


De nou, al Patronat!  

Comencem el nou curs amb 
moltes ganes d’agradar, amb 
molt d’entusiasme i d’il·lusió, 
perquè creiem en el que fem, 
perquè volem millorar el que 
ja hem fet i perquè sabem 
la qualitat dels espectacles 
que es programen al Teatre 
de la Garriga El Patronat. 
I ens sembla que aquesta 
temporada ens ho passarem 
bé, molt bé... perquè 
començarem de molt bon 
humor, amb l’humor d’en 
Joan Capri transvestit de 
Joan Pera, l’actor còmic més 
important del país. Seguirem 

amb un concert excepcional 
d’Elliott Murphy, vell roquer 
incombustible, músic de 
prestigi internacional que 
ha actuat arreu del món. 
I tornats a casa, tindrem 
l’oportunitat de veure en 
acció el cantactor Andreu 
Rifé –sí, sí, el doctor Josep 
de Polseres vermelles i 
compositor de l’èxit Fil 
de llum– o el cor infantil 
Els Amics de la Unió, 
de Granollers, un dels 
millors cors europeus de 
veus blanques que ens 
presentaran l’espectacle 
multipremiat V-E-U-S. Ep, 
i no ens descuidem la gent 

de la casa, la companyia 
resident de Las divinas, 
que estrenarà el seu nou 
espectacle Paradís!, o 
els sempre sorprenents 
Pastorets, o l’emoció i 
energia que desprenen 
Els Dofins. Tot plegat, 
sense oblidar el públic 
infantil, planter del futur, 
a qui seguim dedicant un 
espectacle cada mes.
Esperem haver-vos 
convençut. Veniu al 
Teatre i consulteu les 
diferents opcions de preus, 
abonaments i descomptes. 
No deixeu que us ho 
expliquin! 
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Joan Pera, Capri és el nou 
show de Joan Pera, que 
recull alguns dels monòlegs 
més coneguts del popular 
actor i humorista català 
Joan Capri (1917-2000), 
com ara El pobre González, 
Nàufrags, El Matrimoni, El 
Maniàtic, entre altres.
La ironia amable però 
incisiva de Joan Capri el van 
convertir en una caricatura 
del català urbà mitjà 
que va fer riure diverses 
generacions. Dos emblemes 
de l’humor català en un únic 
teatre, units en la comesa 
d’entretenir, divertir i fer que 
passem una bona estona en 
una comèdia de gran qualitat 
protagonitzada pel nostre 
celebrat i entranyable actor 
de l’escena catalana, el mític 
Joan Pera.

*Consultar descomptes

teatre    professional
5 d’octubre

20.30 h
Preu: 18 € platea i 16 € 

altres espais
Durada: 75 minuts

Intèrpret
Joan Pera
Il·luminació
Raúl Martínez
Ajudant de direcció
Blai Pera
Producció
FOCUS
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novel·es i reculls de contes 
s’han traduït al francès, 
l’alemany, l’italià i al 
castellà. 
 
Viu a París des del 1989 
i des de fa 15 anys forma 
parella artística amb el 
virtuós guitarrista francès 
Olivier Durand. En aquesta 
ocasió, a més, Murphy anirà 
acompanyat per la resta de 
la seva banda al complet.
 
“Jo no dubtaria assistir 
al seu concert la propera 
vegada que aquest 
novaiorquès es deixi caure 
per la teva ciutat: potser 
doni un d’aquells concerts 
que recordaràs durant tota 
la teva vida.” (web Rolling 
Stone, 19.01.2013)

*Consultar descomptes

espectacle        musical
12 d’octubre

21.00 h
Preu: 15 €

Durada: 120 minuts

Guitarra i veu
Elliot Murphy
Guitarres
Olivier Durand
Baix
Laurent Pardo
Bateria
Alan Fatras

Rocker, compositor, 
escriptor i poeta urbà, 
Elliott Murphy va irrompre 
de forma contundent en la 
història del rock l’any 1973, 
amb la publicació de l’àlbum 
“Aquashow”, considerat un 
clàssic del gènere. 
 
Aquest novaiorquès està 
considerat per la crítica 
internacional com un 
dels compositors de rock 
més cultes, intel·ligents i 
apassionats. Entre els seus 
admiradors hi ha estrelles 
com Lou Reed, Tom Petty 
i Elvis Costello, i a més 
col·labora sovint amb Bruce 
Springsteen, amb qui manté 
una intensa amistat. 
 
En 40 anys de carrera, 
Murphy ha publicat 34 
àlbums. A més, ha publicat 
sis llibres i les seves 

Col·labora:

Foto: Pierre Lecomte

Elliott Murphy & Normandy All 
Stars featuring Olivier Durand
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Entrarem dins d’un somni 
ple d’evocacions a Sinera. 
Poesies musicades i 
fragments teatralitzats 
de l’obra del poeta 
ens mostraran com la 
quotidianitat de la vida, 
viscuda o imaginada, és una 
font bàsica per a la creació 
artística.

Espectacle recomanat a partir de 6 anys. 

*Preu únic

27 d’octubre 
18 h

Preu: 5 €
Durada: 45 minuts

Idea original i dramatúrgia
Sergi Argemí i Marta Catalan
Actors
Sergi Argemí Rodríguez, Marta 
Catalan Toran
Escenografia i vestuari
Alambiq
Construcció escenografia
Gerard Termes

Viatge per l’imaginari de 
Salvador Espriu

La companyia Alambiq 
presenta Si n’era un somni, 
un viatge per l’imaginari de 
Salvador Espriu on a través 
de les seves poesies i textos 
narratius vol apropar els 
infants al món de la poesia.

Dins d’un teatret de cartró, 
en Salom es desperta. 
Un nou dia a Sinera! Fet i 
fet, serà l’Ariadna qui el 
despertarà i mourà els fils 
perquè en Salom visqui una 
aventura de records, poesies 
i cançons.
O tot haurà estat un somni?

teatre    professional
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D’una contundència elegant 
i melòdica, Ping pong és el 
tercer disc del cantactor 
Andreu Rifé, on es parla 
parla del seu moment 
actual, que es caracteritza 
per voler dir adéu a certes 
pors i lligams i donar pas 
a un present renovat. Són 
temes que van de la soledat 
a la companyia, de l’amor al 
desamor, de l’èxit al fracàs, 
del passat al futur... com una 
pilota de ping pong amunt 
i avall de la taula de joc. 
Aquest treball inclou èxits 
com “M’agrada el Ping pong” 
o “Fil de llum” de la sèrie 
Polseres vermelles, gràcies 
als quals ha obtingut un 
gran ressò popular.

*Consultar descomptes

9 de novembre 
20.30 h

Preu: 12 €
Durada: 85 minuts

Veu 
Andreu Rifé
Guitarres i programacions 
Raúl Juan
Piano i teclats 
Dani Prat
Baix i cors 
Carlos Rivero
Bateria 
Roger Pi

espectacle        musical
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Un repertori que comprèn 
cançons d’arreu del món, de 
Noruega a Japó, unes més 
tradicionals i altres més 
contemporànies, passant 
per diferents gèneres, del 
clàssic al modern. Els seus 
concerts, a més d’oferir una 
gran qualitat musical, són 
espectacles elaborats amb 
atractives coreografies i 
postes en escena. 

Més informació
www.amicsdelaunio.org

*Preu únic

espectacle        musical
16 de novembre

18 h
Preu: 10 €

Durada: 75 minuts

Direcció
Josep Vila i Jover

V-E-U-S! és la nova 
producció del Cor Infantil 
Amics de la Unió, un dels 
millors cors europeus de la 
seva categoria, que presenta 
un concert que no només es 
veu i s’escolta sinó que es 
toca, es respira i es viu. Un 
concert on música i teatre 
s’uneixen en una posada en 
escena única gràcies a la 
qual l’espectador se sentirà 
dins la música, com si fos un 
membre més del cor. 
Un cor de veus blanques a 
capella i una il·luminació 
molt especial són els 
ingredients que conformen 
aquest concert intimista que 
formula una nova manera 
d’entendre, de veure i de 
sentir el cant coral.
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a un dels personatges de 
l’obra Ubú rei, d’Alfred Jarry, 
és una companyia de teatre 
especialitzada en la creació 
d’espectacles per a públic 
familiar. 

Més informació
www.princeptotilau.cat

Espectacle recomanat per a nens i nenes 
de 4 a 8 anys. 

*Preu únic

24 de novembre 
18 h

Preu: 5 €
Durada: 50 minuts

Text i direcció escènica
Marc Hervàs
Intèrprets
Clara Dalmau i Mònica Torra
Escenografia
Anna Alcubierre, Judit Colomer 
(ajudant)

La companyia del príncep 
Totilau presenta “El país 
del pa amb tomàquet”, un 
espectacle per a tots els 
públics sobre les festes 
i tradicions catalanes 
des d’un punt de vista 
molt peculiar: el de dues 
extraterrestres que han 
estat un any convivint en una 
escola del nostre país. 
Quan tornen al seu 
planeta, expliquen en una 
conferència com celebrem 
la castanyada, les festes 
de Nadal, Carnestoltes, 
Setmana Santa, Sant Jordi, 
Sant Joan i la Festa Major. 

La companyia del príncep 
Totilau, que deu el seu nom 

 

teatre    professional
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per a tothom, època de 
postguerra. El desconcert, 
la pobresa i la tristesa s’han 
estès com una estranya 
epidèmia al nostre país. La 
censura i les forces d’ordre 
públic les persegueixen 
per falses profecies i 
per això disfressen els 
seus espectacles amb 
innocents cançons que 
sovint perverteixen. Quan 
apareixen a escena, amb 
les seves cançons i els seus 
vestits estrafolaris, tot es 
transforma, i tot allò que 
era miserable i decadent 
es converteix en bellesa i 
horror a parts iguals.
 
*Consultar descomptes

espectacle        musical
CABARET

30 de novembre
20.30 h

Preu: 12 €
Durada: 80 minuts 

Text
Marilia Samper 
Direcció
Martí Torras 
Intèrprets
Carla Móra, soprano 
Irene Ruiz, 
mezzosoprano 
Marta Móra, contralto 
Clarinet soprano i 
clarinet baix
Robindro Nikolic 
Guitarra
Julien Chanal 

Paradís! és el quart 
espectacle de Divinas. Una 
nova proposta on les tres 
artistes s’endinsen en la 
música ibèrica, llatina i 
mediterrània de la primera 
meitat de s. XX,  amb aires 
dels artistes nòmades i 
dels gitanos europeus. En 
aquesta ocasió estaran 
acompanyades d’un 
guitarrista i un clarinetista.

Les veus de Divinas ens 
expliquen la història d’una 
companyia de “varietés” 
ambulant anomenada 
Paradís, que ha girat 
clandestinament de fira en 
fira, de poble en poble, amb 
l’afany de dur una mica de 
diversió i alegria als seus 
habitants. Són temps difícils 

CIA.
RESIDENT
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L’Associació “Fem 
Pastorets” celebra el desè 
aniversari del retorn dels 
Pastorets al Patronat, 
que, aleshores, es va fer 
de la mà de l’AMPA del 
CEIP Tagamanent. Amb el 
guió dels Pastorets, escrit 
pels seus directors, Xavier 
Gotanegra i Joan Monells, 
i l’Arnau Geli, us proposem 
un viatge al món màgic del 
Nadal des de la perspectiva 
d’un jove en el context 
escolar.
Un altre cop la novetat, 
la modernitat i la tradició 
tornen a anar plegades 
amb els únics objectius de 
fer passar una bona estona 
al públic i assegurar la 
continuïtat d’aquesta tradició 
tan arrelada al nostre poble.

 *Preu únic

teatre    amateur
25, 26, 28 i 29 de desembre 

i 11 de gener
19 h

Preu: 10 €/menors de 12 
anys 6 €

Durada: 150 minuts 

Els pastorets van a 
l’escola 

I si l’escenari s’hagués 
convertit en una aula 
d’escola? La màgia del 
teatre té aquestes coses. 
Pot transformar els espais 
radicalment i portar-te a 
un lloc imaginari. On ens 
portaran “Els Pastorets” en 
aquesta ocasió? Què hi fa 
aquí aquest llapis gegant? 
I aquest dimoni no és el 
professor de gimnàs?
Us convidem a deixar-vos 
endur per la imaginació. 
Enguany, un alumne d’una 
escola qualsevol del nostre 
poble, amb l’ajut de la seva 
creativitat, ens transforma 
la història més bonica de 
Nadal a través de la seva 
màgia.

Foto: Ramon Ferrandis
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A Compte amb el Conte 
comptem amb diversos 
col·laboradors, com la 
participació de dos actors 
professionals (Lluís Pérez i 
Mireia Gatius) i els alumnes 
del taller de fusteria 
d’ACADA i de l’IME que 
fan que cada vegada els 
espectacles dels Dofins 
serveixin per fer un treball 
educatiu transversal on 
el rigor professional i la 
voluntat de créixer es fa més 
evident.

*Preu únic

teatre    amateur
26 de gener

18 h
Preu: 5 €

Durada: 45 minuts

Una jove parella, en Manel 
i l’Anna, han hagut de fugir 
del seu poble perquè deien 
mentides als seus habitants. 
Ara han de refer la seva vida 
en una casa abandonada al 
mig del bosc. La sorpresa 
serà quan coneguin a set 
nois i noies que han estat 
abandonats. Aleshores 
la seva vida farà un tomb 
inesperat.

Aquest és el primer projecte 
del Grup de Teatre Els 
Dofins, pensat per a tots 
els públics. Des dels més 
petits als més grans i 
especialment als més joves.
Per fer aquesta primera 
incursió han apostat per un 
espectacle de contes un pèl 
especial. Es tracta d’una 
història on hi ha referents 
contínues a contes populars 
que tots coneixem. 
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A càrrec de Joan Monells i 
Mireia Gatius
Es crearà un espectacle 
amb la col·laboració d’altres 
actors i actrius. S’explicarà 
un història partint dels 
interessos dels alumnes.

Taller jove
Adreçat a nois i noies a partir 
de 14 anys
Dijous, de 18 a 20 h
A càrrec de Joan Monells
L’objectiu és tenir eines per 
poder actuar davant del públic 
i un millor autoconeixament. 
Es treballarà la improvisació, 
la tècnica de veu, cos i 
interpretació

Preus:75 € / trimestre (Grup 
d’iniciació i d’aprofundiment  / 
Taller jove)
50 € / trimestre (Taller Dofins)

Informació i inscripcions 
del 12 al 20 de setembre, a 
l’Àrea d’Ensenyament, c/ 
Negociant, 79.  Tel. 93 860 59 
90 –scomas@ajlagarriga.cat 

Grup iniciació
Adreçat a nens/es i nois/es de 
9 a 14 anys
(4t de Primària a 2n d’ESO)
Divendres, de 17.30 a 19.30 h
A càrrec de Lluís Pérez
Per nens/es i nois/es que 
busquen en el teatre una 
forma d’expressió. Es 
treballarà el coneixement 
personal i de grup a través del 
joc teatral i el treball del cos.

Grup aprofundiment
Adreçat a nens/es i nois/es de 
9 a 14 anys
(4t de Primària a 2n d’ESO)
Divendres, de 17.30 a 19.30 h
A càrrec de Mireia Gatius
Per a nens/es i nois/es amb 
inquietuds teatrals i amb 
ganes d’aprofundir en les 
diferents tècniques d’aquesta 
disciplina artística. 

Taller dofins
Adreçat a persones amb 
discapacitat física i/o psíquica
Dimecres, 18.30 a 20 h

L’Escoleta de 
Teatre pretén, amb 
l’enriquiment cultural 
que suposa aquesta 
disciplina artística, 
formar l’alumne perquè 
aprengui a treballar 
la psicomotricitat, 
l’autocontrol, l’expressió 
oral i diverses tècniques 
interpretatives. Es 
treballa amb professorat 
professional i especialista 
en cadascuna de les 
matèries.
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Et convidem a gaudir amb 
nosaltres de bon menjar i 
bons pensars.

T’oferim:
Entrepans
Amanides
Batuts
Sucs naturals
Xocolata calenta
Cafès i infusions
Vermuteria

Espai infantil
Activitats culturals
Zona wifi
 
Horari: 
de dimarts a dijous de 8 a 23 h
divendres i dissabte de 8 a 1h
diumenge de 8 a 20h
El Passeig, 42.

Consulta la nostra agenda 
d’activitats.

Per contactar:
cafedelteatre222@gmail.com
Facebook: El Cafè del Teatre
Twitter: @elCafeTeatre

L’estiu madura als capvespres.
Si ha de fer fresca, un núvol
enfosqueix el verd gris del turó.
Hem après –estuari del dolor–
que la terra dels pares és magra.
¿Què farem per sopar aquesta nit?
Dins la copa primera d’avui
el gel s’esbuca. Demà s’acosta.
Veus al fons del jardí. Rialles.
Prop les pomeres l’aigua corr
a la síquia. Ara sentim
un retrocés a la retina: la Mare
de sempre, les visites de capaltard
a la casa gran, últimes paraules.

L’estiu madura. Palèmon diu:
“Tancau les síquies, al·lots;
els prats ja han begut prou.”

Valentí Puig, L’estiu madur, Quaderns 
Crema, 1985



Com arribar-hi:
El Passeig, 42

Vehicle privat:
C-17 (Barcelona - Puigcerdà)
Nacional 152 (Granollers – La Garriga)

Tren:
Línia Barcelona – Puigcerdà
Telèfon RENFE
 902 240 202
www.renfe.com

Autobús 
Barcelona – Vic
Servei nocturn la Garriga – Barcelona
Telèfon d’informació
902 130 014
www.sagales.com

El Teatre de la Garriga disposa d’espais i accessos per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
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Descomptes
Carnet Jove, 15% de 
descompte. 
Estudiants, 15% de 
descompte.
Fins a 2 anys, entrada 
gratuïta sense localitat pels
espectacles familiars.
Més de 65, 20% de 
descompte. 
Carnet de la Biblioteca, 20% 
de descompte. 
Parelles lingüístiques, 2x1.
Alumnat dels cursos de 
català del Consorci per a la 
normalització
Lingüística, 15% de 
descompte.  

Cal acreditar-se per 
gaudir dels descomptes. 
Els descomptes no són 
acumulables. 

Venda de localitats

A través del Tel-entrada  
902 10 12 12 (24h/dia).
A totes les oficines de 
Catalunya Caixa.
Per internet a telentrada.com.
1 hora abans de començar 
l’espectacle a la taquilla del 
Teatre.

Carnet Imprescindible
Joves de 14 a 26 anys. 
Preu únic de 8 € a tots els 
espectacles.

Més informació
OAC,  Àrea de Cultura.
Telèfon 93 860 50 50

Carnet Verd
Persones amb discapacitat 
(amb certificat de disminució
de l’ICASS). Preu únic de 8 
€ tots els espectacles.

ZONA 1     192         Localitats platea

Lateral Lateral

Llotges
Platea

Llotges

ZONA 3     48           Localitats visió reduïda
ZONA 4     38           Localitats lateral

364 Localitats + 4 per persones amb mobilitat reduïda
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Recordeu

Els espectacles començaran 
puntualment. Per evitar 
molèsties als espectadors i 
als artistes, un cop iniciada 
l’actuació no es permetrà 
accedir al Teatre.

L’accés del públic comença 20 
minuts abans de l’hora d’inici 
dels espectacles.
Es prega els espectadors que 
s’assegurin que el seu rellotge, 
telèfon mòbil o altres aparells 
no emetran senyals acústics 
durant l’espectacle.

Està prohibit filmar o gravar 
sense autorització.
No es pot fumar en tot el recinte.

L’organització es reserva el 
dret d’admissió.

Abonaments (excepte Pati 
Mòbil i Pastorets):
4 espectacles a escollir 35 €
5 espectacles a escollir 45 €
Es poden adquirir a la taquilla 
del Teatre i a l’Àrea de Cultura 
93 860 50 50

Condicions de venda de 
localitats

Quan es tinguin les entrades, 
cal comprovar que la data i 
la localitat siguin les que heu 
demanat.

Una vegada adquirida, 
l’entrada no serà bescanviada 
ni en serà retornat l’import.

L’organització es reserva el dret 
d’alterar o modificar el programa 
de l’acte sempre que la causa 
sigui imputable a raons alienes.
L’organització es reserva el dret 
a permetre l’entrada al Teatre 
un cop començat l’espectacle.

En cas d’anul·lació de l’acte, 
l’organització es compromet a 
retornar l’import de l’entrada.

Qualsevol anulació o canvi 
d’horari serà anunciat al 
facebook, twitter o blog del teatre. 

En cas de compra anticipada, 
Tel-entrada aplica un import 
de 0,90 € (en les entrades 
d’import fins a 6 €) o de
1,80 € (en les d’import 
superior a 6 €) en concepte de
despeses de gestió.

Dia Obra Hora Preu Gènere

Octubre            

Dissabte 5 Joan Pera, Capri 20.30 h 18 € /16 € Teatre
Dissabte 12 It takes a worried man, 21 h 16 € Música
 Elliott Murphy
Diumenge 27  Si n’era un somni: 18 h 5 € Familiar
 viatge per l’imaginari 
 de Salvador Espriu

Novembre

Dissabte 9 Ping Pong 20.30 h 12 € Música 
Dissabte 16  V-E-U-S 18 h 10 € Música
Diumenge 24 El país del pa amb 18 h 5 € Familiar
 tomàquet        
Dissabte 30 Paradís 20.30 h 12 € Música  
 
Desembre

25,26,28,29 Pastorets 19 h 10 €/ Teatre
                       menors de 12 anys 6 €      
Gener

Dissabte 11 Pastorets 19 h 10 €/ Teatre
                       menors de 12 anys 6 €
Diumenge 26 Compte amb el conte 18 h 5 € Familiar
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Ctra. Nova 125  La Garriga
Tel: 938 605 858 drvalls.com
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Lloguer i cessió d’espais
El Teatre de la Garriga, 
a més d’oferir una 
programació estable de 
teatre, música i dansa, posa 
a disposició de les entitats 
socioculturals i empreses 
interessades, diversos 
espais idonis per a diferents 
tipus d’actes: presentacions, 
seminaris, assaigs, 
xerrades, congressos...

Espais
Platea, llotges i primer pis 
368 localitats.
Sala Altell i sala Altell 2, 
sales polivalents amb 
diferents capacitats.

El Teatre de la Garriga 
disposa d’espais i accessos 
per a persones amb 
mobilitat reduïda.

Informació 93 860 50 50 

infoteatre@ajlagarriga.cat

Aquestes dades són 
merament informatives i 
serviran per poder rebre 
informació dels espectacles 
i esdeveniments que es 
realitzin al Teatre de la 
Garriga. Cal lliurar aquesta 
butlleta a la taquilla del 
Teatre o a l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament, 
Plaça de l’Església, 2. 

L’Ajuntament de la Garriga 
garanteix la confidencialitat 
en el tractament de 
les dades de caràcter 
personal que es recullen, 
així com la implementació 
de les mesures, d’ordre 
tècnic i organitzatiu, que 
garanteixen la seguretat 
d’aquestes dades.

Per l’exercici de drets 
d’accés, cancel·lació, 
modificació, rectificació 
o oposició, previstos 
a la Llei 15/99 LOPD, 
l’interessat podrà dirigir-se 
a l’Ajuntament de la Garriga 
(Àrea de Cultura), plaça de 
l’Església, 2, 08530 
La Garriga. 

Nom   .....................................................................................  PREFERÈNCIES
1r Cognom    ..........................................................................  Música
2n Cognom   ..........................................................................  Teatre
DNI-NIE        ..........................................................................  Dansa
Data de naixement   ..............................................................  Espectacles Familiars
Adreça   .................................................................................
Ciutat     .................................................................................
CP           .................................................................................
Telèfon 1   ..............................................................................
Telèfon 2   ..............................................................................
Email         ..............................................................................

Sí, vull rebre a casa informació del Teatre de la Garriga

Àrea de Cultura

Teatre de la Garriga

@TeatrelaGarriga




