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El metge de 
Lampedusa
Amb Xicu Masó

Ds. 03/02/2018 · 20.30 h

Fa trenta anys que Pietro Bartolo és el metge de 
Lampedusa. A la seva autobiografia, Llàgrimes de 
sal, relata una vida dedicada a l’atenció dels exiliats 
que naveguen fins a l’illa des de les costes africa-
nes. Bartolo els acull i els cuida, i també els escol-
ta. L’actor Xicu Masó s’ha fet seva la veu i la memò-
ria del doctor per fer-nos entendre la urgència de 
la catàstrofe amb un espectacle basat en fets tris-
tament reals.

Direcció
Miquel Gòrriz

Adaptació i dramatúrgia
Anna Maria Ricart

A partir del llibre
Lacrime di Sale

Intèrpret
Xicu Masó

Producció executiva
Arnau Nadal

Coproducció
Punt produccions teatrals SL
Teatre Lliure
Temporada Alta

Durada aprox.
75 min

Organització
Ajuntament

TEATRE

TEATRE

Ds. 17/02/2018 · 20.30 h

Barbes de balena fa un recorregut per la vida 
de la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), 
la primera dona llicenciada en medicina a Ca-
talunya i a l’estat espanyol. La seva va ser una 
carrera plena d’obstacles, que va anar supe-
rant, per exercir una professió aleshores veta-
da a les dones. A partir de la seva figura, també 
fem memòria de les nostres àvies, besàvies..., 
i reflexionem sobre les dones d’avui en dia. A 
l’època de la doctora Aleu, les dones portaven 
cotilla, i nosaltres?

Barbes 
de balena
Els Pirates Teatre

Direcció
Mònica Bofill

Dramatúrgia
Anna Maria Ricart

Intèrprets
Ariadna Cabiró
Laura López
Núria Cuyàs
Anna Romaní / Anna Rosell

Composició musical
Ariadna Cabiró

Coreografia
Anna Romaní

Producció
Marina Marcos

Durada aprox.
70 min

Organització
Ajuntament
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Música de cine
GIOrquestra

Ds. 24/02/2018 · 20.30 h

Amb motiu del 10è aniversari de la Mostra de Ci-
nema de Castellar del Vallès BRAM! la GIOrques-
tra, l’Orquestra Simfònica de Girona, interpre-
tarà diverses peces de les bandes sonores més 
famoses de la història del cinema. En total, es 
podrà gaudir de 23 temes de les pel·lícules La 
La Land, Harry Potter, E.T., James Bond, Indiana 
Jones, Moon River, The Piano, Titanic, Out Of Afri-
ca, Ghost, Allò que el vent s’endugué, Psicosis, 
El bueno, el feo y el malo, El Padrino, Casablan-
ca, L’últim emperador, El senyor dels anells, Pira-
tes del Carib, Gladiator, La vida és bella, La llista 
de Schindler, Star Wars i Joc de trons. Totes les 
peces compten amb arranjaments per a orques-
tra de deu músics fets per Marc Timón, guanya-
dor de tres Jerry Goldsmith Awards. Timón treba-
lla actualment a Sonic Fuel Studios a Hollywood, 
on és l’orquestrador de la sèrie Agent Carter per 
a Marvel TV.

Direcció
Marc Timón

Formació
2 violins
1 viola
1 violoncel
1 contrabaix
1 flauta 
1 clarinet
1 trompa
1 piano
1 percussionista

Durada aprox.
90 min

Organització
Ajuntament

Ínfimit
In Crescendo

 Ds. 07/04/2018 · 18.00 h

Cançons de tota mena, algunes 100% a capella i 
altres amb instruments en directe, interpretats 
pels mateixos membres del grup. Us proposem 
un viatge musical, temporal i emocional a través 
dels records i la memòria. El repte: versionar de 
manera sorprenent una bateria de temes cone-
guts per tota mena de públics, tonades que ocu-
pen un espai al subconscient de qualsevol perso-
na. Entre aquests, destaquem “Somewhere Over 
The Rainbow”, del Màgic d’Oz; “The Second Star 
To The Right”, de Peter Pan; “El Núvol De La Son”, 
de Dàmaris Gelabert; “Zapping”, medley de sinto-
nies televisives; “El Trencanous”, de Tchaikovsky; 
“Tot jugant”, amb cançons infantils; o “Dracs i Lla-
dres”, tema original d’In Crescendo.

Veus, llums, instruments, paraules. Us convidem a 
conèixer aquells nens que avui som nosaltres.

In Crescendo són
Paula Aparicio
Miquel Fernández
Julen Gerrikabeitia
Samantha López
Inés Martí de Veses
Laia Martínez
Arnau Oliver
Elena Oliver
Anna Pérez Cansell
Lluís Pérez Cansell
Maria Rosa Rodríguez

Idea original
In Crescendo

Direcció musical
Lluís Pérez Cansell

Direcció escènica
Jordi Vilar
Julen Gerrikabeitia

Durada aprox.
70 min

Organització
Ajuntament
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Adossats
De Ramon Madaula

Ds. 14/04/2018 · 20.30 h

Sant Jordi. Una urbanització de cases adossades al 
Vallès Occidental. El dia s’allarga, comença el bon 
temps. Una família de classe mitjana catalana es 
troba al jardí de la casa d’en Jordi i la Carme, on tres 
generacions de Jordis celebren plegats el dia del nos-
tre patró. Però ho faran envoltats de roses plenes 
d’espines, de dracs que treuen foc i de cavallers que 
potser no són tan valents... Adossats intenta donar 
resposta a la pregunta: què ens uneix realment als 
nostres parents? Una història sobre les relacions fa-
miliars i les influències que van de pares a fills.

Autor
Ramon Madaula

Director
Jordi Casanovas

Intèrprets
Ramon Madaula
Jordi Bosch
Carles Canut
Rosa Renom
Marieta Sánchez
Guillem Ballart

Escenografia
Joan Sabaté

Producció
Maite Pijuan
Teatre Romea 
Bitò

Producció executiva
Raquel Deroño

Durada aprox.
100 min

Organització
Ajuntament

Parnàs
Roger Mas

Ds. 21/04/2018 · 20.30 h

Roger Mas encarna com ningú el prototip del can-
tautor: agermanar música i poesia, autoria i inter-
pretació, però també novetat i tradició. Ho demos-
tra a cada disc, reinventant-se en trobador incipient, 
crooner de cobla, artista tel·lúric, bluesman rutilant, 
estrella del pop, rapsode profund o un doll de veu 
fonda. Ara, amb una veu en plena maduresa, se’ns 
endú de viatge al Parnàs, al jardí dels poetes, on in-
sisteix a emocionar-nos amb les veus dels altres 
i músiques noves. Al disc i als concerts hi trobem 
noves cançons pròpies i poemes que ha musicat 
d’autors tan diversos com Torquato Tasso, Amadeu 
Vidal i Bonafont, Toni Gol i Roca, Miquel Martí i Pol, 
Joan Maragall, Salvador Espriu o Eulària Anzizu.

Veu i guitarres
Roger Mas

Piano
Xavier Guitó

Contrabaix
Arcadi Marcet 

Flautes, dilruba i percus-
sions
Míriam Encinas

Durada aprox.
90 min

Organització
Ajuntament

MÚSICA
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Mala 
broma
Sala Muntaner

Ds. 12/05/2018 · 20.30 h

Dos antics amics es retroben després de vint anys. 
Quan eren joves presentaven plegats un programa 
radiofònic d’humor. Ara un d’ells ja ha triomfat com 
a humorista però l’altre ha fracassat com a perio-
dista. Els dos fan una juguesca al voltant d’un tema 
que els apassiona: els límits de l’humor. Serà capaç 
el periodista de fer la broma més forta que pugui 
imaginar a la seva dona? Es pot fer broma de tot?

Text
Jordi Casanovas

Direcció
Marc Angelet

Ajudant de direcció
Artur Rodríguez

Intèrprets
Anna Sahun
Ernest Villegas
Òscar Muñoz

Direcció tècnica
Xavier Xipell (Xipi)

Organització
Ajuntament

GENER - MAIG 2018

L’Endrapa-
somnis
Teatre al detall

Dg. 04/02/2018 · 12.00 h

Al país de la Bona Son la princesa Dormisso-
na no pot dormir perquè té malsons. Els seus 
pares, els reis, rumien, ho consulten amb el 
coixí, demanen consells a metges, herbolàries 
i xarlatans però no troben cap remei que gua-
reixi el mal de la petita princesa. Potser l’En-
drapasomnis serà la solució…

Una història onírica i màgica, inspirada en un 
conte de Michael Ende, que ens parla de la por, 
del valor terapèutic dels contes i de com bus-
quem solucions ben lluny quan la resposta pot 
ser dins de nosaltres mateixos.

L’espectacle va obtenir el Premi de la crítica 
2014 al millor espectacle familiar.

Autor
Jordi Palet

Direcció i coreografia
Joan Maria Segura Bernadas

Intèrprets
Xavi Idàñez
Txell Botey

Música en directe
La Tresca i la Verdesca 
(Jordi López, Toni López i 
Claudi Llobet)

Edats recomanades
A partir de 5 anys

Durada aprox.
55 min

Organització
Ajuntament

TEATRE FAMILIAR

TEATRE
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El petit 
piano
Centre de Titelles de Lleida

Dg. 08/04/2018 · 12.00 h

Hi ha pianos que amaguen històries meravelloses. 
Això és el que descobreix la Nona quan sent el seu 
avi tocar l’antic piano de casa seva. Segons l’avi, 
aquest va ser el primer piano d’un infant que era 
trapella i juganer, com qualsevol altre, però, alho-
ra, apassionat del tot per la música: qui un dia fou 
l’Enric Granados. A través de la seva música, recre-
ada en viu per tres concertistes i de les mans d’una 
actriu i un actor, tots dos titellaires, el públic pot 
endinsar-se en el joc escènic d’uns titelles i d’uns 
dibuixos animats que evoquen i descriuen, d’una 
manera amena i divertida, el perfil artístic i humà 
d’aquest músic. 

Autor, director, disseny de 
titelles i escenografia
Joan-Andreu Vallvé

Música
Enric Granados

Arranjaments musicals
Jordi Cornudella

Actors-titellaires
Aitana Giralt / Clara Olmo
Àngel Pérez

Músics
Neus Puig
Marta Castelló
Núria Garcia

Edats recomanades
A partir de 3 anys

Durada aprox.
55 min

Organització
Ajuntament

TEATRE FAMILIAR

Faboo, 
l’encant de la 
imaginació
Escena Creativa SL

Dg. 11/03/2018 · 12.00 h

Aquest és un espectacle de teatre gestual carac-
teritzat per la seva simplicitat i expressivitat, que 
estimula la imaginació i la creativitat d’infants i 
adults. Només calen un cos humà, uns elements 
quotidians i una dosi de creativitat perquè neixi 
Faboo, un ésser singular que s’expressa a través 
de gestos i sons, de manera innocent i espontània, 
amb una imaginació desbordant capaç de captivar 
espectadors de qualsevol edat.

L’espectacle va obtenir el Premi FETEN 2015 per 
la seva expressivitat i el Premi al millor especta-
cle al VI Festival Internacional de Teatre de Fira de 
Saragossa 2015.

Guió i direcció
Oscar Vidal

Actrius
Ane Miren Lafuente
Elisa Forcano
Sonia Esteban

Edats recomanades
A partir de 4 anys

Durada aprox.
45 min

Organització
Ajuntament

TEATRE FAMILIAR
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Entrades 
i abonaments

Entrada 
normal

15 € 

Compra les teves entrades 
i/o abonaments a 
www.auditoricastellar.cat

Preus de compra anticipada:
· Teatre i música
  Abonament de 
  7 espectacles: 70 euros
  Entrades: 12 euros/espectacle
· Teatre familiar
  Entrades: 5 euros/espectacle

Regala 
emocions, 
regala
Auditori
Fes la teva compra a través del web
de l’Auditori o al Servei d’Atenció 
Ciutadana i vine al SAC (El Mirador) 
a buscar el teu sobre regal per 
guardar-hi les entrades. 

Si regales Auditori, 
segur que encertaràs!

• A través del web www.auditoricastellar.cat 
• Al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, pl. d’El Mirador, s/n): només amb targeta, dilluns i divendres, de 8.30 a 14.30 h i de dimarts a dijous,  de 8.30 a 19 h
• 1 hora abans de l’inici de cada espectacle a la taquilla de l’Auditori (amb targeta i en efectiu)

Compra d’entrades i abonaments

Abonament a 7  
espectacles 

70 € 
 

Número d’espectacles Tarifa

Abonaments

*La tarifa reduïda s’aplicarà a persones incloses en algun dels col·lectius següents: persones que 
comprin entrades anticipades a la pàgina www.auditoricastellar.cat o al Servei d’Atenció Ciutada-
na, persones menors de 25 anys, persones majors de 65 anys. 

**Preu de l’entrada individual en cas de compra de 10 o més entrades. 

Entrada col·lectius 
(10 o més persones)**

Entrada amb 
descompte*

12 € 

+7

10 € 

Preus per espectacle

Temporada de 
teatre i música

*Preu per la compra anticipada a través de www.auditoricastellar.cat 
o al Servei d’Atenció Ciutadana.

**La tarifa reduïda s’aplicarà a persones incloses en algun dels col·lectius se-
güents: famílies nombroses i famílies monoparentals (caldrà presentar carnet 
acreditatiu). Aquest descompte serà aplicable quan la compra es faci a taquilla 
o de manera anticipada al Servei d’Atenció Ciutadana.

%

Entrada amb 
descompte**

Entrada
anticipada*

Entrada 
normal

6 € 5 € 4 € 

Preus per espectacle

Teatre familiar

%
SAC
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Divendres 12/01 
20.00 h
Machines
Cicle: DocsBarcelona del Mes
VOSC
Organització: Cal Gorina, 
CCCV i L’Aula

Diumenge 21/01
18.45 h
El autor
Cicle: Diumenge d’estrena
VOE
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Divendres 26/01
21.00 h
Una historia de locos
Cicle: Cinefòrum
VOSE
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Diumenge 28/01
16.00 h
Star Wars: 
El despertar de la força
Cicle: Diumenge d’estrena
Versió en català
Organització: Ajuntament

Diumenge 28/01
18.45 h
Star Wars: Els últims Jedi
Cicle: Diumenge d’estrena
Versió en català
Organització: Ajuntament

Divendres 19/01
21.00 h
Land of mine: Sota la terra
Cicle: Cinefòrum
VOSC
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Diumenge 21/01 
12.00 h i 16.30 h
Coco
Cicle: Cinema familiar
Organització: Ajuntament

Diumenge 14/01
18.45 h
El secreto de Marrowbone
Cicle: Diumenge d’estrena
Organització: Ajuntament

Divendres 02/02 
21.00 h
Figuras ocultas
Cicle: Cinefòrum
VOSE
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Divendres 09/03
20.00 h
Thank You for the Rain
Cicle: DocsBarcelona del Mes
VOSC
Organització: Cal Gorina, CCCV i L’Aula

Divendres 16/03
21.00 h
Maudie, el color de la vida
Cicle: Cinefòrum
VOSC
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Divendres 23/03
21.00 h
Una mujer fantástica
Cicle: Cinefòrum
VOE
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Divendres 16/02 
21.00 h
La profesora
Cicle: Cinefòrum
VOSE
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Del 23/02 al 04/03
Diversos horaris
10a Mostra de Cinema de 
Castellar del Vallès BRAM!
Organització: Comissió BRAM! 
(CCCV i Ajuntament)

Divendres 09/02
20.00 h
L’hora dels deures
Cicle: DocsBarcelona del Mes
VOSC
Organització: Cal Gorina, CCCV i L’Aula

Ateneu – Sala de Petit Format
8, 9 i 10 de juny
Diversos horaris

Organització: ETC i Espaiart

VI Mostra 
de Teatre Infantil 
i Juvenil


