de Cambra de Granollers. 

Un altre pilar del projecte de l’AC dins d’Escena Gran són els projectes educatius que fem amb 

la  col∙laboració  del  Teatre.  Són  Cantània  (que  hem  tancat  amb  una  nova  edició  amb més 



participants  que  mai),  Tots  Dansen  (que  encetem  la  quarta  edició  acollint  instituts  de  la 

comarca) i una nova producció amb els Amics de la Unió, l’OCGr i la participació d’una escola 

de  la ciutat, enguany amb  l’adaptació de  l’‘Alícia al país de  les meravelles’. Són tots projectes 

dels quals en podeu veure els excel∙lents resultats en els respectius espectacles però que l’AC 

es fixa tant o més en el procés, en  l’aprenentatge que suposen per tothom que hi participa  i 

que els entenem com a vehicles d’integració social  i de desenvolupament cultural, educatiu  i 

també social dels que hi prenen part 

Si agafem aquest còctel (el de la programació infantil i familiar del TAG i la Roda d’Espectacles 

Infantils) i hi sumem el Petit Cineclub (projecte de l’AC que vol apropar el cinema d’autor i en 

català als nens  i nenes)  i  les participacions puntuals de  la NAUB1  i del Teatre de Ponent, ens 

surten els ‘Patinautes’, aquesta difusió conjunta i criteri conceptual comú. Volem que aquesta 

idea segueixi creixent per esdevenir una marca o un club referent i, a banda d’identificar tots 

aquells que  ja ens coneixen, permetre que  les programacions que  tots  fem arribin a  tots els 

nens i nenes de la ciutat. 

PROGRAMA: 

Diumenge 4 d’octubre (17.30 h) 
7 Ratolins. Cia. Petit Bom Hom 
Un  temporer  rodamón acompanyat de  la seva guitarra arriba a una cruïlla de camins. Sense 

saber quin camí agafar, decideix fer una aturada que aprofitarà per explicar‐nos el conte d’uns 

ratolins que els ha arribat l’hora de marxar de casa i trobar un nou lloc on viure.  

El més petit d’ells, protagonista d’aquesta història, aviat descobrirà que  la vida  fora del cau 

familiar és plena de perills i dificultats. Trobar aixopluc i menjar no és fàcil i menys si un ferotge 

gat et vol cruspir. Finalment, el ratolí acompanyarà el temporer en el seu viatge ambulant, un 

camí sense destí, una vida en llibertat sense més sostre que les estrelles. 

Diumenge 11 d’octubre (17.30 h) 
Fragment de “Contes Amagats”. Marcel Gros 
On  s’amaguen  els  contes?  L’ humor  i  la  imaginació  es donen  la ma  en  forma d’espectacle, 

Marcel Gros es presenta com un  trobador de contes que des de  la seva  finestra, que  tot ho 

veu,  empren  un  viatge  per  camins  imaginaris  plens  de  formes,  papers,  sons  i  colors…  a  la 

recerca de les històries que encara no són a dins dels llibres. De l’espai al fons del mar, del pol 

nord a la selva tropical… està disposat a anar on faci falta per trobar els CONTES AMAGATS. 

Diumenge 25 d’octubre (17.30 h) 
Per terra de dracs. Cia. Pep López 
La Martina  i  en  Dídac,  tot  remenant  calaixos,  troben  un  llibre  sobre  dracs  i  altres  éssers 

mitològics. Junts voldran esbrinar què hi ha de cert en totes aquelles històries. Espectacle que 

combina cançons de diferents estils  (swing,  funk, balades...), dibuixos animats  i contes curts 

(tradicionals  i  d’autor)  de  diferents  indrets  del  planeta.  Cançons,  dibuixos  i  contes 

comparteixen el mateix denominador comú: els dracs. 

Diumenge 15 de novembre (17.30 h) 
Miranius. Cia. Pam i Pipa 



Surt  el  sol  solet...  El  cargol  treu  banya  puja  la  muntanya...  Les  petites  formiguetes  van 

arrenglerades... L’estrella de  la fortuna és al cel amb  la  lluna. Les cançons tradicionals per als 

més petits han  inspirat aquest espectacle de titelles  i cançons, tendre  i sincer, adreçat espe‐

cialment als nens i nenes de 0‐3 anys. Miranius és un espectacle suau i poètic, una metàfora de 

la vida i una al∙legoria de la natura, plena de personatges, colors i cançons cantades en directe.  

Diumenge 29 de novembre (17.30 h) 
Carretó de contes. Cia. Festuc Teatre 
Tots aquells  contes que volen pel nostre  cap els hem posat dins d’un  carretó,  i  camina que 

caminaràs,  us  els  farem  arribar.  La  nostra  protagonista,  la  Rodoneta  viu  aquí  dins,  dins 

d’aquest carretó  i vol que  tothom conegui  la seva història. La historia d’una  formiga que no 

sabia  fer‐se  gran. Un  viatge  al món dels  insectes,  escarabats,  vespes,  aranyes,  libèl∙lules...  i 

moltes altres bestioles que ajudaran a la nostra protagonista a trobar el seu camí. Una historia 

de superació, que La companyia FESTUC TEATRE ha  ideat, en aquest espectacle tant “màgic  i 

divertit”  per  a  tots  aquells  que  vulguin  pujar  al  nostre  carretó  i  endinsar‐se  al  paradís  de 

somnis. 

 

2.5. ROCA UMBERT 

Roca Umbert que com a centre de creació i producció ens permet ja enllaçar creació i difusió 

entre els diferents escenaris d’Escena GrAn, aprofitant el marc que confereix Roca Umbert per 

veure algunes de les propostes innovadores com el Microteatre (inscripcions obertes fins el 19 

de juliol), o cor‐Roc d’Escarlata Circus. 

PROGRAMA: 

Dissabte 17 d’octubre (21.30 h) 
Enfila S.A. Cia. Estampades 
Enfila S.A. és la història de dues dones dels anys cinquanta que treballen en una fàbrica tèxtil. 

Entre fils i bovines, i amb el soroll i la olor de les màquines, hi creixen, hi treballen i hi teixeixen 

les seves històries de vida. 

Divendres 23 d’octubre (21 h) 
Dissabte 24 d’octubre (21 h) 
Cor – Roc. Cia. Escarlata Circus 
Un obra‐instal∙lació  sobre  les  intrigues del cor. Una col∙lecció d'art, descoberta en estranyes 

condicions, destapa els misteris de  la natura  i  la quotidianitat. Un gabinet de curiositats en el 

qual  comparteixen  univers  l'art  brut,  la  història  de  la  medicina,  la  mitologia  grecollatina, 

Duchamp, la formació d'una pedra, Locke, el fòssil d'una cua trobat en les excavacions de Rio 

Dur,  les "Micographías" de Robert Hook, el cor d'un Fakir,  l'evolució de  la vida a  la terra,  les 

girafes funàmbuls, els nous descobriments sobre la intel∙ligència del cor, i més.  

Divendres 13 i dissabte 14 de novembre (21 h)  
Microteatre a Roca Umbert 
Per segon any, s'ha tornat a posar en marxa el projecte Microteatre, impulsat per Arsènic espai 

de creació, i Roca Umbert fàbrica de les arts, amb la col∙laboració del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya.  



Una  convocatòria oberta el passat mes d'abril, ens permetia  recollir guions  teatrals amb un 

mateix tema proposat per la organització: La primera vegada. Un Jurat n'ha escollit els quatre 

millors que  seran  representats per  a  joves  actors  i  actrius en procés de professionalitzar‐se 

dirigits per quatre directors i directores professionals. 

Les obres seran representades vuit vegades cadascuna els dies 13 i 14 de novembre, en espais 

singulars de Roca Umbert  i davant d'un públic molt reduït, a  les 21, 21'35,   22'15  i 22'50. Els 

espectadors  poden  optar  per  veure'n  una,  dues,  tres  o  totes  quatre,  ja  que  s'aniran 

representant simultàniament.  

 

3. NOVETATS  
 

3.1 VENDA D’ENTRADES 

Venda per  Internet: Abonaments a  la venda a partir del 2 de setembre a  les 10 h  i entrades 

soltes a partir de divendres 4 de setembre a les 10 h. 

Taquilles del Teatre Auditori de Granollers: La venda exclusiva d'abonaments d’Escena grAn: 

de la temporada 2015/2016 serà  dimecres 2 i dijous 3 de setembre, de 10 a 13 h i de 16 a 20 

h. La venda d'entrades soltes començarà el divendres 4 de setembre, en horari especial a  les 

taquilles del teatre de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. A partir del 9 de setembre, es vendran entrades 

els dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20 h. 

 

3.2. ABONAMENTS  

Descomptes del 20 al 30% a partir de la compra de tres espectacles! 

Abonaments a la carta:  

3 espectacles: 20% de descompte   

5 espectacles: 25% de descompte           

8 espectacles o més: 30% de descompte   

Els abonaments d’Escena GrAn permeten escollir espectacles del Teatre de Ponent i del Teatre 

Auditori de Granollers. Espectacles exclosos d’abonaments: El Petit príncep; Carlos Latre; Un 

Nadal  amb  In  Crescendo  i  l’OCGr  i  els  concerts  familiars  de  l’Orquestra  de  Cambra  de 

Granollers i del cicle L’Un? L’altre? O tots dos! 

 

 

 



3.3. ITINERARIS  

Tenint  en  compte  que  Escena GrAn  recull  la  programació    escènica  de Granollers,  aquesta 

temporada  s’ha  volgut  reforçar  i  aprofitar  les  sinèrgies  en  termes  de  programació  que 

proporcionen els diferents espais del projecte Escena gran. 

Ja existeix  la Roda d’Espectacles Infantil, que recull una programació per a un perfil de públic 

determinat  i amb un  tipus d’espectacles concrets  i aquesta és  la  línia que s’ha volgut seguir 

amb els ITINERARIS que es proposen per a la temporada 2015‐2016. 

Itineraris que uneixen propostes que poden interessar a un mateix perfil de públic, ja sigui pel 

tipus d’espectacle, per la temàtica…i fer‐lo viatjar pels diferents espais d’Escena grAn. 

Per incentivar l’elecció d’aquests itineraris, la gent que compri un abonament que inclogui tots 

els espectacles d’un mateix  itinerari serà premiada amb un 20% de descompte.   “Compra un 

itinerari i gaudeix d’un 20% de descompte!” 

Quins són aquests itineraris? 

ITINERARI “ÒPERA”: recull les 6 propostes relacionades amb l’òpera i la sarsuela que es faran 

al Teatre Auditori i al Teatre de Ponent. Les propostes són: 

 Les noces de Fígaro 

 Otel∙lo 

 Els 4 concerts de Sarsuela catalana i teatre líric cada dos mesos amb peces i 
compositors diferents (un recorregut per la història de la sarsuela catalana) 

 

ITINERARI “ENS VISITEN”: recull tres propostes de companyies que visiten els nostres teatres i 

vénen de fora de Catalunya. 

 El Eunuco 

 El grito en el cielo 

 El hombre menguante de Perez&Disla  
 

ITNIERARI “EXPLORA”: recull tres propostes escèniques que destaquen per tenir una posada 

en escena i unes temàtiques no convencionals però no per això menys intel∙ligibles i de menys 

qualitat.  Utilitzen  diferents  llenguatges  per  transmetre  sensacions  i  missatges:  la  veu,  la 

música, la dansa, els audiovisuals i temàtiques que remouen als espectadors i fan reflexionar. 

Són: 

 Lowland 

 El meu poble 

 La exiliada, la negra, la puta, el caracol y la mística  

 Citizen 
 



ITINERARI “TASTAOLLETES”: per als més curiosos i per als qui els agrada provar coses diferents 

i volen descobrir noves disciplines oferim un recull d’espectacles que uneix dansa, música, circ, 

teatre i poesia: 

 Potser desig de no (dansa‐poesia) 

 Gràcies, Ovidi (música‐poesia) 

 Potted (circ) 

 Blanca Desvelada (teatre) 
 
ITINERARI “IMPRESCINDIBLES”:  recull quatre propostes, algunes de més clàssiques  i d’altres 

de  contemporànies,  que  són  espectacles  de  text,  en  què  la  paraula  pren  el  protagonisme. 

Aquest itinerari reuneix: 

 Pell de porc 

 L’augment 

 Terra Baixa 

 Una giornat particolare 
 

 

4. GALA DE PRESENTACIÓ DE TEMPORADA 

 

El  dia  26  de  setembre  Escena  GrAn  celebrarà  la  Gala  de  presentació  de  la  Temporada 

2015/2016. Una Gala  conduïda  per Quim Masferrer,  amb  les  actuacions  en  directe  dels  In 

crescendo, la companyia Kulbic, els Escarlata Circus, El Petit Princep..., i moltes sorpreses més 

que us desvetllarem tot  just després de Festa Major amb els companys de VOTV, que estant 

preparant no tan sols la retransmissió en directe de la gala sinó moltes coses més. 

 

 

 


