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MÚSICA  
TEATRE  
DANSA

Joyful! Nit de gospel

Cineastes de 
Granollers: La Mitja

La tête en friche

Nothing Personal

Pa negre

An Education

Bon appétit

L’arnacoeur

Tamara Drewe

Els Isards,  
obra recent (2010)

Cicle: El Repte 
de Ser Persona, Avui. 
Gran centre 
Granollers

Activitats per a les 
escoles a càrrec 
de l’Ajuntament 
de Granollers i de 
l’Associació Cultural 
de Granollers

Activitats per a les 
escoles a càrrec de 
Transeduca

Horari d’atenció al públic
Dimecres, dijous i divendres 
de 17.30 h a 20.30 h

Horari Sala Ciutat 
De dimecres a dissabte de 17.30 h a 20.30 h
Diumenge i festius d’11.30 h a 13.30 h
Dilluns i dimarts tancat

Venda d’entrades
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 h a 20.30 h
Una hora i mitja abans de cada espectacle

Preus
Espectacles de música, teatre i dansa: 
A determinar
Cinema: 6 € (3 € per als socis de l’Associació 
Cultural)
Exposicions: entrada lliure

ALTRES 
ACTIVITATS

EXPOSICIONS
SALA CIUTATCINECLUB

C/ Joan Camps, 1
08401 Granollers · Tel. 938 702 153
info@centreculturaldegranollers.cat
www.centreculturaldegranollers.cat

Cineastes de Gra-
nollers – La Mitja
19/02/2011 – 22 h

A cada convocatòria de Cineastes de Granollers hi ha un 
tema comú sobre el qual giren els diferents curtmetratges. 
Aquest any està dedicat a “La mitja” i els participants seran 
Ester Xaragay, Carles Hac Mor, Jordi Pagès, Anna Sanmartí, 
Lambert Botey, Marina Martori, Jordi Rodoreda, Arian Botey 
Jr, Carlos Colomo, Siqui Sánchez, Vicenç Viaplana Ventura, 
Gerard Lemes, Jaume Subirana, Sergi Sánchez, Joan Corbera 
i Meritxell Soler.
L’any del centenari del cinema, l’Associació Cultural va pen-
sar que la millor manera de fer-ne una celebració seria recu-
perant una gran part dels films realitzats a la nostra ciutat 
des l’any 1920 fins als anys vuitanta, quan el format vídeo 
va començar a imposar-se.
L’efecte de recuperació es va veure ampliat pel de retroba-
ment de les persones que havien fets els seus curtmetratges, 
els qui eren els autèntics cineastes.
La primera temàtica va ser “Granollers vist per...” i es va fer 
l’any 1997, després el film “Bona nit Granollers”, “Grano-
llers silent” , “Animals de carrer”, “Travelling”, i així han anat 
projectant-se diferents títols fins a l’actual que tracta sobre 
“La Mitja.

El ploramiques
Companyia l’Estaquirot Teatre
17/01/2011 i 18/01/2011 
Activitats per a les escoles a càrrec de l’Ajuntament 
de Granollers i de l’Associació Cultural de Granollers

Sinopsi: Tots coneixem els ploramiques, són els nens 
que ploren, rondinen i fan marranades. Mai estan con-
tents. Sempre volen coses i no en tenen mai prou, estan 
enfadats i no es cansen mai de plorar.
Però hi ha uns personatges que potser no els coneixeu: 
els Aprofits. Sempre estan contents i s’aprofiten de tot. 
Aprofiten les coses que la gent llença, per fer les seves 
cases, els seus vestits, les joguines i màquines. I també 
s’aprofiten dels “Ploramiques”. Han descobert que amb 
els plors, les marranades i patades, poden fer funcionar 
molts aparells, la torradora de pa, la màquina de crispe-
tes i fins i tot poden fer funcionar una fira. 
L’espectacle és molt visual, partint de transformacions 
escèniques on els diferents titelles es van manipulant a 
la vista del públic.

Actors-manipuladors: Núria Benedicto, Olga Jiménez, 
Albert Albà

La cigala i la formiga
Companyia Xip Xap
Del 07/02/2011 al 09/02/2011

Activitats per a les escoles a càrrec de l’Ajuntament 
de Granollers i de l’Associació Cultural de Granollers

Sinopsi: Amb aquests dos personatges us convidem a 
viatjar per totes les estacions de l’any: quan les fulles 
dels arbres canvien de color i cauen, quan comença a 
nevar i quan tornen a cantar els ocells amb la prima-
vera.
Ajudats per les cançons, us volem explicar una història 
que parla de l’amistat, de les diferents maneres de 
veure la vida i de com encarar-la... buscant l’ofici que 
més ens agradi.
La Faula de la Cigala i la Formiga té un final de faula 
tradicional com ja el van escriure tots els autors. I això 
és el que us volem contar... o potser no.

Titellaires-músics: Imma Juanos i Víctor Polo i Oriol 
Planes “Ritxi”
Direcció: Jaume Belló

Joyful! Nit de gospel 
Societat Coral Amics de la Unió
12/02/2011 – 21 h

Preu: 9 € (7 € amb el carnet d’Amics de la Unió)

David Gómez, director

Des dels seus orígens, la música gospel ha estat lligada al 
blues i el jazz, fent evolucionar aquests gèneres i rebent 
posteriorment influències d’altres, com el soul i el funk. 
A Joyful! Nit de gospel, el Cor Mixt Amics de la Unió i un 
quartet de jazz liderat per Martí Ventura revisen els grans 
èxits del gospel, des de temes clàssics com When the saint 
go marchin’ in o Oh, Happy day! fins a temes contempora-
nis com Joyful, Joyfu!l o In the Sanctuary, amb una posada 
en escena animada i divertida.

Francesc Vidal, saxo
Martí Ventura, piano
Peter Loewe, baix
Joan Vidal, bateria

Organitza:
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Organitza:

EXPO 
SICIONS 

SALA CIUTAT

ALTRES ACTIVITATS

Cicle: El Repte de Ser Persona, Avui. Gran Centre Granollers
27/01/2011 – 20.30 h

El repte d’acompanyar el creixement dels altres, amb Ferran Ramon Cortés

Cineastes de Granollers – La Mitja
19/02/2011 – 22 h
Participants: Ester Xaragay, Carles Hac Mor, Jordi Pagès, Anna Sanmartí, Lambert Botey, Marina 
Martori, Jordi Rodoreda, Arian Botey Jr, Carlos Colomo, Siqui Sánchez, Vicenç Viaplana Ventura, 

Gerard Lemes, Jaume Subirana, Sergi Sánchez, Joan Corbera i Meritxell Soler.

Activitats per a les escoles a càrrec de l’Ajuntament de Granollers i de 
l’Associació Cultural de Granollers
Del 19/01/2011 al 21/01/2011: Billy Elliot (cinema)
Del 24/01/2011 al 26/01/2011: Fantàstic Sr. Fox (cinema)
28/01/2011: Pa negre (cinema)
15/02/2011 i 16/02/2011: Gran Torino (cinema)

17/02/2011 i 18/02/2011: Benvinguts al nord (cinema)

Activitats per a les escoles a càrrec de Transeduca
14/01/2011: The portrait of Dorian Gray (teatre)
21/02/2011: Rinconete y cortadillo (teatre)

La Sala Ciutat del Centre Cultural de Granollers 
és un espai de presentació i exhibició amb el 
doble objectiu de permetre l’exposició d’obres, 
artistes i col·lectius artístics vinculats al territori 

i, alhora, presentar i difondre petits fragments de 
la història de la ciutat, a través de les propostes 
expositives dels diferents col·lectius i associa-
cions.

Organitza:

CI
NE

CLUB

Producció francesa a partir de la novel·la de Ma-
rie-Sabine Roger, amb música de Laurent Voulzy 
i interpretada per Gérard Depardieu, Gisèle Ca-
sadesus i François-Xavier Demaison. Sessió en 
col·laboració amb l’Alliance Française.

“És la història d’una d’aquestes trobades impro-
bables que poden canviar una vida. En un parc es 
troben Germain (cinquanta anys i gairebé analfa-
bet) i Margueritte (una anciana apassionada per 
la lectura). Per casualitat, Germain s’asseu al seu 
costat. Margueritte comença a llegir-li extractes 
de novel·la i li fa descobrir la màgia dels llibres. De 
sobte, per a la gent que l’envolta, per als seus amics 
del cafè, que fins ara l’han pres per un ximple, la 
idiotesa bascula i canvia de costat...” (de la sinopsi)

Coproducció d’Espanya, Alemanya i Suïssa escri-
ta pel mateix director, Juan Carlos Rubio, i Paco 
Cabezas, i interpretada per Unax Ugalde, Nora Ts-
chirner i Guilio Berruti.

“Daniel, un jove i ambiciós xef espanyol, acaba 
d’aconseguir una plaça al prestigiós restaurant de 
Thomas Wacker a Zuric. El seu talent com a xef li 
servirà per progressar en l’exigent cuina de Wac-
ker, però la seva relació amb Hanna, l’atractiva 
sommelier del restaurant, es transforma en alguna 
cosa més que una simple amistat. Aquesta situa-
ció sacsejarà el món ordenat de Daniel i el farà en-
frontar a una decisió difícil: continuar pel camí de 
l’èxit professional o arriscar-se i lluitar per la noia 
que estima” (de la sinopsi).

Producció britànica escrita per Nick Hornby a partir 
de les memòries de Lynn Barber i interpretada per 
Peter Sarsgaard, Carey Mulligan i Alfred Molina.

“La pel·lícula gira al voltant d’una jove de disset 
anys que resideix als tranquils suburbis de Londres. 
Coincidint amb l’esclat de la cultura dels seixan-
ta, la seva vida fa un gir quan coneix un home de 
trenta-cinc anys que la festeja amb elegants so-
pars, clubs i viatges, i posa en perill el seu futur a la 
Universitat d’Oxford” (de la sinopsi).

Produïda per Holanda i Irlanda, escrita per la 
mateixa directora, amb música d’Etha Rose i 
interpretada per Stephen Rea i Lotte Verbeek. 
Premis al Festival de Locarno: Millor Actriu, Mi-
llor Òpera Prima, Premi de la Crítica i del Jurat 
Jove, i Giraldillo de Plata a la Millor Pel·lícula al 
Festival de Cinema Europeu de Sevilla.

“...Una jove rebel holandesa recorre els camins 
d’Irlanda i es converteix en rodamón. Pel camí 
troba un home madur que viu sol en una casa 
apartada. A tots dos els uneix la idea que solitud 
equival a llibertat. L’home li ofereix feina a canvi 
de menjar. La noia accepta amb una condició: no 
hi haurà res personal, només feina. No triguen 
a sentir curiositat l’un per l’altre, però no volen 
trencar el seu tracte de “res personal”. Qui serà el 

Producció francesa escrita per Laurent Zeitoun, 
amb música de Klaus Badelt i interpretada per Ro-
main Duris, Vanessa Paradis i Julie Ferrer.

“Alex i la seva germana es dediquen a separar pa-
relles. Des de Mònaco fins al Marroc, cap lloc és 
massa lluny i cap treball és massa gran. Amb un 
nivell d’èxit del 100%, són els millors en la seva 
feina. Per més immoral que pugui semblar la seva 
professió, ells tenen el seu propi codi d’honor: re-
gla núm. 1, no separar mai una parella estable, i 
regla núm. 2, no enamorar-se. Però quan un home 
els contracta per acabar la relació de la seva filla 
amb el seu xicot, comencen a trencar les regles” 
(de la sinopsi).

Producció catalana d’Isona Passola amb guió del 
mateix director a partir de la novel·la d’Emili Teixi-
dor, música de José Manuel Pagán i interpretada 
per Francesc Colomer, Marina Comas, Nora Navas 
i Roger Casamajor. Conxa de Plata a la Millor Ac-
triu, Nora Navas, al Festival de Donosti 2010.

“...En els anys de la postguerra rural a Catalunya, 
Andreu, un nen que pertany al bàndol dels perde-
dors, troba al bosc els cadàvers d’un home i el seu 
fill. Les autoritats volen carregar les morts al seu 
pare, però ell, per ajudar-lo, intenta esbrinar qui 
són els autèntics responsables. En aquest recorre-
gut, Andreu desenvolupa una consciència moral 
enfront d’un món d’adults alimentat per les men-
tides. Per sobreviure, traeix les seves pròpies arrels 
i acaba descobrint el monstre que habita en ell...” 
(de la sinopsi)

Producció britànica escrita per Moira Buffini a par-
tir de la novel·la gràfica de Posy Simmonds, música 
d’Alexandre Desplat i interpretada per Gemma Ar-
terton, Roger Allan i Bill Camp.

“Aquesta és una comèdia sobre una jove periodista 
dividida entre dos amants. Tamara Drew, després 
de molts anys, torna al seu poble rural de Dorset 
per vendre la seva casa natal, i aquesta tornada 
provoca una mena de commoció. Quan se’n va 
anar del poble, Tamara era una adolescent poc 
agraciada, però torna convertida en una dona sen-
sacional que desencadena una tempesta d’enveja, 
desig i tafaneria allà on va. Tamara és una noia 
moderna, però la seva història d’amor i confusió és 
eterna” (de la sinopsi).

Els Isards, obra recent 2010

La tête en friche
(Mis tardes con Margueritte, 2010) de Jean 
Becker (vose)
14/01/2011 – 19 h i 22 h
16/01/2011 – 19 h

Nothing personal
(2009) d’Urszula Antoniak (vose)

21/01/2011 – 19 h i 22 h
23/01/2011 – 19 h

Pa negre
(2010) d’Agustí Villaronga

28/01/2011 – 19 h i 22 h
30/01/2011 – 19 h

An Education
(2009) de Lone Scherfig (vose)

4/02/2011 – 19 h i 22 h
6/02/2011 – 19 h

Bon appétit
(2010) de David Pinillos (vose)

11/02/2011 – 19 h i 22 h
13/02/2011 – 19 h

L’arnacoeur
(Los seductores, 2010) de Pascal Chaumeil (vose)

18/02/2011 – 19 h i 22 h
20/02/2011 – 19 h

Tamara Drewe
(2010) de Stephen Frears (vose)

25/02/2011 – 19 h i 22 h
27/02/2011 – 19 h

Fotografies: Ramon Ferrandis / El 9 Nou

Una exposició de l’obra recent d’Els Isards, un col·lectiu d’artistes de Gra-
nollers, nascut de l’Associació d’Artistes Moderns de Granollers l’any 1981 
i consolidat a partir de 1995. Sota el nom d’Els Isards, Joan Batlles i Pi, 
Jordi Riera, Xavier Vilageliu i Kiku Mena, cadascú amb el seu estil, han 
format un grup heterogeni i alhora fortament cohesionat, i ens presenten 
ara la seva obra més recent, creada i produïda per a l’ocasió.

Prorrogada fins al 30/01/2011


