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MÚSICA  
TEATRE  
DANSA

La moral de la 
senyora Dulska

Quartet Afrodisax

Els meus amics

Jisàs de Netzerit

La prima cosa bella

Cirkus Columbia

Incendies

Un cuento chino

Tokio blues

Beginners, 
principiantes

Silencio de amor

Jordi Aligué. 
Referències

Ricard Geladó / Xavi 
Plana. Franz Kafka

Concert benèfic de 
Santa Cecília. 
Societat Coral Amics 
de la Unió

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

Una cançó per a la 
Ventafocs. Grup de 
teatre de l’Escola 
Salvador Espriu

Pantomime de 
Cambridge School 
Granollers

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 anticipades:
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 h a 20.30 h

Venda d’entrades:
Una hora i mitja abans de cada espectacle, i 
ara també per internet a: 
www.centreculturaldegranollers.cat (Nou!)

Preus
Música, teatre i dansa: segons espectacle
Cinema: 6 € (3 € per als socis de l’Associació 
Cultural)
Sala Ciutat: entrada lliure

ALTRES 
ACTIVITATS

EXPOSICIONS
SALA CIUTATCINECLUB

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

Organitza:

MÚ
SICA 

TEATRE 
DAN

SA
La moral de la 
senyora Dulska
Grup de teatre Acte Quatre 

12/11/2011 – 21.30 h
13/11/2011 – 18.30 h
Preu: 12 € (compra anticipada, 10 €)
De Gabriela Zapolska (Versió de Jaume Melendres)
Direcció: Pilar Pla

Gabriela Zapolska (1857-1921), novel·lista, dramaturga, crítica 
de teatre i actriu, autora de textos en què defensava posicions 
feministes i censurava les lacres socials, va suscitar al llarg de la 
seva vida polèmiques que van arribar a l´escàndol. 
De tendències naturalistes, però oberta a noves influències, 
l’obra, un atac a la hipocresia burgesa que constitueix la seva 
obra mestra, ens descobreix un món en què la dignitat, el res-
pecte i l’amor propi es veuen esclafats per la doble moral que 
impera en una societat d’aparences en què la dona imposa el 
seu punt de vista i l’home s’hi resigna. Passats els anys, La mo-
ral de la senyora Dulska continua evocant des del grotesc la 
misèria humana i la vulgaritat de la vida quotidiana. 
Repartiment: Sara Martínez, Josep M. Lacorte, Josep Baldich, 
Joan Miquel Rodríguez, Marina Casals, Anna Blanché, Marta 
Valera, Carme Giménez, Olga Pey i Núria Parés.

Els meus amics
Grup de teatre Sogtulakk

17/12/2011 – 22 h
Preu: 12 € (compra anticipada, 10 €)
Adaptació de la pel·lícula Els amics d’en Peter
Direcció: Pep Jiménez

Els amics... Què són? Qui són? Com influeixen a la teva vida? 
Els tries... Te’ls trobes... Són els de sempre... Els coneixes fa poc... 
Doncs, aquesta és la riquesa de l’amistat, en què cadascú té el 
seu petit lloc al nostre univers.
Ells són així i tu ets com ets, en part gràcies a ells i a la resta del 
món... A vegades, quan el món se t’enfonsa, necessites saber qui 
són els teus amics i tenir-los ben a prop.
Això és el que li passa al nostre protagonista, en Peter, en el 
pitjor moment de la seva vida, quan vol celebrar el Cap d’Any 
envoltat dels seus millors amics, entre els quals hi ha uns lli-
gams que es poden arribar a confondre.
Dins de les parets d’una luxosa mansió al cor d’Anglaterra, 
l’amistat i els amics no sempre són el que semblen. 
Aquesta adaptació i reinterpretació teatral de la pel·lícula Els 
amics d’en Peter ens fa reflexionar sobre la veritable amistat.
Repartiment: Dani Bernabé, Àngels Pascua, Albert Arcas, Maite 
Fortuna, Àngels Castuera, Josep Mora, Imma Mañas, Marc Ca-
rro, Montserrat Torrents i Alexis Maldoney.

Jisàs de Netzerit 
(o capítol zero de la guerra de 
les galàxies)
Pau Riba

29/12/2011 – 21.30 h
Preu: 12 € (compra anticipada, 10 €)

Pau Riba puja a l’escenari amb De Mortimers per presentar 
el treball Jisàs de Netzerit o capítol zero de la guerra de les 
galàxies. L’espectacle intercala narracions amb nadales i plan-
teja una història paral·lela entre la vida de Jisàs i l’essència de 
La Guerra de les Galàxies..., sense deixar de banda una mira-
da irònica i humorística sobre la societat actual. Acompanya 
l’espectacle el grup rocker-clown De Mortimers, que utilitza 
com a instruments joguines, objectes d’ús quotidià i aparells 
inventats.
Jisàs de Netzerit (o capítol zero de la guerra de les galàxies) és 
un espectacle transgressor, transgalàctic i transvocàlic, que vol 
dir que està narrat en que-te-lé, un dialecte del català afectat 
per una correguda de vocals un punt a la dreta.
És també una sétore pulòtoque a mig camí entre el munúlig i el 
xua de pellessus, a més d’un divertit recital de nadales tradicio-
nals que el fa candidat al títol de Pesturits del s. XXI en substi-
tució dels tan arrelats, però ja caducs, pastorets de sempre.

Quartet Afrodisax
Emmarcat en el 5è Cicle Anna Ricci en Gira

3/12/2011 – 21.30 h
Preu: 7 € (3 € socis ACIMC i estudiants de música. 
Entrada lliure per a professorat i alumnat de l’Escola 
de Música i Conservatori Josep M. Ruera de Granollers)

L’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC) 
en col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers presenta el 
Quartet Afrodisax en el 5è Cicle Anna Ricci en Gira. El Quartet 
Afrodisax ens ofereix un repertori compromès amb la contem-
poraneïtat i els compositors del nostre país. Començaran per les 
6 Bagatelles de Ligeti, gran clàssic de la música del s. XX, per 
continuar amb obres de Brotons, Sebastià, Carbonell i Legido. 
Amb la versatilitat que ofereix la formació, no hi faltaran co-
lors, timbres i recursos sorprenents. Concert apte per a tots els 
públics que no deixarà ningú indiferent.
El Quartet Afrodisax ha guanyat nombrosos concursos, com els 
Premis Tutto i els Pòdiums de Música de Cambra. Van ser guar-
donats als Premis Butaca 2009 al millor espectacle de música i 
dansa. Han actuat arreu de Catalunya i l’Estat espanyol, França, 
Romania i Itàlia, destacant els concerts al Palau de la Música, 
Auditori de Barcelona i Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 
Han estat enregistrats per TV3, BTV, Catalunya Música, ComRà-
dio i RNE. Presenten el CD Català Contemporani.



Organitza i produeix:

EXPO 
SICIONS 

SALA CIUTAT

ALTRES ACTIVITATS

Concert benèfic de Santa Cecília. Societat Coral Amics de la Unió
20/11/2011 – 12 h (entrada: donatiu a l’org. Haribala, que apadrina nens i nenes de l’Índia)
Cor d’Inicis Amics de la Unió, Petit Cantors i Orquestra de Cambra Amics de la Unió. Directors: David 
Gómez Comino, Maria Illa, Joan Vila Jover i Àlex Saborit

Cicle: El Repte de Ser Persona, Avui. Gran Centre Granollers
24/11/2011 – 20.30 h – Emocions, patrimoni immaterial de la humanitat , amb Mercè Conangla

Una cançó per a la Ventafocs. Grup de teatre de l’Escola Salvador Espriu
26/11/2011 – 18 h – (entrada: 3 € nens, 4 € adults)
Direcció: Dani Bernabé. Repartiment: Montse Raga, Oriol Doménech, Dani Bernabé, Mercè Nájera, 
Laura Martínez, Míriam Burballa, M. José Sánchez, Elisabeth Barreiro, Helena Diumaró, Maria del Mar 
Galán, Miquel Micolau, Vinyet Martorella i Claudi Rodríguez.

Pantomime. Cambridge School Granollers
21/12/2011 i 22/12/2011 en diverses sessions

La Sala Ciutat del Centre Cultural de Granollers és un espai obert a les propostes artístiques més pro-
peres. Un espai per a la presentació d’obres, artistes i col·lectius vinculats al territori.

Incendies
(2010) de Denis Villeneuve (VOSE)

18/11/2011 – 19 h i 22 h
20/11/2011 – 19 h

Producció francocanadenca escrita pel mateix di-
rector a partir de l’obra teatral de Wajdi Mouawad, 
música de Grégoire Hetzel i interpretada per Lub-
na Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin i Maxim 
Gaudette. Premis al Millor Guió, del Públic i del 
Jurat Jove al Festival de Valladolid. Sessió en 
col·laboració amb Amnistia Internacional.

“...Jeanne i Simon es queden atònits quan, durant 
la lectura del testament de la seva mare, el notari 
els fa lliurament de dos sobres, un destinat a un 
pare que ells creien mort i l’altre a un germà que 
desconeixien. Jeanne veu en aquest enigmàtic 
llegat la clau del silenci de la seva mare Nawal i 
decideix viatjar al Pròxim Orient per exhumar el 
passat d’una família de la qual no en sap pràcti-
cament res...” (de la sinopsi)

Activitats

Una proposta per conèixer Jordi Aligué, la seva obra recent i altres facetes d’aquest artista mul-
tidiscipllinar, tot fent l’aperitiu

Un aperitiu amb l’artista
06/11/2011, a les 12  h

JORDI ALIGUÉ. Referències

La prima cosa bella
(2010) de Paolo Virzi (VOSE)

4/11/2011 – 19 h i 22 h
6/11/2011 – 19 h

Producció italiana escrita pel director, Francesco 
Bruni i Francesco Piccolo, fotografia de Nicola 
Pecorini i interpretada per Valerio Mastandrea, 
Micaela Ramazzotti, Claudia Pandolfi i Stefania 
Sandrelli. Premis David di Donatello al Millor 
Guió, Millor Actor i Millor Actriu.

“...Bruno Michelucci és professor d’una escola 
d’hoteleria de Milà que sobreviu als records d’una 
infància de novel·la i a la bellesa d’una mare vi-
tal i extravertida. L’estiu de 1971, quan, en la 
tradicional elecció de la miss de l’establiment de 
la platja més popular de Livorno, Anna, la seva 
mare, va ser coronada com la “mare més bella de 
l’estiu”. A partir d’aleshores arriben els problemes 
a la família Michelucci...” (de la sinopsi)

Cirkus Columbia
(2010) de Danis Tanovic (VOSE)

11/11/2011 – 19 h i 22 h

Producció multinacional europea (Bòsnia i Her-
cegovina, França, Regne Unit, Alemanya, Eslo-
vènia, Bèlgica i Sèrbia), escrita pel mateix di-
rector a partir de la novel·la d’Ivica Djikic, amb 
fotografia de Walther Van Den Ende i interpre-
tada per Miki Manojlovic, Mira Furlan, Boris Ler 
i Jelena Stupljanin. Premi del Públic al Festival 
Internacional de Sarajevo.

“...Bòsnia i Hercegovina, 1991. Els comunistes 
han caigut i Divko Buntic, després de vint anys a 
Alemanya, torna a la petita ciutat on va créixer 
per reclamar la casa familiar. Amic del nou al-
calde, fa fora de casa seva la seva exdona, Lucia, 
i el fill de tots dos, Martín, de vint anys. Els ha-
bitants ignoren que una guerra s’acosta...” (de la 
sinopsi)

Tokio blues
(Noruwei no mori, 2011) de Tran Anh Hung (VOSE)

2/12/2011 – 19 h i 22 h
4/12/2011 – 19 h

Producció japonesa escrita pel mateix director a 
partir de la novel·la d’Haruki Murakami, música 
de Jonny Greenwood i interpretada per Kenichi 
Matsuyama, Rinko Kikuchi i Kiko Mizuhara.

“...Quan Toru Watanabe sent casualment el 
Norwegian Wood dels Beatles, la melangia i la 
nostàlgia el fan retrocedir al seu passat. Toru re-
corda la misteriosa Naoko, la xicota del seu mi-
llor amic de l’adolescència, i el suïcidi d’aquest, 
succés que el va distanciar de Naoko, fins que es 
retroben a la universitat. Allà inicien aleshores 
una relació que es ressent de la salut mental frà-
gil de la noia...” (de la sinopsi)

Beginners,
principiantes
(Beginners, 2010) de Mike Mills (VOSE)

9/12/2011 – 19 h i 22 h
11/12/2011 – 19 h

Producció nord-americana escrita pel mateix 
director, fotografia de Kasper Tuxen i interpre-
tada per Ewan McGregor, Christopher Plummer, 
Mélanie Laurent i Goran Visnjic.

“...Oliver coneix la impredictible Anna uns mesos 
després de la mort del seu pare. Gràcies a aques-
ta relació, pensa cada vegada més en ell, que va 
sortir de l’armari després de morir la seva dona, 
per gaudir d’una vida gai plena amb Andy, un 
home molt més jove. Ara Oliver s’esforça per es-
timar l’Anna amb la valentia i l’humor que el seu 
pare va demostrar...” (de la sinopsi)

Silencio de amor
(Tous les soleils, 2011) de Philippe Claudel (VOSE)

16/12/2011 – 19 h i 22 h
18/12/2011 – 19 h

Producció francesa escrita pel mateix director, 
fotografia de Denis Lenoir i interpretada per Ste-
fano Accordi, Neri Marcone, Lisa Cipriani, Anouk 
Aimée i Clotilde Courau. Sessió en col·laboració 
amb l’Alliance Française.

“...Alessandro és italià i ensenya música barro-
ca a Estrasburg. Viu amb la seva filla Irina de 
15 anys i amb el seu germà Crampone. En certs 
moments, Alessandro sent que cria dos adoles-
cents, però no veu el buit de la seva pròpia vida. 
S’esforça a ser el pare perfecte i s’oblida de re-
construir la seva vida afectiva. Però quan la seva 
filla descobreix l’emoció del primer amor, la vida 
d’Alessandro pateix un canvi tan inesperat com 
dramàtic...” (de la sinopsi)

Organitza:

CI
NE

CLUB

Un cuento chino
(2011) de Sebastián Borensztein

25/11/2011 – 19 h i 22 h
27/11/2011 – 19 h

Producció hispanoargentina escrita pel mateix 
director, música de Lucio Godoy i interpretada 
per Ricardo Darín, Huang Sheng Huang, Muriel 
Santa Ana i Enric Rodríguez.

“...Comèdia que narra la trobada fortuïta entre 
Roberto i un xinès anomenat Jun que deambula 
perdut per la ciutat de Buenos Aires a la recerca 
del seu oncle. Roberto topa amb Jun quan aquest 
és llançat al carrer des de l’interior d’un taxi. Sen-
se diners, a Jun no l’acullen ni a la comissaria, ni 
a l’ambaixada. A partir d’aleshores comença una 
forçada i estranya convivència entre tots dos...” 
(de la sinopsi)

Del 15 de desembre al 26 febrer de 2012
Inauguració: dijous 15 de desembre, a les 20 h

Una proposta dels dos artistes del Vallès Oriental 
per commemorar el centenari de la primera pu-
blicació d’una obra de l’escriptor txec Franz Ka-
fka. Pintura, escultura, escenografia, fotografia i 
vídeo s’uneixen en una proposta que va més enllà 
de la plàstica per cercar col·laboracions d’altres 
col·lectius del món audiovisual i teatral.
En col·laboració amb:

Fins al 27 de novembre de 2011

Una exposició de les obres fotogràfiques de Jordi Aligué, en una nova etapa creativa en què la fotogra-
fia esdevé l’ull ideal per a fixar la seva particular manera de mirar per veure.

RICARD GELADÓ / XAVI PLANA
Franz Kafka


