
T E A T R E

santceloni.cat/teatreateneu
facebook.com/alateneu.santceloni

ABRIL JUNY
2016
Teatre, música i circ 
a Sant Celoni.

PROGRAMACIÓ
T E A T R E



2
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Taquilles al carrer

Germà Emilià, 1 - Sant Celoni
www.santceloni.cat/teatreateneu
www.facebook.com/alateneu.santceloni

Venda anticipada

Carrer Sant Josep, 18
93 867 32 01
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Si canto enrera - Gemma Humet 
Música 

Sí, a la música - Els atrevits 
Musical - Fet a Sant Celoni

Cites - Tramoia 
Teatre - Fet a Sant Celoni

Maiurta - Los Galindos 
GPS - Girem Propostes Singulars

You say tomato - Cia. Sala Tronos 
Teatre

Les supertietes - Les Bianchi 
Espectacle familiar

Pell de fang - Marábula Barcelona - Berlin 
Teatre -  Fet a Sant Celoni

El primer arbre del bosc - Blaumut 
Música

Big Band Jazz Maresme 
Such Sweet Thunder (Duke Ellington) 
Música - Org. Associació Ateneu de Sant Celoni 

Una paradeta particular - La Bleda 
Espectacle familiar

The Hole & Corner  
Travel Agency - Marga Socies 
GPS - Girem Propostes Singulars 

9 ABRIL

16 i 17 ABRIL

22 i 23 ABRIL

23 i 24 ABRIL

30 ABRIL

1 MAIG

14 MAIG

21 MAIG

29 MAIG

5 JUNY

12 JUNY
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Ja no en tenim cap dubte. El que 
fins fa ben poc era una de les 
grans promeses de la cançó  
més genuïnament catalana, 
és ara mateix una realitat tan 
ferma com aquesta veu cridada 
a fer història. Gemma Humet, 
la jove que va captivar pesos 

pesants com Toti Soler o Toni Xuclà, pot presumir no tan sols 
d’haver renovat un gènere, sinó d’haver conquerit els cors de crítica i 
públic. Ho ha fet en un temps rècord i de la mà d’un cançoner on les 
històries del dia a dia conviuen amb sentides adaptacions de clàssics 
de Serrat, Caetano Veloso o del seu oncle, l’enyorat Joan Baptista 
Humet. “Si canto enrere” és el seu primer disc.

Gemma Humet > veu, Pau Figueres > guitarra

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 70 minuts

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8€. 
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18),  
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web 
www.santceloni.cat/teatreateneu. A les taquilles del teatre, una hora abans 
de l’espectacle.

Dissabte, 9 d’abril

Gemma Humet
Si canto enrera

Música
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Espectacle en play-back de dos 
blocs musicals. El primer està 
situat en un planeta imaginari 
ple de mites musicals. El segon 
ens explica com una companyia 
d’artistes de revista que van de 
camí a Barcelona i, al passar per 
Sant Celoni,...

Els Atrevits > Grup de Teatre de l’Esplai de la Gent Gran 
Joaquim Mayugo > direcció

Hora: 16 d’abril (21 h) i 17 d’abril (18 h) 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 165 minuts (amb entreacte)

Preu: 6 € Venda d’entrades: 14 i 15 d’abril de 17 a 19 h a l’Esplai i 1 hora 
abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre.

Dissabte i diumenge, 16 i 17 d’abril

Sí, a la música
Els atrevits

FET A 

SANT 

CELONI

Musical
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Adaptació pròpia, de la sèrie  
de TV3 “CITES” basada en la 
de Bryan Elsey de la BBC,  
“DATES”. Gent que busca 
gent... Ens reconeixerem, 
viurem nervis, romanticis-
me, emocions i el morbo que 
provoquen les “CITES” entre 

desconeguts. Amor, sexe o simplement companyia a un clic. Però 
darrera de tot, al final, només hi ha persones.

Andrea Cano, Mayte Santiago, Mireia Simó, Núria Llavina, Vic-
toria Garriga, Marta Asamar, Laura Serrano, Laia Simó, Àngels 
Galisteo, Bárbara Guillén, Joan Cros, Eduard Marquez, Marçal 
Canadell, Enric Simó, Martí Bonamusa, Andreu Querol, Roger 
Serrat, Albert Montsant > intèrprets, Jordi Serrat > direcció

Hora: 22 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 120 minuts

Preu: 10 € Venda d’entrades: a partir de dilluns 11 d’abril a Can Bilbeny  
(c. Major, 149) i 1 hora abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre.
Més informació i reserva d’entrades a www.tramoia.cat

Divendres i dissabte, 22 i 23 d’abril 

Cites
Tramoia

FET A 

SANT 

CELONI

Teatre
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La companyia Los Galindos ens 
convida a viure aquest especta-
cle dins una iurta instal·lada a 
la plaça de la Biblioteca de Sant 
Celoni, un petit circ de lona i 
fusta originaria dels nòmades 
de Mongòlia i Kazakhstan. Los 
Galindos ens presenten un 

espectacle de modelatge plàstic i vivències, de circ d’entranya, que 
ens suggereix viatjar a la pròpia intimitat. Una experiència musical. 
Un divertiment poètic i acollidor per a tots els públics.

Marcel Escolano > intèrpret, Marc Vila > músic 
Bernat Garrell > direcció

Hora: 23 d’abril (17 i 19 h) i 24 d’abril (12 i 18 h)  
Lloc: Iurta instal·lada a la plaça de la Biblioteca 
Durada: 40 minuts

Preu: 5 € Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 
18), de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina 
web www.santceloni.cat/teatreateneu. A la plaça de la Biblioteca, una hora 
abans de cada espectacle.

Dissabte i diumenge, 23 i 24 d’abril 

Los Galindos
Maiurta
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En Santi, fill d’una saga 
d’orquestristes, i la Rosó, nena 
prodigi televisiva dels primers 
90, porten 10 anys vivint junts. 
La seva història d’amor va  
començar junt amb un gran  
projecte musical que els havia 
de portar, un dia o altre, al cim 

de l’escena catalana. Els anys han passat i aquest dia no ha arribat. 
Ara, mentre esperen que les portes s’obrin i el local s’ompli per  
recuperar part dels diners que han perdut en la seva darrera gira,  
no tindran més remei que preguntar-se cap on va el seu projecte  
musical, cap on va la seva història d’amor i quina de les dues coses 
està destruint l’altra.

Anna Moliner i Joan Negrié > intèrprets 
Joan Maria Segura > direcció

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 70 minuts

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €. 
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web  
www.santceloni.cat/teatreateneu. A les taquilles del teatre, una hora abans 
de l’espectacle.

Dissabte, 30 d’abril 

You say tomato
Cia. Sala Tronos

Teatre 

musical
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La Queralt, una investigado-
ra peculiar, serà tieta. Això 
l’alegra molt però al mateix 
temps l’entristeix perquè creu 
que no ho sabrà fer. Per això 
sol·licita ajuda a les seves 
amigues de sempre, la Magda, 
una empresaria de mitjons, i 

la Bàrbara, una àrbitre de futbol, que són tietes des de fa molt de 
temps. La Queralt descobrirà amb els contes, la màgia i les seves 
amigues com ser una SUPERTIETA. Voleu veure si se’n surt? 

Els contes que explicaran són del llibre “Contes infantils contra tot 
pronòstic” de l’Empar Moliner. També hi trobarem dues cançons 
composades per Arnau Vallvé.

Bàrbara Roig, Magda Puig i Queralt Casasayas   
> intèrprets i direcció

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 55 minuts

Preu: 5 €. Menors de 10 anys: 3 €. Menors de 2 anys gratuït 
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18),  
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina  
web www.santceloni.cat/teatreateneu. A les taquilles del teatre,  
una hora abans de l’espectacle.

Diumenge, 1 de maig 

Les Supertietes
Les Bianchi

Espectacle 

familiar

+4
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Pell de fang és una instal·lació 
performativa interdisciplinària 
que acull el diàleg entre la cerà-
mica, la música, la il·luminació 
i l’expressió gestual. Mostra a 
la dona que ha oblidat la seva 
pròpia humanitat, ha trencat 
tots els vincles necessaris 

per sobreviure en un món creat a partir de codis mentals, els quals 
anul·len el que és instintiu i espiritual. L’obra comença quan les 
forces naturals: so, terra i llum intervenen sobre ella. La conviden a 
iniciar el viatge cap al retrobament, cap a la seva alliberació.

Anna Capacés > concepte i actriu, Nico Flors > disseny sonor 
i músic, Penélope Vallejo > ceràmica, Alexandra Ortiz > llum i 
projeccions, Hansel Nezza > assessor artísiticó

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran  
Durada: 50 minuts

Preu: 8 €  Venda d’entrades: del 22 d’abril al 13 de maig a Penélope Vallejo 
Ceramics, Santa Maria de Palautordera o trucant al 659 304 126, i a El Ce-
ller (c. Major, 105 de Sant Celoni) de 20 a 00 h. 1 hora abans de l’especta-
cle a les taquilles del Teatre.

Dissabte, 14 de maig 

Pell de fang
Marábula Barcelona -  Berlin

Instal·lació  
performativa  
interdisciplinar.  
Ceràmica, música,  
il·luminació i expressió corporal

FET A 

SANT 

CELONI

Teatre
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El primer arbre del bosc és una 
visió que ens convida a fer 
un intens viatge interior ple 
d’emocions i sentiments. Amb 
la bateria potent liderant les 
tan representatives cordes de la 
banda, Blaumut destapa el seu 
single d’obertura que dóna nom 

al treball i que s’estableix com una ferma declaració d’intencions de 
l’evolució que suposa aquest nou disc. A Sant Celoni, a més a més, el 
Cor Jove del Centre Municipal d’Expressió pujarà a l’escenari amb la 
banda a fer-hi unes col·laboracions.

Xavi de la Iglesia > guitarra i veu, Vassil Lambrinov > violí  
Oriol Aymat > violoncel, Manel Pedrós > bateria  
Manuel Krapovickas > contrabaix

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran  
Durada: 90 minuts

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €.
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web  
www.santceloni.cat/teatreateneu. A les taquilles del teatre, una hora  
abans de l’espectacle.

Dissabte, 21 de maig 

Blaumut
El primer arbre del bosc

Música
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L’Associació Ateneu de Sant 
Celoni ens porta la música de 
Duke Ellington de la mà de la 
Big Band Jazz Maresme al Tea-
tre. Duke Ellington va concebre 
la “Such Sweet Thunder” l’any 
1957 i la Big Band Jazz Maresme 
ha recuperat el seu format ori-

ginal amb el qual el compositor afroamericà la va concebre i amb la 
que pretenia relacionar el jazz amb l’obra de Shakespeare, coincidint 
amb un nou cicle en la seva música. 

 

Gerard Nieto > direcció i piano. Ivó Oller, Jaume Peña, 
Albert Cruz, Ignasi Franco > trompetes Aram Montagut, 
Tom Johnson, Jordi Montasell, Pere Bono > trombons. Nil 
Villà, Albert Comaleras, Joan Moragas, Jaume Maristany, 
Piero Cozzi > saxos. Lluís Murillas > guitarra. Pep Rius > 
contabaix. Xavi Hinojosa > bateria

Hora: 19 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 75 minuts

Preu: 12 €, 8 € socis de l’Associació Ateneu  Venda d’entrades: a les taquilles 
del Teatre el dies 19, 26 i 27 de maig de 18 a 19 h. A partir del dia 20 de maig 
a través de la pàgina web www.ateneudesantceloni.cat/#events. I una hora 
abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre.

Dissabte, 29 de maig

Big Band Jazz Maresme
Such Sweet Thunder  
(Duke Ellington)
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Mai havia estat tant divertit 
anar a mercat! Sobretot si la 
mestressa de la paradeta és la 
masoBleda. Amb la seva clau 
ens obrirà un món ben particu-
lar: on el carbassó ens farà una 
cançó, coneixereu el pèsol més 
famós, i la mongetera màgica, 

enmig d’una festa d’enciams us trobareu, l’all del damunt no us el 
traureu, la ceba un drama us farà però el tomàquet vergonyós no 
sortirà. De tot això una recepta fareu entre cançons, rialles i ende-
vinalles. Ah i vigileu que el cuc escorbut no es mengi les fruites i 
verdures d’aquesta paradeta tant particular.

Helena Escobar > actriu / pallassa, Pere Hosta > direcció

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 50 minuts

Preu: 5 €. Menors de 10 anys: 3 €. Menors de 2 anys gratuït 
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18),  
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web  
www.santceloni.cat/teatreateneu. A les taquilles del teatre, una hora abans 
de l’espectacle.

Diumenge, 5 de juny 

Una Paradeta  
particular
La Bleda

Espectacle 

familiar

+4
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Especialitzada en paquets 
turístics transpersonals, la 
Hole&Corner Travel Agency 
inaugura la seva primera seu a 
Catalunya. Els cosins Orlan-
da Giribet i Kristofer Duran, 
néts del llegendari científic 
J. Giribet Duran, ofereixen 

als viatgers més curiosos un tour a mida per a diferents paisatges 
urbans, humans, íntims i geodimensionals. Els fundadors d’aquesta 
agència tan innovadora, tenen un lema: “explora la pedra i acosta’t 
als altres.”Reserva ja el teu paquet turístic a la Hole&Corner Travel 
Agency i gaudiràs d’un recorregut ple d’ironia i tendresa.

Marga Socias > intèrpret i direcció

Hora: 12 h, 17 h i 19 h  
Lloc: Inici del recorregut als Jardins de la Rectoria Vella  
Durada: 60 minuts

Preu: 5 €  Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 
18), de dilluns a dijous, de 10 a 13h i de 17 a 20h. A través de la pàgina web  
www.santceloni.cat/teatreateneu.  Als Jardins de la Rectoria Vella,  
una hora abans de cada espectacle.

Diumenge, 12 de juny 

The Hole & Corner  
Travel Agency
Marga Socias
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GPS (Girem Propostes Singulars) és 
una programació conjunta del Teatre 

Auditori de Granollers, del CECUCA  
de Cardedeu i del Teatre Ateneu de 
Sant Celoni, orientada a donar suport 

a la creació contemporània a través  
d’espectacles NO CONVENCIONALS 
que cercaran racons més innovadors  

o espais alternatius i jugaran  
creativament amb les diferents  

disciplines artístiques.
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Molt aviat  
podrem gaudir  
del nou espai  
bar restaurant  

del Teatre  
Estigueu atents!



17

T E A T R E

santceloni.cat/teatreateneu
facebook.com/alateneu.santceloni

ABRIL JUNY
2016
Teatre, música i circ 
a Sant Celoni.

PROGRAMACIÓ
T E A T R E


