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L’informatiu
El proper dijous 12 d’abril, a les 20 h, a la
sala d’actes del Museu de Granollers, el
Centre d’Estudis de Granollers presentarà
la ponència “Rere les passes vallesanes de
Rafael Patxot i Jubert”, a càrrec de Xavier

Ponència

Rere les passes
vallesanes de
Rafael Patxot i Jubert
P3
FOTO: GALERIA D’IMATGES / UNIVERS PATXOT / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Ciurans i Vinyeta (Santa Eulàlia de Ronçana,
1975) historiador, professor de l’Àrea de
Ciències Socials i cap del departament
d’Arts i Humanitats de l’Escola BetàniaPatmos de Barcelona.

Divendres 13 d’abril / 19 i 22 hores
Diumenge 15 d’abril / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Un profil pour deux

Cineclub
Divendres 6 d’abril / 19 i 22 hores
Diumenge 8 d’abril / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

En cuerpo y alma

(A teströl és a lélekröl , 2017)
d’Ildikó Enyedi
Versió original en hongarès subtitulada
Producció hongaresa escrita i dirigida pel
mateix director, amb música d’Adam Balazs,
fotografia de Máté Herbai, interpretada per
Morcsányi Géza, Alexandra Borbély, Ervin
Nagy, Pál Mácsai, Júlia Nyakó, Tamás Jordán,
Gusztáv Molnár, István Kolos, Annamária
Fodor, Itala Békés, Vince Zrínyi Gál, Attila
Fritz, Zoltán Schneider, Réka Tenki, Rozi
Székely, István Dankó. Durada: 116 minuts.
Una delicada faula capaç de navegar en el
límit de la duresa de la realitat i la incertesa
de la irrealitat.

THE SENSE OF AN ENDING

(En lugar del Sr. Stein, 2017)
de Stéphane Robelin
Versió original en francès subtitulada

Producció francesa escrita i dirigida pel
mateix director, amb fotografia de Priscila
Guedes, i interpretada per Pierre Richard,
Yaniss Lespert, Fanny Valette, Stéphanie
Crayencour, Stéphane Bissot, Macha Méril,
Gustave Kervern. Durada: 99 minuts.
En col·laboració amb l’Alliance Française.
Una romàntica comèdia d’embolics i
equívocs al voltant d’un triangle molt
especial. Una versió moderna, en clau
internauta, de Cyrano de Bergerac.
Divendres 20 d’abril / 19 i 22 hores
Diumenge 22 d’abril / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Lachman, i interpretada per Julianne Moore,
Michelle Williams, Amy Hargreaves, Michael
Smith, Marko Caka, James Urbaniak, Oakes
Fegley, Hays Wellford, Morgan Turner.
Durada: 120 minuts.
Preciosa, commovedora i innovadora oda
que passa a dos Nova York separats en el
temps i a través de dos nens que volen
trobar el seu lloc.
Divendres 27 d’abril / 19 i 22 hores
Diumenge 29 d’abril / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

The Sense
of an Ending
(El sentido de un final, 2017)
de Ritesh Batra
Versió original en anglès subtitulada

de Todd Haynes
Versió original en anglès subtitulada

Producció anglesa escrita per Nick Payne
(basada en la novel·la de Julian Barnes),
amb música de Max Richter, fotografia de
Christopher Ross, i interpretada perJim
Broadbent, Charlotte Rampling, Michelle
Dockery, Emily Mortimer, Matthew Goode,
Harriet Walter. Durada: 108 minuts.

Producció escrita per Brian Selznick (basada
en la novel·la de Brian Selznick), amb música
de Carter Burwell, fotografia de Edward

No sempre el que recordem és la veritat de
la història. Memòria, amor, malenconia... en
aquest emocionant i intel·ligent film.

Wonderstruck (2017)

Dimarts
Singulars

Dimarts 10 d’abril / 20 hores
Centre Cultural de Granollers

Dimarts 24 d’abril / 20 hores
Centre Cultural de Granollers

La Grande Illusion

Paterson (2016)

(La gran ilusión, 1937)
de Jean Renoir
Versió original en francès subtitulada

Producció francesa escrita per Jean Renoir
i Charles Spaak, amb música de Joseph
Kosma, fotografia de Christian Matras,
interpretada per Jean Gabin, Erich von
Stroheim, Pierre Fresnay, Marcel Dalio, Dita
Parlo, Jean Dasté. Durada: 120 minuts.
Un clàssic antibèl·lic profundament
humanista. Una obra mestra absoluta de
Jean Renoir i una de les millors pel·lícules de
la història del cinema.

de Jim Jarmusch
Versió original en anglès subtitulada
Producció americana escrita per Jim
Jarmusch (basada en poemes de Ron
Padgett), amb música de Sqürl, fofografia
de Frederick Elmes, i interpretada per Adam
Driver, Golshifteh Farahani, Sterling Jerins,
Luis Da Silva Jr. Durada: 113 minuts.
A través d’un seguit d’imatges plenes de
senzillesa assistim a la història minimalista i
tendra del procés creatiu d’un poeta.
* Centre Cultural de Granollers, c/ Joan Camps, 1

PATERSON

Centre
d’Estudis de
Granollers

Dijous 12 d’abril / 20 hores
Sala d’actes del Museu de Granollers
Ponència

Rere les passes
vallesanes de Rafael
Patxot i Jubert
a càrrec de Xavier Ciurans i Vinyeta (Santa
Eulàlia de Ronçana, 1975) historiador,
professor de l’Àrea de Ciències Socials i
cap del departament d’Arts i Humanitats
de l’Escola Betània-Patmos de Barcelona
Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) va ser
un dels mecenes de la cultura catalana
més extraordinaris de la primera meitat

del segle xx, però el seu nom encara no
és prou conegut a casa nostra. Un tarannà
poc amant de protagonismes i un llarg
final de vida allunyat de Catalunya —va
passar els seus gairebé últims trenta anys
a un exili “voluntari” a Suïssa— expliquen
aquest lamentable desconeixement. El
seu caràcter categòric, sovint catalogat
de pedra picada, i les circumstàncies que
li tocaren viure, justifiquen que es fes
cisellar els mots “Adeu-siau” al portal de
la casa que hauria d’haver acollit la seva
vellesa, justament al Vallès. La ponència
pretén resseguir les petjades que aquest
empordanès multimilionari, pioner de
l’astronomia i la meteorologia moderna
i treballador incansable de la cultura, va
deixar a la nostra comarca.

Diumenge 22 d’abril / 10:45 hores
Casa de l’Alquimista
Placeta de Manuel Ribé, 3

El Call de Barcelona
El Call conserva el nom de quan era el barri
dels jueus de Barcelona, presents a la ciutat
des d’antic i amb un paper molt actiu en la
comunitat urbana de l’edat mitjana. Del Call
medieval se’n manté la traça en els carrers i
se’n conserva una documentació abundant

Itinerari: carrer de Sant Domènec del Call,
carrer de Marlet, carrer dels Banys Nous,
carrer del Call i plaça de Sant Jaume

Places limitades.
Per a més informació i reserves:
Tel. 93 861 55 98 / secretaria@acgranollers.cat

Dimarts 3 d’abril / 19 hores
Llibreria La Gralla
Presentació del llibre

Carmen a Granollers.
Ocell rebel
de Martí Porter

Aquest llibre fou el guanyador de la primera
edició de la beca Escrit per..., convocada
per l’Associació Cultural de Granollers,
l’Editorial Alpina, el Consorci per a la
Normalització Lingüística del Vallès Oriental
i l’Arxiu Municipal de Granollers per tal de
fomentar l’escriptura sobre Granollers i el
Vallès Oriental. La presentació formarà part
dels actes al voltant de Sant Jordi.

Club AC
Fent-te soci de l’AC tindràs descomptes
i avantatges tant en els nostres projectes
i activitats com en les programacions del
Teatre Auditori de Granollers, el Museu
de Ciències Naturals i la Sala NauB1, entre
d’altres. Informa-te’n al nostre web o posa’t
en contacte amb nosaltres per telèfon o
correu electrònic.
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Diumenges
culturals

als arxius de la ciutat. La seu del Museu
d’Història de Barcelona al Call, ubicada on
hi havia la casa de Jucef Bonhiac, teixidor
de vels, aborda la trajectòria dels jueus
en la història de la ciutat i l’esplendor del
seu llegat cultural, que ha perdurat fins als
nostres dies i que té un valor universal.
Com s’organitzava la vida al Call de
Barcelona en època medieval? Com la
ciutat es va convertir en un gran focus
cultural gràcies a les aportacions de la seva
comunitat jueva? Aproximació al Call jueu
de la Barcelona medieval a partir de la visita
al centre d’Interpretació del Call.

Planetari de Granollers
De dissabte 14 d’abril a dissabte 21 d’abril,
de 16:45 a 17:30 hores
Planetari familiar
Les ósses són les protagonistes del cel de la
primavera. Però les persegueix el pastor dels
bous. A més, un Lleó s’ho mira des del mig
del cel.
De dissabte 14 d’abril a dissabte 21 d’abril,
de 18:15 a 19:00 hores
Venus
Venus és l’astre protagonista dels vespres i
ho serà fins al mes de setembre. De fet és
Roger de Flor, 33, 2n, 2a
08401 Granollers
T 93 861 55 98
secretaria@acgranollers.cat

www.acgranollers.cat
@ACGranollers
AC Granollers
acgranollers

LA TORRE DE LA VOLTA DEL REMEI, AL CALL MENOR

Dissabte 14 d’abril / 18 hores
Diumenge 15 d’abril / 18 hores
Teatre Auditori de Granollers
Òpera infantil

Plou foc
El dies 14 i 15 d’abril es presentarà aquesta
òpera infantil, en què hi prenen part el Cor
Infantil dels Amics de la Unió, el cor dels
Petits Cantors i alumnes de l’Escola Ponent
de Granollers, juntament amb l’Orquestra de
Cambra de Granollers. Es tracta d’una composició musical de Lluís Pérez Cansell amb
llibret d’Albert Pijuan, que reflexiona sobre les
guerres, coincidint amb el 80è aniversari del
bombardeig de Granollers.

el tercer astre més brillant després del Sol i
de la Lluna. Per això des de molt antic se’l va
identificar amb la deessa de l’amor i la bellesa.
Reserves al telèfon 93 870 96 51,
de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Sala Nau B1
Dissabte 14 d’abril / 22 hores
La Iaia
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 28 d’abril / 21 hores
Moby Dick
amb Josep Maria Pou

EN CONVENI AMB:

