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Associació Cultural Granollers

L’informatiu
El projecte teatral TeDebat, que la Fundació
de l’AC ofereix als instituts des de fa més
de 20 anys, i que dona peu a debatre i a
reflexionar sobre temes com la sexualitat,
la violència, les relacions personals, les
emocions i altres temes d’interès pels joves,
arriba aquests mesos d’octubre i novembre

Berta/Albert

FOTO: ARIAN BOTEY

a Temporada Alta de Girona. Estudiants
de Salt i Girona estant posant en debat
la violència de gènere amb l’obra teatral
La corda i la transsexualitat amb Berta/
Albert. Una mostra més del poder de
la cultura com a eina de transformació
social.

P3

MARY SHELLEY

Petersen, Henrik Rafaelsen, Anders Mossling,
Grethe Eltervåg, Vanessa Borgli.
Durada: 116 minuts.

Cineclub
Divendres 2 de novembre / 19 i 22 hores
Diumenge 4 de novembre / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Mary Shelley

de Haifaa Al Mansour
Versió original en anglès subtitulada
Producció del Regne Unit, escrita per Emma
Jensen, Haifaa Al-Mansour, amb fotografia
de David Ungaro, música d’Amelia Warner
i interpretada per Elle Fanning, Douglas
Booth, Maisie Williams, Bel Powley i Joanne
Froggatt. Durada: 120 minuts.
Perfecte recreació de la història de la dona,
avançada al seu temps, que va crear la novel·
la Frankestein. Crònica clara i precisa del
romanticisme..
Divendres 9 de novembre / 19 hores
Diumenge 11 de novembre / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Thelma (2017)

de Joachim Trier
Versió original en noruec subtitulada
Producció noruega escrita per Joachim
Trier i Eskil Vogt, amb fotografia de Jakob
Ihre, música d’Ola Fløttum, i interpretada
per Eili Harboe, Kaya Wilkins, Ellen Dorrit

Tots estem atrapats en un moment de la
nostra infància. Una història hipnòtica i un
prodigi narratiu i sensitiu. Dins del Festival
Fantastik.
Divendres 16 de novembre / 19 i 22 hores
Diumenge 18 de novembre / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Normandie nue

(Normandía al desnudo, 2018)
de Philippe Le Guay
Versió original en francès subtitulada
Producció francesa escrita per Olivier
Dazat i Philippe Le Guay, amb fotografia
de Jean-Claude Larrieu, música de Bruno
Coulais i interpretada per Toby Jones,
Vincent Regan, François Cluzet, Arthur
Dupont, Colin Bates, François-Xavier
Demaison i Grégory Gadebois.
Durada: 105 minuts.
Sessió en col·laboració amb l’Alliance
Française.
Estaven disposats a fer qualsevol cosa per
salvar el seu poble? La resposta la trobarem
a la nova i exitosa comèdia del protagonista
d’Intocable, François Clouzot.

Producció japonesa escrita i dirigida
per Naomi Kawase, amb fotografia d’Arata
Dodo, música d’Ibrahim Maalouf i interpretada per Masatoshi Nagase, Ayame Misaki,
Tatsuya Fuji, Kazuko Shirakawa, Mantarô
Koichi, Noémie Nakai, Chihiro Ohtsuka, Saori i Nobumitsu Ônishi. Durada: 101 minuts.
Res és més bell que allò que desapareix
davant dels teus ulls. Una delicada i
commovedora pel·lícula de la directora
d’Una pastelería en Tokio, sobre el fet de
veure i sentir.
Divendres 30 de novembre / 19 i 22 hores
Diumenge 2 de desembre / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Benzinho

(Siempre juntos., 2018)
de Gustavo Pizzi
Producció brasilera escrita per Gustavo Pizzi
i Karine Teles, amb música de Maximiliano
Silveira, fotografia de Pedro Faerstein i interpretada per Karine Teles, Otávio Muller,
Adriana Esteves, Konstantinos Sarris i César
Troncoso. Durada: 95 minuts.
La sorpresa del Festival de Màlaga. Amb
l’handbol de rerefons, un film humanista i un
sentit homenatge a la figura de la mare.
En col·laboració amb el BM Granollers.

Divendres 23 de novembre / 19 i 22 hores
Diumenge 25 de novembre / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Hikari

Hacia la luz ( 2017)
de Naomi Kawase
Versió orignal en japonès subtitulada
HIKARI

Dimarts
Singulars
Dimarts 6 de novembre / 20 hores
Centre Cultural de Granollers *

Falstaff - Chimes
at Midnight

(Campanadas a medianoche, 1965)
d’Orson Welles
Versió original en anglès subtitulada
Producció espanyola escrita per Orson
Welles (basada amb textos de William
Shakespeare; llibre de Raphael Holinshed),
amb fotografia d’Edmond Richard, música

d’Angelo Francesco Lavagnino i interpretada
per Jeanne Moreau, John Gielgud, Keith
Baxter, Margaret Rutherford, Marina Vlady i
Orson Welles. Durada: 115 minuts.
Una de les pel·lícules més importants de la
història del cinema. La unió de dos genis,
Welles i Shakespeare, només podia donar
una obra mestra absoluta.
Dimarts 20 de novembre / 20 hores
Centre Cultural de Granollers *

Thank You for the Rain
(Gracias por la lluvia, 2017)
de Julia Dahr
Versió original subtitulada en català

Producció noruega dirigida per Julia
Dahr, amb música de Christopher White i
fotografia de Julie Lunde Lillesæter. Durada
87 minuts. Documental. Un documental
sobre la lluita per la justícia climàtica. En
col·laboració amb Granollers en Transició.

Petit
Cineclub
Diumenge 11 de novembre / 17 hores
Centre Cultural de Granollers *

El meu veí Totoro
de Hayao Miyazaki

Les germanes Satsuki i Mei es traslladen
a viure al camp amb el seu pare, mentre
la seva mare es recupera d’una malaltia a
l’hospital d’una ciutat propera. Les nenes
viuen amb jovialitat la descoberta de
l’entorn i gaudeixen de jugar aquí i allà. Estan
en contacte permanent amb la natura.
Endinsant-se al bosc, es fan amigues del
gegant Totoro. Un dia la petita Mei es perd
i la seva germana gran demana l’ajut d’en
Totoro per aconseguir trobar-la.
Edat recomanada: a partir de 6 anys.

THANK YOU FOR THE RAIN

EL MEU VEÍ TOTORO

Cicle Gaudí

Roda
d’espectacles
infantils

Dijous 15 de novembre / 20 hores
Centre Cultural de Granollers *

Diumenge 11 de novembre / 17.30 hores
Casa de Cultura Sant Francesc

Petitet

Música

(2017)
de Carles Bosch
Producció catalana escrita per Carles Bosch
i David Vidal, amb música de Josep Sanou.
Durada: 100 minuts. Documental.
Petitet, un exmúsic gitano barceloní, el pare
del qual va ser un dels “palmeros” del mític
Peret, va prometre a la seva mare que un dia
portaria la rumba catalana a l’escenari d’un
gran teatre de Barcelona. I ara, per a poder
complir la promesa, haurà de reunir una
vintena de músics gitanos.

Kaixes
Com Sona?

Caixes petites i grans. Caixes que es mouen
i ballen. Caixes que juguen, que imaginen
barques i objectes diversos. Caixes que
amaguen petits tresors amagats... i música.
Molta música! Kaixes és una barreja eclèctica entre música popular i cançó d’autor
amb música original creada especialment
per aquest espectacle. Cada cançó esdevé
un joc a través del teatre d’objectes, on els
instruments hi tenen un paper protagonista.
Edat recomanada: a partir de 2 anys

* Centre Cultural de Granollers, c/ Joan Camps, 1

Diumenge 25 de novembre / 17.30 hores
Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles

Monstres
Zipit Company

La Nina ha sentit un soroll a les golfes de
casa seva i té por. Però demà fa anys i ha de
ser valenta. És per això que decidirà esbrinar
què passa en aquell espai vell i misteriós.
Una proposta catalanoescocesa sense paraules, sorgida a partir de la lectura d’Allà on
viuen els monstres de Maurice Sendak.
Edat recomanada: a partir de 3 anys
Diumenge 2 de desembre / 17.30 hores
Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles

Els tres porquets
L’Estaquirot Teatre

Hi havia una vegada tres porquets que vivien al
bell mig del bosc. Un llop molt dolent sempre
els perseguia per menjar-se’ls i ells van decidir
construir una casa per protegir-se.
Edat recomanada: a partir de 2 anys
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Centre
d’Estudis de
Granollers
Dijous 15 de novembre / 19 hores
Llibreria La Gralla
Pl. dels Cabrits, 5
Granollers
Presentació del llibre

El cronista de China
de Diego Sola,
a càrrec de Jaume Dantí

El cronista de China. Juan González de
Mendoza, entre la misión, el imperio y la
historia (Edicions UB – Institut Confuci,
2018) parteix de l’èxit extraordinari que en
el segle xvi va obtenir el llibre Historia del
Gran Reino de la China, de Juan González
de Mendoza, un religiós agustí que va rebre
l’encàrrec del rei Felip II de trobar-se amb
l’emperador de Xina i acordar una aliança
que havia de convertir el Celeste Imperi en
un paradís cristià sota la seva protecció.
Per portar a terme la missió, González
de Mendoza va realitzar un ingent treball
de localització de notícies sobre història,
geografia i tradicions que li permetessin
conèixer la complexitat sofisticada de la
civilització xinesa.

Amb aquest llibre, l’autor no només
reconstrueix la biografia de González de
Mendoza, que va descobrir a Occident
com eren Xina i els seus habitants, sinó que
recupera la notable influència que va exercir
en els escriptors hispànics i europeus de la
seva generació.
La presentació del llibre anirà a càrrec de
Jaume Dantí, catedràtic d’Història Moderna

de la Universitat de Barcelona i director del
Centre d’Estudis de Granollers.
L’autor, Diego Sola (Granollers, 1988), doctor
en Història Moderna, professor i investigador
postdoctoral de la Universitat de Barcelona.
Autor dels llibres Una història granollerina
(Semproniana-Edicions 15 Columnes, 2015) i
Europa se desangra. Las guerras de religión
(Bonalletra-Alcompàs, 2017).

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 Nau B1, entre
d’altres. Informa-te’n al nostre web o posa’t
en contacte amb nosaltres per telèfon o
correu electrònic.

Planetari del Museu de Ciències
Naturals de Granollers
Del dissabte 10 de novembre
al dissabte 24 de novembre
De les 16:45 a les 18:15 hores
Planetari familiar:
La història de la reina Cassiopea
i la princesa Andròmeda
De les 18:15 a les 19:45 hores
Llegendes mil·lenàries en el cel

Roger de Flor, 33, 2n B
08401 Granollers
T 93 861 55 98
secretaria@acgranollers.cat

www.acgranollers.cat
@ACGranollers
AC Granollers
acgranollers

Teatre Auditori de Granollers
Divendres 9 de novembre / 21 hores
Raphaëlle
Companyia de teatre documental
La Conquesta del Pol Sud
Nau B1 – Sala de Concerts
Dissabte 10 de novembre / 23 hores
Concert
Clara Peya

EN CONVENI AMB:

