Març

2020

Zibila i el poder
de les ratlles

La innocència
Cicle Gaudí

P3

Petit Edison

Cocoué
P3

Roda d’Espectacles Infantils

P4

Associació Cultural Granollers

L’informatiu
L’Associació Cultural de Granollers,
conjuntament amb la Societat Coral Amics
de la Unió, l’Orquestra de Cambra de
Granollers i el Teatre Auditori de Granollers
duen a terme des de fa uns anys, projectes

musicals amb una clara voluntat educativa
i amb la participació activa de les escoles
de la ciutat. Aquesta nova producció té un
missatge molt actual: l’emergència climàtica
i està inspirada en l’activista de setze anys

Òpera infantil

Greta i els Trihumans
El futur que ens (des)espera
P2

Greta Thumberg. Greta i els Trihumans
s’estrenarà el 28 i 29 de març de 2020 en
concerts familiars i els dies 30 i 31 de març
en sessions escolars, al Teatre Auditori de
Granollers.

Llibret: Piti Español i Joan Vives
Música i lletres: Joan Vives
Direcció musical: Josep Vila Jover
Direcció escènica: Marta G. Otín
Il·lustració: Job Vives

Òpera infantil
Dissabte 28 i diumenge 29 de març / 18 h
Teatre Auditori de Granollers
Sessions escolars
Dilluns 30 i dimarts 31 de març
Teatre Auditori de Granollers

Greta i els Trihumans
Orquestra de Cambra de Granollers
(Corrado Bolsi, director)
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió
(Josep Vila Jover, director)
Petits Cantors Amics de la Unió
(Marta Dosaiguas i Guifré Canadell, directors)
Cor d’alumnes de 4t del CEIP Joan Solans
(Carles Ridao, director)
Cor d’alumnes de 4t del CEIP Ferrer
i Guàrdia de Granollers
(Judith Andújar, directora)

Una producció de Teatre Auditori de
Granollers, Orquestra de Cambra de
Granollers, Amics de la Unió i Fundació AC
de Granollers.
Fa molts anys, la pol·lució, el malbaratament
de recursos, l’excés de població i la
inconsciència van portar la humanitat al
Gran Desastre: un cataclisme ecològic de
proporcions planetàries del qual molt pocs
humans es van salvar.
Per no repetir el desastre, els humans que
van quedar van haver de transformar-se en
trihumans, unitats formades per tres antics
humans, ara convertits en una sola persona.
El fet de ser tres, fa que els trihumans
sempre hagin de pactar per fer qualsevol
cosa i això provoca bona entesa entre ells i
els evita baralles i guerres. A més, per fer-ho
tot més fàcil, els trihumans es comuniquen
cantant, una manera molt més fluida,
efectiva i agradable de comunicar-se que
no a base de paraules ambigües, mentides i
crits, com feien els humans.

Quan comença l’òpera som a l’any 3.333 i els
trihumans han trobat en unes excavacions
arqueològiques un estrany instrument que
els humans feien servir per comunicar-se:
un mòbil. Els seus científics han aconseguit
desencriptar-lo i, gràcies a ell, han pogut
estudiar com eren els humans, dels quals
fins avui en sabíem molt poques coses, i què
els va portar a provocar el Gran Desastre.
El mòbil trobat pertanyia a una nena
humana que el va utilitzar per gravar
un blog-diari explicant la seva vida i les
seves impressions i pensaments sobre el
món que l’envoltava. Amb la informació
emmagatzemada al mòbil, els trihumans han
pogut descobrir, amb sorpresa, les maneres
tan peculiars de funcionar que tenien els
humans. I entendre com es relacionaven,
com evolucionaven, com s’enamoraven,
com es reproduïen i com es barallaven. I
com s’ho van fer per destruir el planeta.
La humana propietària del mòbil es deia
Greta, i tot sembla indicar que podria
tractar-se de Greta Thunberg, la noia sueca
que va impulsar els Fridays for Future, el
moviment de nens i nenes de tot el planeta
en lluita contra el canvi climàtic.

Cicle Gaudí
Dimarts 17 de març / 20 hores
Cinema Edison

La innocència

de Lucia Alemany
Versió original en català, castellà i anglès
Producció catalana, escrita per Lucía
Alemany i Laia Soler, amb fotografia de
Joan Bordera, música d’Òscar Senén, i
interpretada per Carmen Arrufat, Laia
Marull, Sergi López, Joel Bosqued, Sonia
Almarcha, Josh Climent, Bogdan Florin
Guilescu i Lidia Moreno. Durada: 92 minuts.
Premi Gaudí a la millor actriu de repartiment
per Laia Marull.

LA INNOCÈNCIA

La Lis és una adolescent que somia
convertir-se en artista de circ i escapar
del seu poble, malgrat que sap que, per
aconseguir-ho, haurà d’enfrontar-se als seus
pares. És estiu i la Lis es passa el dia jugant

al carrer i flirtejant amb el seu xicot, uns
anys més gran que ella. La xafarderia dels
veïns i la manca d’intimitat obliguen a la Lis a
portar aquesta relació en secret per tal que
els seus pares no se n’assabentin.

Petit
Edison
Diumenge 8 de març / 12 hores
Cinema Edison

Zibila i el poder
de les ratlles
d’Isabelle Favez, Benoît Chieux, Marc Riba,
Anna Solanas i Marina Svojíková
Durada: 55 minuts
La Zibila és una zebra adoptada per una
família de cavalls. Quan es traslladen a viure
a la ciutat, la Zibila comença en una nova
escola. A ella mai li havien molestat les seves
ratlles, però això canvia quan els companys
de classe li fan la guitza perquè té un
pelatge diferent. Quan li prenen el seu
peluix preferit, fa tot el possible per
recuperar-lo.
Una història acompanyada de tres curts
per celebrar la diversitat.
A partir de 3 anys

LES VIDES DE MARONA

Diumenge 22 de març / 12 hores
Cinema Edison

Les vides de Marona
d’Anca Damian (França, 2019)
Durada: 92 minuts

Aquesta és la història d’una gosseta que
recorda els diferents amos que ha tingut
al llarg de la seva vida i als quals ha estimat
incondicionalment, omplint d’innocència i
de llum totes les llars on ha viscut.
A partir de 7 anys

Diumenge 1 de març / 17.30 hores
Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles

Cocoué
Petit Bon Hom

Dins la foscor algú va començar a cantar i
s’encengué una espurna i amb els trossos

L’Associació Cultural, té acords amb altres
entitats i programacions de la ciutat
que permeten als nostres socis gaudir
d’avantatges exclusius:
– Descompte del 15% en tots els espectacles
i concerts d’Escena Gran (Teatre Auditori
de Granollers, Llevant Teatre i Sala NauB1)
i preus especials al Cinema Edison. Per
tal de poder-ne gaudir, tant per Internet
com a taquilles, has de fer-ho amb el teu
número de soci.
– Descompte del 20% en les entrades
dels cicles i festivals organitzats pel Jazz
Granollers.

Titelles

La caputxeta
L’Estaquirot Teatre

Diumenge 15 de març / 17 i 18 hores
Casa de Cultura Sant Francesc
Espectacle per a nadons

Sons de colors
La Botzina

A partir dels contes il·lustrats d’Eric Carle us
oferim un seguit de narracions combinades
amb música. La intensitat dels colors, lligada
amb la senzillesa de les històries farà que
els mes petits tinguin els ulls com taronges
durant 40 minuts.

SONS DE COLORS

Club AC

Diumenge 5 d’abril / 17.30 hores
Casa de Cultura Sant Francesc

Hi havia una vegada una nena que sempre
duia una caputxeta vermella al cap i per
això tothom li deia caputxeta vermella. La
caputxeta vivia amb la seva mare que era
modista. Un dia, la seva àvia, que vivia sola,
va anar al metge perquè tenia molta tos.
Quan la caputxeta anava cap a casa seva,
amb el seu amic Joan, es van entretenir
davant una fira i van arribar molt tard.
Però pel camí va trobar un llop que la va
enganyar… En sabeu el final?

LA CAPUTXETA

– Entrada gratuïta al Planetari del Museu de
Ciències Naturals de Granollers.
– Descompte a les projeccions del Cineclub
de la Garriga i del Cinema Alhambra de la
Garriga.
– Us recordem que durant els mes de març
cobrarem la quota anual d’associats de
l’Associació Cultural de Granollers.
– Per tal de poder-ne gaudir, tant per
internet com a taquilles, has de ferho amb el teu número de soci.

30è Festival de Jazz de Granollers
6 de març / 22 h
Casino de Granollers – Club de Ritme
Marco Mezquida & JazzGranollers
Ensemble
Planetari
Del 14 al 21 de març / de 16:45 h a 18:15 h
Planetari familiar: Històries d’Ósses
Del 14 al 21 de març / de 18:15 h a 19:45 h
La primavera i el zodíac

Recomanacions
Teatre Auditori de Granollers
6 de març / 21 hores
Teatre Auditori de Granollers
Calma!
Guillem Albà
Roger de Flor, 33, 2n, 2a
08401 Granollers
T 93 861 55 98
secretaria@acgranollers.cat

www.acgranollers.cat
@ACGranollers
AC Granollers
acgranollers
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d’un paisatge va construir un ninot. Cocoué
desperta per primera vegada i els seus peus
comencen a caminar. A cada passa que fa
un nou món es dibuixa. Un viatge que el
portarà a conèixer curiosos personatges.

