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Nova temporada teatral a GranollersNOU9 CULTURA EL 31

La programació torna a incloure òpera i estrena un festival per als més petits

Rosario obrirà la nova temporada 
al Teatre Auditori de Granollers
Granollers

Teresa Terradas

El Teatre Auditori de 
Granollers encetarà una 
nova temporada el 4 d’oc-
tubre amb el concert de 
Rosario. Aquest, segons el 
director gerent de l’equipa-
ment, Carles Ribell, serà un 
dels cinc caps de la cartells 
de nova programació, que 
s’allargarà fins al gener de 
l’any que ve, i que també 
inclouen les actuacions 
musicals de Love of Lesbi-
an i Amics de les Arts, un  
espectacle de dansa amb 
Ángel Corella o el darrer 
muntatge del Tricicle, Bits. 
La nova programació es 
presentarà a la ciutat el 20 
de setembre amb una festa 
amenitzada per la Big Band 
de Granollers.

La cartellera també inclou-
rà les obres de teatre La par-
tida, dirigida per Julio Man-
rique; Timó d’Atenes, amb 
David Selvas com a director, 
o Cels, Wajdi Mouawad, sota 
la direcció d’Oriol Broggi, a 
més d’altres propostes musi-
cals com la Nit de Gospel o 
el concert del Trio Pedrell.

Una de la novetats de la 
temporada serà el retorn 
de l’òpera a l’escenari del 
Teatre Auditori, amb els 
muntatges Turandot i Lucia 
de Lammermoor. L’altra serà 
El Festival més Petit de Tots, 
que inclourà dos espectacles 
de dansa familiar: L’edredó i 
Planeta Ka.

Els muntatges de com-
panyies i grups vallesans 
tenen el seu pes dins la pro-
gramació. La companyia de 
teatre Quatre per Quatre, 
per exemple, estrenarà a 
l’octubre el seu nou muntat-
ge, La visita de la vella dama. 
L’Orquestra de Cambra de 
Granollers, amb el pianista 
Jordi  Masó, presentaran un 
concert al voltant de Beet-
hoven, a finals d’octubre, i 
un altre, Música per la nit de 
Nadal, al desembre.

L’Escola Municipal de 
Música ha preparat el con-
cert Tres flautes per a un cla-
rinet, en homenatge a Carles 
Riera, mentre que el Cor 
de Cambra de Granollers i 
el Cor Infantil Amics de la 
Unió presentaran, respecti-
vament, Rèquiem de Brahms 
i Viatge al Cor. Per la seva 
banda, els grups Tellen’s 
i Geiser protagonitzaran 
una nit revival amb música 
dels anys 60 per a finals de 
novembre, mentre que per 
Nadal tornaran els Pastorets.

De la programació, Ribell 
també va destacar les 
propostes singulars que 
avancen a través de nous 
llenguatges, i que s’esceni-
ficaran en diferents espais, 
tant dins el teatre com a 
fora.

Una altra proposta és 
Vilafranca, el primer pro-
jecte nacional que ha enge-
gat Teatre Amics, del qual 
forma part el Teatre de 
Granollers.

MÉS DE 34.000 ESPECTA-
DORS AL TAg, I 50.000 A 
LA CIUTAT

El Teatre Auditori de 

Granollers ha tancat la 
darrera temporada amb un 
total de 34.712 espectadors, 
gairebé 3.000 més que en 
l’anterior. “Aquesta xifra 
ens fa ser optimistes i, per 
tant, no tanquem persia-
nes”, va afirmar la regidora 
de Cultura, Alba Barnusell. 
Aquesta xifra significa una 
ocupació de prop del 72%. 
Segons el director gerent 
del Teatre Auditori, Carles 
Ribell, és important no 
passar mai la línia del 70%. 
“La situació està ben enca-
minada, tot i la situació en 
què es troben les arts escè-
niques des de fa temps”, va 
remarcar Ribell. La xifra 

de 34.712 espectadors puja 
fins als 50.000 quan es té en 
compte tota la ciutat amb les 
programacions dels cicles de 
jazz, els concerts a l’església 
de Sant Esteve, el Teatre de 
Ponent, el Centre Cultural 
i els muntatges de la Roda 
d’Espectacles Infantils a la 
sala Tarafa. Carles Ribell 
destaca que aquests indica-
dors signifiquen que hi ha 
605 espectadors per cada 
1.000 habitants, una xifra 
que gairebé triplica la mitja-
na d’altres ciutats de l’àrea 
de Barcelona. “Això és una 
gran empenta per a  les arts 
escèniques a la ciutat”, va 
concloure el director. 
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temporada 2014-15

Rosario Música Diumenge 4 d’octubre a les 21 h

‘La partida’, direcció de Julio Manrique Teatre Divendres 5 d’octubre a les 19 h

‘Carvalho contra Vázquez Montalbán’ Granollers
Proposta
Singular

Divendres 10 d’octubre a les 21h i dissabte 11 
d’octubre a les 21 h 

‘A+A’, d’Àngel Corella i Ara Malikian Dansa
clàssica

Diumenge 12 d’octubre a les 19h

‘La visita de la vella dama’,
de la companyia Quatre per Quatre

Teatre Dissabte 18 d’octubre a les 21h 

‘De pas’, de La Industrial Teatrera Circ Diumenge 19 d’octubre a les 18h

‘88 Infinits’, d’Arnau Vilardebò
amb Albert Pla, astrònom

Granollers
Proposta
Singular

Divendres 24 d’octubre i dissabte 25 d’octubre 
a les 21h; dissabte 25 d’octubre a les 18h i 
diumenge 26 d’octubre a les 12 h

‘Beethoven que no em sents?’, de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers amb Jordi Masó

Música 
clàssica

Diumenge 26 d’octubre a les 17.30h per al públic 
familiar, i a les 19h per al públic adult

‘Love of Lesbian’, amb Guillem Albà Música Divendres 31 d’octubre a les 21h

‘Ay!’, amb Eva Yerbabuena Ballet Flamenco’ Dansa
flamenc

Dissabte 1 de novembre a les 21h

‘Timó d’Atenes’, de Shakespeare.
Direcció: David Selvas.

Teatre Diumenge 2 de novembre a les 19h

‘Tres flautes per un clarinet’,
homenatge a Carles Riera

Música 
clàssica

Divendres 7 de novembre a les 19 i a les 20h

‘Lucia de Lammermoor’, de Donizetti Òpera Dissabte 8 de novembre a les 21h

‘L’edredó’, companyia Les Incomplètes.
Festival El més petits de tots

Dansa-
familiar

Dissabte 15 de novembre a les 18h

‘Planeta Ka’, Imaginart.
Festival El Més Petit de Tots.

Dansa-
familiar

Diumenge 16 de novembre a les 23h, 17h i 18h

‘Granollers Beat 60’, amb Tellen’s i Geiser Música Divendres 28 de novembre a les 21 h

‘Cels’, de Wajdi Mouawad.
La Perla 29. Direcció: Oriol Broggi.

Teatre Dissabte 29 de novembre a les 21h

‘Rèquiem de Brahms’, versió de piano per a quatre 
mans. Cor de Cambra de Granollers

Música 
clàssica

Diumenge 30 de novembre a les 19h

‘Nit de gospel’. Marlena Smalls & The Hallelujah 
Gospel Chorale

Música Dijous 11 de desembre a les 21h

‘Música per la nit de Nadal’, de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers

Música 
clàssica

Diumenge 21 de desembre a les 19h. Sala 
Francesc Tarafa

‘Pastorets’, de Josep Maria Folch i  Torres Teatre 
familiar

Dissabte 27 de desembre a les 19h i diumenge 28 
a les 11h i a les 19h

‘Viatge al Cor’, del Cor Infantil Amics de la Unió de 
Granollers

Música-
familiar

Diumenge 4 de gener a les 18h 

‘Llibert’, de Gemma Brió, direcció de Norbert Martínez Teatre Dijous 8 de gener a les 21h

Els Amics de les Arts Música Divendres 9 de gener a les 21h

‘La Bella Dorment’ de Russian Classical Ballet Dansa
clàssica

Dissabte 10 de gener a les 21h

‘BITS’, amb el Tricicle Teatre Dissabte 17 de gener a les 21 h i diumenge 18 a 
les 19h

‘Los Mácbez’, amb Juan Cavestany Teatre Dissabte 24 de gener a les 21h

‘Trípula’, de la companyia Farrés Brothers Teatre-
familiar

Diumenge 25 de gener a les 12h i a les 18h

Trio Pedrell Música 
clàssica

Divendres 30 de gener a les 19h i a les 20h

El Teatre de 
Ponent, pendent 
del conveni amb 
la Generalitat

Granollers

T.T.

El Teatre de Ponent de 
Granollers no s’ha sumat 
enguany a la programació 
d’Escena grAn:, la cartellera 
única creada l’any passat 
amb l’objectiu de sumar 
esforços i unificar la venda 
d’entrades, i que incloïa 
també el Teatre Auditori i el 
Centre Cultural. El director 
de Ponent, Frederic Roda,  
ha explicat a EL 9 NOU que 
estan pendents del conveni 
de la Generalitat amb les 
diferents sales alternatives 
del país. “Sembla que tirarà 
endavant, però encara no 
el tenim per veure totes les 
condicions. Està pendent de 
les retallades i veurem què 
passa”, explica Roda mentre 
recorda que les sales com 
Ponent no poden existir 
soles. “Depenen de convenis 
com aquest per sobreviure”, 
afirma. Aquest conveni és 
per temporada i, per tant, 
comença l’1 de setembre i 
acaba el 31 d’agost. “Si tot va 
bé, encara ens podrem afegir 
a la cartellera i mantindrem 
el sistema de venda d’entra-
des que teníem fins ara”. La 
regidora de Cultura va anun-
ciar que Ponent continuarà 
tenint el suport del TAG i 
d’Ecena grAn:.

Aquesta cartellera única 
sí que aplegarà a partir de la 
propera temporada part de la 
programació de Roca Umbert  
i la Roda d’Espectacles Infan-
tils de l’Associació Cultural 
de Granollers. Des de Roca 
Umbert presenten tres pro-
postes teatrals molt relacio-
nades amb l’equipament: el 
monòleg  La nit just abans 
dels boscos, que es farà pels 
carrers de Roca Umbert; Els 
tres silencis, un projecte sobre 
els oficis de la fàbrica d’abans 
i de després; i Microteatre a 
Roca Umbert, quatre repre-
sentacions de vint minuts que 
es faran a diferents racons de 
l’equipament, a partir d’uns 
guions que hauran estat esco-
llits entre les propostes pre-
sentades a la convocatòria. 

L’Associació Cultural s’hi 
afegeix amb la Roda d’Es-
pectacles Infantils, amb 
propostes per a infants de 2 a 
6 anys, que tenen com a esce-
nari la sala Sant Francesc.

Al Centre Cultural, en 
canvi, s’hi presentaran tres 
propostes de grups locals: El 
cadáver del Señor García, de 
Jardiel Poncela, a càrrec de 
Teatre Xivarri; No som ningú, 
del Grup de Teatre del Nord, 
i Benvinguts al circ, de Llan-
çadora Teatre.


