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Equilibri
Blaumut

Després dels èxits obtinguts amb El turista i El primer 
arbre del bosc, Blaumut presenta el seu tercer disc, 
Equilibri, produït per Marc Parrot i editat per Música 
Global. 13 cançons que són un pas més en la carre-
ra d’un grup que ha aconseguit donar vida a un uni-
vers propi i recognoscible marcat per lletres emotives, 
de forta càrrega evocadora, i una música elegant pop-
folk impregnada de tocs clàssics. Amb arranjaments de 
corda més acurats i sofisticats, a cops èpics i simfò-
nics, balades i apunts d’electrònica, Blaumut mostren 
un so més contundent. Això sí, les seves lletres seguei-
xen mostrant optimisme, imaginació, calma i imatges 
poètiques que sorgeixen de la ploma del seu cantant i 
compositor, Xavi de la Iglesia.

El grup ha realitzat més de 230 concerts, i ha guanyat 

els premis més prestigiosos de la música en català, 
com el Premi Enderrock 2016 a l’artista de l’any. A més, 
compta amb dos dels videoclips més visionats de la 
història de la música catalana, “Pa amb oli i sal” i “Bici-
cletes”, amb 2.700.000 i 1.560.000 reproduccions, res-
pectivament.

Un tret al cap
Sala Beckett i Grec Festival de Barcelona

Tres dones formen un triangle encapçalat per una peri-
odista massa incòmoda per al diari en què treballava i 
que l’acaba d’acomiadar. L’acompanyen la seva germa-
na, que només vol gaudir dels darrers anys de la seva 
vida en plenitud, i una víctima que exigeix que el seu 
cas surti a la llum pública. Totes tres han anat a parar a 
un carreró sense sortida del qual només podran sortir 
dient aquelles coses que són tan difícils de dir.

Un tret al cap, l’última creació del dramaturg Pau Miró, 
pren la forma d’un thriller periodístic que, tot i això, no 
renuncia a l’humor ni a la dimensió íntima dels perso-
natges. La censura en l’àmbit públic, en aquest cas el 

periodisme, i també en el privat, en aquest cas el fa-
miliar, és el motor d’aquesta història amarga i tendra 
a la vegada.

> foto: David Ruano
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Sopa de 
pollastre 
amb ordi
La Perla 29

La manifestació antifeixista de 1936 al barri obrer lon-
dinenc d’East End i l’alçament anticomunista d’Hon-
gria de 1956 són els dos fets històrics que emmar-
quen aquesta història d’una família de classe obrera, 
els Kahn, en un món que canvia a tota velocitat.

L’obra mostra com el temps erosiona, lentament i im-
placable, tot el que es troba per davant. La progressi-

va pèrdua de conviccions, somnis i ideals polítics, la 
passivitat i la negativitat davant de les injustícies es 
presenten en paral·lel a la desintegració de la família 
Kahn. Seguint les vides de set personatges que un dia 
van lluitar junts per construir un món millor, l’autor ex-
posa diferents posicionaments davant dels ideals i la 
vida, però alhora construeix un fresc familiar emocio-
nant i colpidor cap al qual sentim una immediata iden-
tificació i tendresa.

CabaretA
Velvet Events, Grec Festival de Barcelona 
i Sala Muntaner

Molt de talent i tones de bon humor són les matèries 
primeres per a un espectacle en què dues dones ico-
noclastes són capaces de dir un monòleg teatral dels 
més seriosos a ritme de blues o d’imaginar-se un per-

sonatge de Mercè Rodoreda cantant el més sensual 
dels cuplets en un bar del Raval.

Maria Aurèlia Capmany, Mary Santpere, Ángel 
Pavlovsky, Guillermina Motta… Amb aquests referents, 
entre d’altres, han treballat l’actriu Maria Molins i la pi-
anista Bárbara Granados per construir un cabaret(A) 
com els dels moments més brillants de la història del 
Paral·lel, però en clau de dona. Conjuntament amb el 
talent i la complicitat del director Joan Maria Segura i 

dels músics Dick Them i Miquel Malirach, porten a l’es-
cenari un exercici brillant i apassionat d’amor al tea-
tre i a la música.

> foto: Elisenda Canals
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Les noies de 
Mossbank 
Road
Bitò i La Villarroel

Les noies de Mossbank Road ens parla de l’amistat que 
sorgeix en un espai de llibertat com és un pis d’estudi-
ants, lluny del pes de la família. Aquí, les protagonis-
tes, entre els 18 i els 19 anys, faran “l’estirada” juntes, i 
juntes tastaran la llibertat de poder descobrir qui són 
més enllà del que els pares o l’entorn han projectat da-
munt de cadascuna d’elles.

La Di, la Viv i la Rose formaran una nova família i cons-
truiran a Mossbank Road el seu refugi. Però la cara més 
fosca de la vida interromprà aquest paradís; un fet in-
esperat les afectarà profundament, fins al punt que, a 
partir d’aleshores, marcarà les seves decisions i deter-
minarà el seu futur.

Quan l’etapa d’estudiants caduca, Mossbank deixarà 
de ser un lloc físic per convertir-se en un espai interi-
or que les acompanyarà sempre.

Superbleda
Cia. La Bleda i Temporada Alta

Tots tenim superpoders...

Els tenim tan amagats que costen de trobar però, quan 
els necessites, apareixen.

La Bleda té la força d’una formiga perquè pot aixecar 
set vegades el pes d’una formiga, té el poder de desa-
parèixer perquè només aclucant els ulls ja no es veu, 

i pot salvar qui convingui només dient “un-dos-tres-
salvats”.

Però quan sorgeixi un problema “real”, una necessi-
tat “real”, ella tindrà el superpoder més real de tots... 
la imaginació.
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Estic
contenta!
Macedònia

Amb prop de 15 anys de trajectòria, Macedònia ha 
esdevingut el grup de música familiar més popu-
lar de Catalunya. Diverses generacions de nens i 
nenes han crescut amb les seves cançons. Ara la 
formació presenta a Castellar el seu darrer treball, 
Estic contenta!, l’onzè de la seva història i el primer 
de la nova generació de “fruites”. Estic contenta!, 
produït pel castellarenc Dani Coma, parla d’emo-
cions i sentiments, però també de temes punyents 
com la transsexualitat, la idoneïtat del divorci dels 
pares o l’autoestima. L’àlbum va endur-se el Premi 
Enderrock per votació popular al Millor disc per a 
públic familiar 2017.

El llop
ferotge
La Companyia del Príncep Totilau

El llop ferotge ha estat caçat. Després d’haver-se 
menjat la caputxeta, l’àvia, sis cabretes i gairebé 
tres porquets, ha d’enfrontar-se a un judici popular, 
en el qual declararan les mares d’aquests perso-
natges. Quin serà el veredicte? És realment culpa-
ble, o potser senzillament tenia molta gana?

El llop ferotge és un espectacle d’actors, màscares 
i titelles que, a partir d’un judici popular al perso-
natge del llop, explica tres contes. D’altra banda, el 
marc del judici ens permet reflexionar sobre temà-
tiques que toquen el públic contemporani de molt 
a prop, com la convivència entre la gana i l’abun-
dància o la justícia convertida en espectacle. Tot, 
tractat amb humor.
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> foto: La fotogràfica
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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!

*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. 

*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 següents: famílies nombroses i famílies monoparentals (cal·
drà presentar carnet acreditatiu). Aquest descompte serà aplicable 
quan la compra es faci a taquilla o de manera anticipada al Servei 
d’Atenció Ciutadana.



7
SETEMBRE- DESEMBRE 2018

Aquesta nit 
tanquem
Tribut a Manuel de Pedrolo

Escrita l’any 1973, quan es lluitava contra la dicta-
dura per recuperar un sistema de llibertats, aques-
ta obra recrea una situació sociopolítica imaginà-
ria i la consegüent revolta imaginària sorgida en un 
teatre imaginari d’una ciutat imaginària en un país 
imaginari que pateix un règim repressiu imagina-
ri. Un moment, un moment!... Imaginari?... Com és 
doncs que l’insigne Joan Fuster, imaginatiu, cer-
tament, però no gens imaginari (Premi d’honor de 
les Lletres Catalanes, 1975), va poder afirmar que: 
«Fan la guerra per ofici, torturen per ofici, enganyen 
per ofici... És que no són capaços de guanyar-se la 
vida d’una altra manera?».

> foto: Quim Pascual
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Divendres 28/09
21.00 h
Tres anuncios en las afueras
Cicle: Cinefòrum
Versió original subtitulada en castellà
Organització: Club Cinema Castellar Vallès

Divendres 05/10
20.00 h
Eugenio
Cicle: DocsBarcelona del Mes
Versió original (castellà)
Organització: Cal Gorina, CCCV i L’Aula

Diumenge 07/10
18.45 h
Petitet
Versió original (català i castellà)
Cicle: Diumenge d’estrena
Organització: Club Cinema Castellar Vallès

Diumenge 14/10
16.30 h i 18.45 h
Campeones
Cicle: Diumenge d’estrena
Versió original (castellà)
Organització: Ajuntament

Divendres 19/10
21.00 h
The Florida Project
Cicle: Cinefòrum
Versió original subtitulada en castellà
Organització: Club Cinema Castellar Vallès

Diumenge 21/10 
12.00 h i 16.30 h
Els Increïbles 2
Cicle: Cinema familiar
Versió en català
Organització: Ajuntament

Diumenge 21/10
18.45 h
El mejor verano de mi vida
Cicle: Diumenge d’estrena
Versió original (castellà)
Organització: Ajuntament

CINEMA
AUDITORI MUNICIPAL

Diumenge 28/10
16.45 h i 18.45 h
Alpha
Cicle: Diumenge d’estrena
Versió doblada
Organització: Ajuntament

Divendres 09/11
20.00 h
Of Fathers And Sons
Cicle: DocsBarcelona del Mes
Versió original subtitulada en català
Organització: Cal Gorina, CCCV i L’Aula

Divendres 16/11
21.00 h
Lucky
Cicle: Cinefòrum
Versió original subtitulada en castellà
Organització: Club Cinema Castellar Vallès

Divendres 23/11 
21.00 h
El insulto
Cicle: Cinefòrum
Versió original subtitulada en castellà
Organització: Club Cinema Castellar Vallès

Divendres 30/11 
21.00 h
Yo, Tonya
Cicle: Cinefòrum
Versió original subtitulada en castellà
Organització: Club Cinema Castellar Vallès

Divendres 14/12
20.00 h
Last Days in Shibati
Cicle: DocsBarcelona del Mes
Versió original subtitulada en català
Organització: Cal Gorina, CCCV i L’Aula


