


Una divertidíssima comèdia musical a cappella, un espectacle 
d’humor, teatre gestual i virtuosisme vocal  

Durada: 1 h 25 min  Preu: 15 / 12 / 11 Idioma: castellà

octubre
diumenge

18.30h

Yllana i Primitals Bros 

The Primitals… l’estranya i surrealista història d’una tribu lleugerament 
disfuncional, amb lluites intestines, somnis de grandesa, desequilibris 
mentals i, en conseqüència, farmacopea mil·lenària.
Quatre aborígens d’un planeta que podria ser el nostre reclamen l’escenari, 
disposats a conquerir el públic, a riallades o a cops de matxet, però sempre 
plens de música de mil gèneres que, com a esponges, han anat absorbint 
en els seus viatges pels con�ns de l’espai temps.
La premsa ha dit:
“Un invent ple de ritme que no dóna respir, diversió pura des del primer minut 
fins al final, virtuosisme sorprenent, desvergonyiment i conya. En una paraula: 
al•lucinació total”. Time Out Madrid
“L’espectacle més original de la cartellera: surrealisme a quatre veus”. 
Madridiario
“Un espectacle d’humor que sorprèn, diverteix i emociona per igual als 
espectadors”. GomeraNoticias.com

Direcció
Joe O’Curneen
Intèrprets
Iñigo G. Sánchez
Pedro Herrero
Adri Soto
Manu Pilas

The Primitals
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22.30h

Raulidad virtual

octubre
dissabte

Quan la realitat imita la ficció: un show interactiu ple d'imitacions, 
rialles i molta mordacitat 

· Aforament limitat
· Sopar a base de barquetes i servei de bar, ofert per la Comissió de Festes
 21 h Sopar, 22.30 h Espectacle
 Reserva de taula per al sopar un cop es tenen les entrades al 93 573 98 00

Durada: 1 h 20 min Preu: 15 / 12 / 11 Idioma: castellà 

Raul Pérez
Intèrpret
Raúl Pérez

Arriba a Espanya el producte més revolucionari des del desenvolupament 
de l'smartphone. Els presentem les GRV – «Gafas de Raulidad Virtual». Les 
úniques ulleres que ens permeten veure la realitat com és i no com ens 
intenten fer creure que és. Raúl Pérez es l'encarregat d'explicar-nos com 
funcionen las GRV i, el que començarà com una presentació a l'estil Steve 
Jobs, acabarà sent una teràpia contra l'avorriment i el conformisme.
Personatges televisius, periodistes, polítics, esportistes, in�uencers, cantants, 
estrelles de cinema… tots es donen cita en un show interactiu en què Raúl 
Pérez ens ensenya tots els seus talents.
La premsa ha dit:
“El remei definitiu contra l’avorriment”. Susana R. Sousa. Todosalteatro.com
“El segon espectacle unipersonal de Raúl Pérez, basat en una idea original 
del mateix imitador i d’Andreu Buenafuente, que analitza amb lupa i molt 
d’humor l’actualitat i els seus protagonistes”. Susana Inés Pérez. 
Teatroateatro.com 12



Pegasus 40 aniversari

Un concert únic i irrepetible en la gira de comiat de Pegasus, 
l’emblemàtic grup de jazz-rock dels anys 80

Durada: 1 h 30 min Preu: 15 / 12 / 11 Idioma: català

Intèrprets
Santi Arisa
Josep Mas 
‘Kit�us’
Rafa Escoté
Max Sunyer
Dan Arisa

octubre
diumenge

Pegasus

18.30h

El 2020 farà 40 anys de la fundació de Pegasus, un grup que va apostar 
pel jazz fusió amb in�uències mediterrànies. Una colla de músics virtuosos 
del jazz-rock i del rock progressiu van assolir una gran popularitat als anys 
80 amb les seves composicions instrumentals que fonen línies melòdiques 
i sentit de l’experimentació.
Els membres originals de Pegasus, Santi Arisa, Rafa Escoté, Josep Mas 
‘Kit�us’ i Max Sunyer han decidit fer una gira al llarg d’un any per acomiadar-se 
de tot el públic i dels seguidors que els han donat suport durant tot aquest 
temps. El percussionista Dan Arisa, �ll d’en Santi, es va unir a la banda el 
2008 i també participa en aquesta gira.

La premsa ha dit:

"Pegasus va decidir fer la gira de comiat perquè les noves generacions 
també tinguessin l’oportunitat de descobrir la seva música en directe. Els 
concerts serviran per fer un recull dels temes més mítics de la seva 
discografia” Enderrock

20



Escenari secret

Durada: 1 h 30 min  

octubre
diumenge

18.30h

Actuacions sorpresa de teatre i música en un espai escènic no 
convencional per als titulars del Carnet Amic 2019 de Parets
Escenari Secret és una iniciativa de l’O�cina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona que vol destacar la importancia del públic i la seva 
participació com a ànima dels espais escènics i culturals dels municipis, 
regalant-li una experiencia artística personalitzada i de proximitat.
Va adreçada a un grup reduït d’espectadors que es vol �delitzar o captar.
En un espai indeterminat de Parets es representaran píndoles teatrals i 
musicals, exclusivament per als titulars del Carnet Amic 2019.
En �nalitzar els espectacles, la Comissió de Festes de Parets oferirà un 
àpat al públic assistent. Un tast de les sessions del Cafè Teatre a Parets.

SECRET
ESCENARI

27
2019

GRATUÏT AMB



De mares i filles

L’obra arriba al cor de l’espectador, amb una barreja de riures i 
llàgrimes, gràcies a dues grans actrius

Durada: 1 h 10 min Preu: 12 / 10 / 9 Idioma: català

Direcció
Paco Mir

Intèrprets
Mont Plans
Annabel Totusaus

novembre
diumenge

18.30h

de Paco Mir

Una mare i una �lla es retroben a l’habitació d’un hospital després d’haver 
passat cinc anys sense parlar-se. Emprenen una conversa forçada en la 
qual la �lla descobrirà aspectes inversemblants de la seva mare i, sobretot 
de la seva família. Molts aspectes, molts. 
La voluntat de Paco Mir ha estat aconseguir una mena de muntanya russa 
d’emocions, un pujar i baixar emocional que porti a l’espectador a riure i 
plorar des del primer moment. 

La premsa ha dit:

“Combinació ajustada de drama i comèdia. Rialles i un nus a la gola.”
Juan Carlos Olivares. Time Out

“Una gran proposta d’entreteniment i sobretot unes magnífiques interpre-
tacions de dues actrius que tenen el do de la comèdia.” Miquel Gascon. 
Teatre Barcelona

“Mir compta amb una posada en escena realista, però escandalosament 
divertida, i dues actrius que serveixen molt bé el text.” Jordi Bordes. 
Recomana

3



La vida es rocanrol

El nou espectacle d’El Sevilla, un monòleg d’humor sobre la seva 
vida i el rocanrol

Durada: 1 h 40 min Preu: 15 / 12 /11 Idioma: castellà

Intèrpret
Miguel Ángel
Rodríguez 
‘El Sevilla’

novembre
dissabte

22.30h

En acabar un concert de la seva banda, Los Mojinos Escozíos, El Sevilla 
entra al camerí fent pudor de rocanrol. Mentre es treu els parracs de lleopard 
i els collars rovellats, descobreix com n’és de dur viure sent un rocker, no 
pel fet de ser-ho, sinó pel fet de viure: ‘anar a dormir a les 7 del matí no és 
rocanrol, llevar-se a les 7 del matí, sí.’
Amb l’agut sentit de l’humor de l’artista, El Sevilla ens explica què en pensa 
la seva mare dels seus cabells, els seus tatuatges, o la seva roba, ens parla 
de la seva faceta com a pare i com a president de la comunitat de veïns.
La premsa ha dit:
“El Sevilla ha deixat temporalment de banda la música per presentar aquest 
espectacle de monòlegs, una faceta que va descobrir el 2015 quan es va 
deixar anar per primera vegada i que ha resultat molt prolífica. Ja ha estrenat 
tres shows amb el reconeixement del públic i de la crítica.” Guia del Ocio
 

El Sevilla

· Aforament limitat
· Sopar a base de barquetes i servei de bar, ofert per la Comissió de Festes
 21 h Sopar, 22.30 h Espectacle
 Reserva de taula per al sopar un cop es tenen les entrades al 93 573 98 00

9



La dansa de la venjança

Durada: 1 h 30 min Preu: 21 / 18 / 16 Idioma: català

de Jordi Casanovas
Un drama contemporani i generacional que s’endinsa en les 
conseqüències de l’escissió del nucli familiar
Una parella se separa després d'anys de matrimoni. El divorci els obliga a 
resoldre com s'han de repartir les hores d'un �ll menor d'edat. Han fet un 
pacte. Han arribat amb serenor �ns aquest pacte. 
Però avui, a la casa on havien fundat la seva història en comú i tot just quan 
ja s'anaven a acomiadar sense deixar més víctimes pel camí, el pacte es 
trenca i alguna cosa esclata.
La premsa ha dit:
“Un gran duel interpretatiu.” Santi Fontdevila. Diari Ara
“Directa com un cop de puny. Un nus a l’estómac.” Jordi Bordes. El Punt 
Avui
“Tour de force interpretatiu que Pere Riera dirigeix amb solvència.” Xavi 
Pardo. RAC 1
Espectacle inclòs a la campanya Prou d’hòsties 2019

Direcció
Pere Riera
Intèrprets
Maria Ribera
Pablo Derqui

novembre
diumenge

18.30hFoto: David Ruano
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Sembla que rigui 

Intèrpret
Mont Plans
Veu en off
Pepa Arenós

desembre
diumenge

18.30h

d’Òscar Constantí i Mont Plans
La popular Mont Plans ens presenta un monòleg sobre la mort... 
i sobre els amors
Júlia Català i Verdaguer va néixer el 1914 i va sobreviure a dos marits, un 
�ll, a la Marilyn Monroe, al Nino Bravo, al Chaplin i a nou Sant Pares.
Ens explica el seu pas per la vida des de l’altre cantó. Nosaltres li donarem 
permís per marxar.
El muntatge repassa la realitat de la mort des de diferents mirades: biològica, 
social i sentimental. Sense morbositats innecessàries però amb rigor i 
valentia. Les paraules es nodreixen amb fragments de cançons i músiques 
que envernissen el contingut i el fan brillar.
La premsa ha dit:
“Un espectacle unipersonal en què Mont Plans ofereix una interpretació 
generosa i compromesa que trascendeix el context de la funció i assoleix 
múltiples capes de lectura.” Fernando Solla. Enplatea.com 
“Mont Plans va sobrada. Aquesta comedianta, que sap ser molt seriosa quan 
vol, mai no s’oblida d’entretenir. Domina l’escena, el ritme, el to.” Javier 
Matesanz. Fanteatre

Durada: 1 h 10 min  Preu: 10 / 8 / 7 Idioma: català 

1



Durada: 1 h 10 min   Preu: 12 / 10 / 9 Idioma: castellà

Un espectacle d’humor apte per a tota la família amb el popular 
còmic Salva Reina ‘Chuky’

· Aforament limitat
· Sopar a base de barquetes i servei de bar, ofert per la Comissió de Festes
 21 h Sopar, 22.30 h Espectacle
 Reserva de taula per al sopar un cop es tenen les entrades al 93 573 98 00

L’humorista malagueny Salva Reina ens ofereix un espectacle basat en la 
fórmula de l’stand up comedy; el que passa és que no té ni idea d’anglès.
En el xou, el còmic ens parla de l’actualitat, de situacions quotidianes 
portades a l’extrem i improvisa amb el públic.
I, com ell mateix diu, està prohibit llençar cacauets al mico!
El públic ha dit:
“Han estat els seixanta minuts més divertits en molt de temps. L’espectacle 
es fa curt, és molt amè.” Atrápalo
“Una nit diferent que no va decebre, amb rialles tota l’estona i un humor 
intel·ligent immillorable. El monòleg, de qualitat i Salva Reina, ràpid i brillant.”
Atrápalo
“Salva Reina deixa anar una energia que es contagia al públic.” Atrápalo

Intèrpret
Salva Reina

desembre
dissabte

22.30h

Prohibido echarle cacahuetes... 
Salva Reina

14



Ante mí

Durada: 1 h 15 min Preu: 12 / 10 / 9 Idioma: català i castellà

Intèrprets
Esther González
(veus)
Sheila Quero
(veus)
Vicky Blum
(guitarra)
Eli Fàbregas
(percussió)
Milagros 
González
(trompeta)

desembre
diumenge

18.30h

Maruja Limón
El quintet Maruja Limón ens presenta en concert el seu segon 
disc, amb una barreja de flamenc, rumba i ritmes llatins
El grup barceloní Maruja Limón estrena el seu segon àlbum, Ante mí (Kasba 
Music, 2019), un altre compendi de peces vitalistes que conserven la seva 
especial combinació de rumba, �amenc, pop i ritmes llatins, però amb 
sorpreses afegides. 
És la continuació del seu àlbum de debut, "Más de ti" (Kasba Music, 2018), 
que va obtenir el reconeixement entre els millors discs de l’any a les revistes 
especialitzades Mondo Sonoro i Muzikalia. El grup també va rebre el guardó 
d’Artista Revelació als Premis ARC 2018.
La premsa ha dit:
“Maruja Limón farà parlar molt en el futur, gràcies a la seva desimboltura i 
una alegria innata que transpira pels porus de la seva música.” Miguel Amorós. 
Mondo Sonoro
“Es nota que comparteixen molt més que música. Les seves peces, com 
admeten, són fruit de les intenses experièncias viscudes des que es van 
conèixer a l'escola de música flamenca Joaquín Herrera.” Marta Cervera. El 
Periódico 22

Foto: Blanca Pia
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Diumenge 13 d'octubre a les 18 h  
Els tres porquets. Cia. Dreams Teatre
Els germans porquets es desperten un dia enmig del 
bosc i comencen a trobar-se personatges d’altres 
contes. Podran �nalment escapar-se del terrible llop?

Diumenge 27 d'octubre a les 18 h 
Contes de la mediterrània de les germanes Baldufa. 
Cia. Tanaka Teatre
Les germanes Baldufa viatgen per tot el món a bord 
d’un vaixell per viure noves aventures. Descobriran 
cultures mil·lenàries que conviuen en tres continents 
amb molts elements comuns. Teatre, titelles i molts 
personatges per viure els contes tradicionals de 
Catalunya, Egipte, Grècia, Algèria, Itàlia i Turquia.
Espectacle inclòs en el cicle La mirada dels altres.

octubre
Diumenge 24 de novembre a les 18 h
El monstre de color va a l’escola. Cia. Bruc Brothers 
Company
El Monstre de Colors ha tornat! Aquest simpàtic 
personatge nascut de la imaginació de l’Anna Llenas 
ajuda nens i nenes de tot el món a entendre i posar 
paraules a les seves emocions. Espectacle musical 
interactiu.

novembre

Diumenge 15 desembre a les 18 h
El planeta imaginari. Cia. Cor Produccions
Una nau, un planeta i molts amics. En Pep de petit 
volia ser pirata. Trobar tresors amagats, ballar amb 
la lluna i riure sota la pluja. En Pep de gran és 
traginer d’històries, i agafa la seva nau per 
portar-les a l’in�nit i més enllà.

Dijous 26 desembre a les 19 h
Pastorets, cap a Parets. Cia. Riallera de Joves 
Paretans
Els joves de Parets tornen, per novè any consecutiu, 
amb ganes d'oferir-nos una nova versió dels 
Pastorets d'en Folch i Torres. 

desembre

novembre
Diumenge 10 de novembre a les 18 h
Més que màgia. Cia. Mag Stigman
Espectacle de màgia, coreogra�es i malabars amb 
molta diversió per a tota la família. El Mag Stigman 
presenta un muntatge entretingut, ple d’efectes 
màgics i dansa moderna.



Dimarts 24 setembre, 18 h
Hora del conte, amb Mon Mas 
Dimecres 25 setembre, 18.30 h
Club de lectura per a adults: tertúlia al voltant de la 
lectura de La hija del sepulturero de Joyce C. Oates

setembre

octubre

novembre

desembre

Dimecres 2 octubre, 18 h
Descobreix l’art, a càrrec d’Iris Paris
Dijous 3 octubre, 18.30 h
Taller infantil La família monstruosa amb Jaume 
Copons i Liliana Fortuny
Dimecres 9 octubre, 18.30 h
Picardies literàries, a càrrec de Montse Bretones
Dimarts 15 i 22 octubre, 18 h
Hora del conte, amb Mon Mas i Carme Brugarola
Dijous 24 octubre, 17.30 h
Bibliolab: taller Frida Kahlo, a càrrec de Sandra Uve
Dimecres 30 octubre, 18.30 h
Club de lectura per a adults: tertúlia al voltant de la 
lectura d’Entre el cel i la terra de Gerard Quintana

Dimecres 6 novembre, 18.30 h
Descobreix l’art, amb Iris Paris
Dimarts 12 novembre, 18 h
Hora del conte, amb Mon Mas
Dimecres 13 novembre, 18.30 h
Picardies literàries, amb Montse Bretones
Dimarts 19 i 26 novembre, 18 h
Hora del conte per a nadons
Dimecres 27 novembre, 18.30 h
Club de lectura per a adults: tertúlia al voltant de la 
lectura de Sortir a robar cavalls de Per Petterson
Dimecres 28 novembre, 17.30 h
Bibliolab: Figures 3 D sense impressora

Dimecres 4 desembre, 18 h
Descobreix l’art, amb Iris Paris
Dimarts 10 desembre, 18 h
Hora del conte, amb Mon Mas 
Dimecres 11 desembre, 18.30 h
Picardies literàries, amb Montse Bretones 
Dimarts 17 desembre, 18 h
Hora del conte per a nadons
Dimecres 18 desembre, 18.30 h
Club de lectura per a adults: tertúlia al voltant del 
llibre Els sots feréstecs de Raimon Casellas

Més informació: Biblioteca Can Rajoler, c/ Travessera, 1 
Tel. 93 573 98 01 - http://bibliocanrajoler.parets.cat 
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divendres 4 octubre, 20 h 
Andalucia (2007) 1 h 30 min.
Yacine, un jove francès d’origen magrebí que viu 
als afores de París somia a allunyar-se del seu 
món i vol viatjar a Andalusia. 
Director: Alain Gomis

divendres 18 octubre, 20 h  
Sofia (2018) 1 h 19 min.
Una jove marroquina amaga un embaràs i ha de 
donar a llum de manera il·legal i fora del 
matrimoni. Versió original en àrab i francès, 
Subtítols en castellà. 
Direcció: Meryem Benm’Barek

divendres 25 octubre, 20 h 
Querida Bamako (2007) 1 h 37 min.
Moussa, un jove de Burkina Fasso, decideix 
emigrar a Europa per la llarga sequera que pateix 
el país i la responsabilitat d’ajudar la família.
Direcció: Ome Oke i Txarly Llorente

Del 4 al 27 d’octubre 
Exposició Refugiats, per què?
Sala d'exposicions Can Rajoler
La mostra vol contribuir a promoure canvis globals 
i estructurals que puguin posar � a les causes 
que obliguen milers de persones a fugir de casa. 
Perquè ningú no vol ser refugiat.

La mirada dels altres és un projecte d’intercanvi i d’inclusió social que pretén donar a conèixer els moviments migratoris humans 
mitjançant una exposició, el passi de 3 pel·lícules i l’espectacle familiar Contes de la Mediterrània de Rialles Parets, el 27 d’octubre. 
La mirada dels altres és una pràctica signi�cativa del Banc de bones pràctiques: www.bbp.cat/

Preu de l’entrada del cinema: 1€ 
Espectacle Rialles: socis gratuït, no socis: 7€
Entrada al cinema: gratuït amb Carnet AMIC 
dels teatres de Parets Departament d’Acció Social i Ciutadania 

Secretaria per a la Immigració
acollida

parets del vallès

servei
d’

Amb la col·laboració de:

Can RAJOLER
centre cultural

13è cicle La mirada dels altres 2019 a Can Rajoler

2019
GRATUÏT AMB



Can RAJOLER
centre cultural



Podeu adquirir els abonaments i les entrades soltes.

Can Rajoler (7 espectacles) 85 63 25,88%
Can Rajoler i Cooperativa (10 espect.) 127 94 25,98%

Raulidad virtual 15 12 11
La vida es rocanrol 15 12 11
Prohibido echarle cacahuetes... 12 10 9

A més de l'important descompte, podeu adquirir el mateix seient per 
a tots els espectacles.

(1) És el preu per a persones menors de 18 anys o majors de 65 anys
(2) És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor.
Cal reservar taula per poder seure junts, un cop es tenen les entrades,
al tel. 93 573 98 00.

Preus

Tipus d'abonament
Preu tots els
espectacles

Preu en
abonament Estalvi

Espectacle Preu entrada Menors 18
Majors 65 (1)

Carnet Jove
Parets (2)

ABONAMENTS

CAFÈ TEATRE / SALA BASART COOPERATIVA

CARNET D’AMIC 2019
Amb el Carnet d'AMIC dels teatres 
de Parets tens els avantatges següents:
Entrada amb el mateix seient a tots els 
espectacles a Can Rajoler durant tot l'any.
Entrada, amb el mateix seient i la mateixa taula, al Cafè 
Teatre a Parets.
Prioritat en l'adquisició d'entrades addicionals.
Invitació a tots els actes públics que programi 
l'Ajuntament als teatres.
Informació al teu domicili de les programacions dels 
teatres de Parets.
I tot això a un preu d’Amic: mitjana de 5,87 € per 
espectacle! Reserva’l ja!
El carnet d'AMIC només es pot adquirir a Can Rajoler. 
No heu de pagar despeses de gestió.

ATENCIÓ!
Només per als Carnet Amic 2019!
Activitat sorpresa: ESCENARI SECRET
(27 d'octubre de 2019) !

20182019



The Primitals 15 12 11 7
Pegasus 40 aniversari 15 12 11 7
Escenari secret -- -- -- -
De mares i �lles 12 10 9 7
La dansa de la venjança 21 18 16 9
Sembla que rigui 10 8 7 5
Ante mí 12 10 9 7

Espectacles Preu entrada Carnet Jove
Parets (2)

PROGRAMACIÓ A CAN RAJOLER
(1)Preu especial
· Menors de 18 anys o majors de 65 anys
· Socis titulars del Club Tr3sC i un acompanyant
· Voluntaris per la llengua i un acompanyant
· Amb Carnet d'alumne de català del Vallès Oriental i un   
  acompanyant 
· Carnet de les Biblioteques de Parets
· Club de Lectura de les Biblioteques de Parets
· Grups a partir de 10 persones

(2)És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor.
(3)Per a joves de 18 a 25 anys. Cal inscriure’s i adquirir-les a 
www.escena25.cat  

Gratuït
· Per als que compliu 18 anys el 2019 i viviu a Parets.

50% de descompte del preu de taquilla
· Escoles de Parets (grup d’un mínim de 10 membres acompanyats 
d’un/a professor/a). Han de sol·licitar-ho prèviament a través d’un 
responsable de l’escola.

Cal acreditar la condició presentant a taquilla el carnet 
corresponent i el DNI.

Escena
25 (3)

Preu especial
(1)



Centre Cultural Can RAJOLER
Travessera, 1
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 98 00 / 93 573 98 02
a/e canrajoler@parets.cat

Sala Basart Cooperativa
Plaça de la Vila, s/n
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 98 00
a/e canrajoler@parets.cat

Per a més informació, www.parets.cat - RAP 107 (107.2 FM)

setembre
octubre
novembre
desembre

Venda d’abonaments i d’entrades (excepte espectacles infantils de Rialles), a partir del 17 de setembre:
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No es permetran devolucions o canvis un cop adquirides les entrades.
No es permetrà l’accés a la sala un cop iniciats els espectacles.
Tampoc no es podran fer fotogra�es, ni menjar ni beure a l’interior de la 
sala de Can Rajoler.

Si vols rebre la informació cultural
de Parets per WhatsApp, afegeix als 
teus contactes Parets Cultura amb el
núm. 691 367 625.
Envia'ns un WhatsApp amb la paraula
ALTA i afegeix el teu nom i cognoms.
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Protecció de dades:www.parets.cat/utilitats/proteccio-de-dades


