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Teràpia col·lectiva

Els Buhos es reinventen dalt de l’escenari amb un espectacle de teatre 
musical
"Teràpia col·lectiva" és el primer espectacle per a teatre de Buhos, un dels 
grans grups d’èxit del panorama musical del país
La banda de Calafell és el grup de festa referencial dels Països Catalans, 
amb un rock festiu, amb in�uències del reggae i l'ska i en constant evolució 
musical.
Buhos es reinventen i ens presenten una obra musical inèdita que convida 
a un procés de treball interior i d’evolució personal. Un mètode curatiu de 
l’ànima a través de la sàtira, la re�exió, la crítica sense embuts i, sobretot, 
l’humor.
Han transformat el seu espectacle de cap a peus i fan una gira de teatre 
musical on les cançons es barregen amb actuacions teatrals dels membres 
del grup.

Durada: 1 h 30 min Preu: 24 / 20 / 18   Idioma: català i castellà

Direcció
Vicens Martín
Intèrprets
Guillem Solé
Ramon Regada
Joan Blázquez
Klaus Stroink
Jaume Nin
Josep Contreras
Pep Vila 
d’Abadal

gener
divendres

20.30h

Buhos 
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NO INCLÒS AL 

CARNET AMIC 2021



Durada: 1 h 15 min  Preu: 15 / 12 / 11 Idioma: anglès
20.30h

Hair Whip

Intèrprets
Koko-Jean Davis
Dani Baraldés
Anton Jarl
Víctor Puertas
Dani Nel·lo

gener
dissabte

L’essència del blues i del soul amb un directe vibrant i la veu 
incomparable de l’explosiva Koko-Jean Davis
És soul? R&B? R’n’R? Ho és tot! Koko-Jean & The Tonics porten a Parets el 
seu darrer treball Hair Whip amb la col·laboració d’un dels millors saxofonistes 
del moment i un dels músics més reconeguts de l’escena del r’n’b i del jazz 
a casa nostra: Dani Nel·lo. 
Koko-Jean, exvocalista de The Excitements, vindrà acompanyada amb The 
Tonics, un grup format pel bateria Anton Jarl, el guitarrista Dani Baraldés i 
el teclista i harmonicista Víctor Puertas. Junts donen forma a una de les 
propostes més sòlides, efervescents i imparables de l’escena barcelonina. 
Una veritable bomba del soul que interpretarà temes propis i versions 
(Satisfied, She put a spell on me, Long distance operator…).
La premsa ha dit:
"Una veu que se’t menja pels ulls. Un ritme que es fa fort dins del cos. un 
groove que et devora amb llavis explosius. Tot el grup escalfarà l’escenari fins 
que el foc de la seva música no et deixi parar quiet." Barcelona.cat

Koko-Jean & The Tonics with Dani Nel·lo
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Greenpiss

Una divertidíssima sàtira sobre l’ecologia i el futur de la humani-
tat. Una bogeria ecol-il·lògica!

Durada: 1 h 30 m Preu: 21 / 18 / 16 

Direcció
Yllana
Intèrprets
Fidel Fernández
Luis Cao
Juanfran Dorado
Jony Blas

gener
dilluns

Producciones Yllana

L’escalfament global, l’ús abusiu dels plàstics, l’exterminació de 
milers d’espècies animals, el consumisme desenfrenat i la possible 
desaparició de la nostra mateixa espècie, són el punt de partida 
d’aquesta nova bogeria teatral d’Yllana.
Quatre actors en estat de gràcia es desdoblen en in�nitat de 
personatges, des de polítics a pingüins, per tractar un tema que 
està en boca de tothom. Yllana ens ofereix una recepta clara per 
combatre’l: humor àcid i sense barreres que no deixarà ningú 
indiferent.
La premsa ha dit:
"Yllana ens parla del canvi climàtic i de la responsabilitat de l’ésser humà, 
amb altes dosis de contaminació humorística i ganes de riure" Kulturklik
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Fotogra�a: Román 19.00h



Direcció
Sergi Belbel
Intèrprets
Elisabet 
Casanovas
Laura Conejero
Eloi Sánchez
David Vert

de Carles Batlle
Una tensa i emotiva confrontació entre dues dones marcades per 
la pressió de la fama i el pas del temps
L’any 1962 es produeix la trobada secreta entre les actrius Marilyn Monroe 
i Hedy Lamarr, una dona excepcional que també va despuntar com a 
enginyera gràcies al desenvolupament d’un sistema precursor de la 
tecnologia wi� actual.
Durant la seva singular ‘batalla de reines’, es desgranen temàtiques univer-
sals com ara la fragilitat de la fama, el pas irreversible dels anys, la caduci-
tat de la bellesa, les manipulacions del poder, l’absurditat de la guerra o la 
submissió de la dona (especialment als anys seixanta i al món del cinema).
Carles Batlle �ccionalitza una trobada entre Hedy Lamarr i Marilyn Monroe 
que pot alterar el curs de la Guerra Freda.
Una obra fascinant, una mena de duel dialèctic, intel·lectual i emocional 
entre dues dones úniques, reals, dues formidables estrelles de Hollywood.
Text guanyador del Premi Frederic Roda de Teatre 2018

Monroe-Lamarr 

febrer
diumenge

Can RAJOLER
centre cultural

7
Durada: 1 h 40 min Preu: 21 / 18 / 16 Idioma: català

18.30h



Col·loqui, El gallardo español

En Peyu desencadena el seu humor àcid, amb un rerefons crític i 
una mirada que apunta cap a conflictes d’avui dia
En Peyu posa en escena un clàssic de la literatura castellana: El gallardo 
español, de Miguel de Cervantes. Un espectacle on l’escenari de l’etern 
con�icte entre moros i cristians serveix d’excusa per explicar una història 
d’amor prohibit.

Peyu es carrega tot el pes de l’obra a l’esquena i és el mateix actor qui 
interpreta tots els personatges: Alimuzel, Don Fernando, la princesa 
Arlaxa… Qui no entengui l’espectacle o estigui encuriosit per aclarir com 
s’ha gestat tota la posada en escena podrà quedar-se al posterior col·loqui, 
on en Peyu, molt amablement, contestarà les preguntes del públic.
La premsa ha dit:
“Un Peyu amb el seu humor inconfusible i sense ganes de callar-se res.” Gustau 
Nerín. El Nacional
“Peyu es reivindica com a actor que utilitza l’humor, i no com a humorista que 
fa teatre”. El 9 Nou
“Un monòleg ple d’ironia i de recursos escènics”. Barcelona.cat

Durada: 1 h 30 min Preu: 18 / 15 / 13 Idioma: català

Direcció
Joan Roura
Intèrpret
Peyu

febrer
dissabte

20.30h

Peyu

13

Can RAJOLER
centre cultural

A causa de la crisi sanitària per la Covid-19, se suspenen els sopars de les sessions de 
Cafè Teatre a Parets d'aquest semestre i es traslladen els espectacles al teatre Can Rajoler.



In the backyard of the castle

Meritxell Neddermann, una de les propostes més originals i 
interessants de l’actualitat, ens presenta el seu àlbum de debut
La barcelonina Meritxell Neddermann ha estat en contacte amb la música 
i el seu instrument, el piano, des de la infància. Va estudiar al Conservatori 
de Barcelona i més tard al Taller de Músics. És així com rep les primeres 
in�uències de la música clàssica i del jazz. 
L’any 2010 es va traslladar a Boston per seguir els seus estudis a la Berklee 
College of Music i posteriorment es va instal·lar a Nova York, on va treballar 
com a músic �ns al 2017. 
És allà on va començar a escriure la seva pròpia música i va començar a 
experimentar amb loops, pedals varis i vocòder, a part del piano i de la veu, 
creant un so propi que s’alimenta de diversos paisatges musicals, des de 
la música clàssica, el jazz o la música indie.

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

Intèrprets
Meritxell
Neddermann
Josep Munar
Borja Barruera
Martin Leiton

febrer
diumenge

18.30h

Meritxell Neddermann

21



Encara hi ha algú al bosc

Durada: 1 h 35 min Preu: 24 / 20 / 18 Idioma: català  

d’Anna Maria Ricart

El relat de les supervivents de la violència sexual a la guerra dels 
Balcans en diàleg amb una autoficció d’Anna Maria Ricart 
Va passar al cor d’Europa, a dues hores d’avió de Barcelona. Aquí gaudíem 
de l’eufòria olímpica. A Sarajevo l’havien viscuda uns anys abans. De 
sobte, la TV ens servia imatges dels camps de concentració a Bòsnia i 
Hercegovina, barrejades amb el recompte de medalles olímpiques a 
Barcelona. 
El novembre de 2020 es complien 25 anys d’ençà que va acabar 
o�cialment aquella guerra, on entre 25.000 i 50.000 nenes i dones van ser 
violades com a estratègia de neteja ètnica. Els focus i les càmeres ja no hi 
són. Però, ha acabat la guerra per a les supervivents i per als �lls i �lles 
nascuts d’aquelles violacions?
Espectacle inclòs a la programació Març de Dones 2021

La premsa ha dit:
"Un text compromès, un minuciós treball de recerca i de creació escènica per 
donar veu a les dones víctimes de la guerra dels Balcans i als fills i filles 
nascuts de les violacions que van patir". Surtdecasa.cat

març
diumenge

18.30h

Direcció
Joan Arqué
Intèrprets
Ariadna Gil
Òscar Muñoz
Judit Farrés
Magda Puig
Montse Esteve
Pep Pascual
Erol Ileri

Fotogra�a: Oriol Casanovas
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Un tal Shakespeare

Direcció
Marcel Tomàs

Intèrprets
Marcel Tomàs
Toni Escribano

març
dissabte

20.30h

Marcel Tomàs & Cascai
Les icones de Shakespeare passades pel sedàs boig d’un clown 
contemporani en un espectacle hilarant i corrosiu
Si ets un personatge shakespearià, mil maneres de morir tindràs. Herois, 
malvats, traïdors, reis i enamorats a parts iguals. Vides creuades i aventu-
res tan reals i tan actuals que no deixen indiferent a ningú. 
Marcel Tomàs, un pallasso modern que ha perdut el nas vermell, passa pel 
seu sedàs creatiu algunes de les icones del gran dramaturg. Un show 
hilarant on els protagonistes entren i surten de les escenes com si tingues-
sin la capacitat de viatjar en el temps. 
La bogeria d’un clown que fa humor per a adults. Un bufó contemporani 
amb un discurs corrosiu, crític i distorsionador. El dilema, més que “ser o 
no ser”, és “riure o no riure”. Tot depèn de tu.
La premsa ha dit:
“Un dels grans còmics de l’escena actual. Magnífic epíleg de ventriloquia i de 
crítica social’.” JV Peiró. Las Provincias
“Desplegament d’ofici pletòric." Gemma Busquets. El Punt Avui
“És tot enginy, histrionisme i imaginació. Exerceix un control sobre el ritme i 
la interpretació que frega el virtuosisme." Quim Noguero. La Vanguardia

Durada: 1 h 10 min Preu: 15 / 12 / 11 Idioma: català

13

A causa de la crisi sanitària per la Covid-19, se suspenen els sopars de les sessions de 
Cafè Teatre a Parets d'aquest semestre i es traslladen els espectacles al teatre Can Rajoler.



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

Una de les sensacions musicals de l’any que captiva el públic amb 
una poderosa posada en escena
Queralt Lahoz ha estat l’artista revelació en el darrer Mercat de Música Viva 
de Vic i té al davant una de les carreres musicals més prometedores del 
panorama actual.
Barreja �amenc i els sons més urbans, traçant un pont entre passat, present 
i futur de la música feta amb arrels i respecte.
La jove cantant desa�a convencionalismes amb una veu capaç de transmetre 
la força i la delicadesa pròpia d’una supervivent.
Amb aquest projecte cuinat a foc lent, Queralt fa una aposta on combina tot 
el que ha après des de la seva veritat. Ens presenta el seu àlbum de debut 
després de l’èxit del seu EP ‘1917’.
Espectacle inclòs a la programació Març de Dones 2021

La premsa ha dit:
“La seva veu, en alguns moments delicadíssima i en d’altres carregada de 
pena i de força, emociona i adquireix mil i un matisos diferents’." Mondo 
Sonoro

Intèrprets
Queralt Lahoz
Luis F. Castro
Pau García
Marc Soto 
Miquel Cuxart
Pablo Tudela

març
diumenge

18.30h

Nou àlbum
Queralt Lahoz
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Durada: 50 min Preu: 15 / 12 / 11  

Direcció
Espai Dual

Intèrprets
Blai Juanet
Sanagustin
Oriol Pla
Marc Sastre

Un frenètic slapstick show que combina música, humor, imaginació 
i teatre gestual
Be God is és un delirant i adictiu espectacle que crea un ambient de gran 
complicitat amb el públic, en què les preguntes i el sentit comú passen a 
un segon pla i el joc del “tot s’hi val” domina l’escena.
Així se succeeixen diferents números protagonitzats per tres personatges 
muts que interactuen en gags i petites històries, sempre acompanyats de 
música en directe i amb una proposta escènica propera a la sala de 
cabaret.
La música, el teatre i el circ dominen l’espectacle. Be God is parteix de 
l’experimentació artística, de la creació col·lectiva i de vies d’expressió 
llunyanes al text.
Premi al millor espectacle de la 20a Mostra de teatre de Barcelona 2015

La premsa ha dit:
“Un muntatge rodó que ens evoca l’estètica del cinema mut i a figures com 
Buster Keaton o Charles Chaplin. Ningú no s’hauria de perdre aquest tros 
d’espectacle”. Aldo Ruiz. El Teatrero 

20.30h

abril
dissabte

Be God is
Espai Dual

Can RAJOLER
centre cultural

10

A causa de la crisi sanitària per la Covid-19, se suspenen els sopars de les sessions de 
Cafè Teatre a Parets d'aquest semestre i es traslladen els espectacles al teatre Can Rajoler.



L’espectacle mostra el drama viscut durant l’ofensiva final de 
Franco contra Catalunya
Els darrers dies de la Catalunya republicana és la narració verídica dels dies 
dramàtics viscuts per l'escriptor i polític Antoni Rovira i Virgili quan entra en 
fase culminant l'ofensiva �nal de Franco contra Catalunya. El polític explica, 
en primera persona, el viatge sense retorn que va fer amb la seva família i 
diverses personalitats polítiques i culturals �ns a França. En aquest viatge 
compartirà amb la resta de catalans i catalanes tots els dolors: la pèrdua 
de la llar, la fam, el fred i la incertesa del demà.

L'espectacle mostra l'angoixa, la desfeta i l'èxode dels catalans, que han 
estat les principals víctimes de la guerra encesa a Espanya per l'alçament 
militar de l'any 1936. Multitud de temes connecten els anys 30 amb 
l'actualitat: les relacions entre Catalunya i Espanya, els èxodes per Europa 
i la por a la pèrdua de la pròpia identitat.

Espectacle inclòs al programa commemoratiu dels 81 anys de l’afusellament 
del president Lluís Companys

La premsa ha dit:

“Un diàleg entre el personatge de Rovira i Virgili i un violoncel·lista que s’expressa 
amb el seu instrument” Terrateatre.cat

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

Direcció
Marc Hervás
Intèrpret
Jordi Hervás
Músic
Edmon Bosch

abril
diumenge

18.30h

Els darrers dies de la
         Catalunya republicana

18



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

Direcció
Antonia San Juan
Intèrpret
Antonia San Juan

Antonia San Juan ens mostra la seva versatilitat i el seu talent 
interpretatiu en un espectacle perfecte per a una bona vetllada 
Mi Lucha és el tercer espectacle unipersonal de Antonia San Juan en què 
el públic s’involucra des del primer instant amb el personatge, identi�cant 
situacions amb les quals tothom es pot enfrontar en algun moment de la  
vida: la solitud, l’amor, la malaltia o la mort. 
La capacitat interpretativa d’Antonia San Juan no té límits i esdevé una �gura 
camaleònica que ens pot arrossegar des de la més mordaç de les rialles 
�ns a les profunditats de la malenconia. 
A l’obra, hi coneixerem la mateixa germana bessona d’Antonia San Juan, 
que ens explicarà els secrets més inconfensables de l’actriu i directora, ja 
que no la suporta i li té una enveja que la rosega per dins.
La premsa ha dit:
“Aquesta dona és una artista única. Creativitat i versatilitat en estat pur. El 
seu humor no és blanc. Si no, no seria Antonia San Juan” Hugo Román. Official 
Press
“Un compendi de monòlegs dramàtics, còmics i tragicòmics que en cada 
moment transmeten un pensament crític a l’espectador.” Pablo García. La 
Provincia

19.30h

maig
diumenge

Fotogra�a: Anna Portomeñe

2

Mi lucha
Antonia San Juan



Una comèdia amarga, agosarada i crítica amb la classe mitjana 
de la societat occidental
El dia del seu quaranta aniversari, la Laura té una experiència fugaç però 
demolidora: durant el seu trajecte habitual en metro, un desconegut li somriu 
i li diu alguna cosa a cau d’orella. Ja a casa, durant la festa, aquella llavor 
germinarà i acabarà bombardejant la “suposadament” assentada vida 
familiar, malgrat els esforços de la Laura per mantenir la unió amb i entre 
els seus éssers estimats.
En Manel, l’Emili i l’Alicia, confortablement acomodats en les seves pors, 
es veuran abocats a revisar certs plantejaments que convertiran la seva 
plàcida llar en un camp de batalla, mentre la Laura, es descobreix capaç de 
la seva major heroïcitat: atrevir-se a mirar des de la consciència.
Espectacle inclòs a la programació de la Setmana de la Família 2021
La premsa ha dit:
“El millor d'una obra que mereix no passar desapercebuda és l'exhibició actoral 
i l'habilitat de l'autor per portar l'espectador allà on vol”. Pep Vila. 
Recomana.cat
“Valente esquitxa sobre els espectadors el reflex del mirall d'una realitat 
familiar amagada perquè la hipocresia tot ho embolcalla i tot ho cura a la 
vegada. I el quartet fa la resta”. Andreu Sotorra. Recomana.cat

Durada: 1 h 20 min Preu: 21 / 18 / 16 Idioma: català

Direcció
Nelson Valente
Intèrprets
Mercè Arànega
Sandra Monclús
Joan Negrié
Albert Pérez

maig
diumenge

19.30h

Els gossos
de Nelson Valente
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Fotogra�a: Albert Rué



La cultura t’emociona. La cultura és coneixement i 
et fa lliure. Et transporta, et fa vibrar. La cultura és 
essencial, i és segura.

La Diputació de Barcelona dona suport a la cultura 
al territori. Els espais culturals estan preparats 
perquè tu en segueixis gaudint.

#CulturaSegura

www.diba.cat

Regala’t Cultura



A causa de la pandèmia de Covid-19 i per garantir la segure-
tat del personal i del públic assistent us demanem que 
compliu  rigorosament aquesta normativa:
Entrada    
Prohibida l’entrada a persones amb símptomes de Covid-19 
o que hagin estat en contacte amb algun malalt.  
Mascareta    
És obligatori l’ús de mascareta en tot el recinte.  
Mans    
Renteu-vos sovint les mans.    
Distància    
Mantingueu la distància interpersonal d’1,5 m a les zones 
comunes
    

Normativa d’accés al teatreCafè Teatre a Parets      
Arran de les mesures aprovades per fer front a la pandèmia 
de Covid-19 se suspenen els sopars de les sessions de Cafè 
Teatre a Parets d'aquest trimestre i es traslladen tots els 
espectacles al teatre Can Rajoler.

L’horari d’inici de les sessions de Cafè Teatre a Parets serà 
a les 20.30 h.

DISTÀNCIA           MANS              MASCARETA



Preus

Teràpia col·lectiva 24 20 18 -
Hair Whip 15 12 11 7
Greenpiss 21 18 16 7
Monroe-Lamarr 21 18 16 7
Col·loqui, El gallardo... 18 15 13 7
In the backyard of the... 15 12 11 7
Encara hi ha algú al... 24 20 18 9
Un tal Shakespeare 15 12 11 7
Nou àlbum 15 12 11 7
Be God is 15 12 11 7
Els darrers dies de la C. 12 10 9 5
Mi lucha 21 18 16 7
Els gossos 21 18 16 7

Venda d’entrades online a espectacles.parets.cat
No heu de pagar despeses de gestió

Espectacles Preu entrada Carnet Jove
Parets (2)

PROGRAMACIÓ A CAN RAJOLER (INCLOU EL CAFÈ TEATRE A PARETS)

Escena
25 (3)

Preu especial
(1)

(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
· Persones amb mobilitat reduïda (espai per a cadira de rodes)
(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 2021 i viviu a Parets.
*Excepte el concert Teràpia col·lectiva de Buhos.

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.
*Excepte el concert Teràpia col·lectiva de Buhos.

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



CARNET D’AMIC 2021

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 (excepte el concert de Buhos 
reservat exclusivament als joves).

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.

20182021

Regala’l 
per Nadal

Ja pots venir a Can Rajoler,
paga’l en efectiu i te

l’endús posat!
Passat festes l’has

d’adquirir a
espectacles.parets.cat

Preu: 155€
Mitjana de 6,74€ per espectacle 
Compra’l ja!!Regalem teatre, 

regalem cultura!



Can RAJOLER
centre cultural



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)
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No es permeten devolucions o canvis un cop adquirides les entrades.
No es permet l’accés a la sala un cop iniciats els espectacles.
No es poden fer fotogra�es ni cap mena d'enregistrament. 
No es pot menjar ni beure a l’interior de la sala de Can Rajoler.

'21

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.
Protecció de dades:www.parets.cat/utilitats/proteccio-de-dades

Fins al 10 de gener de 2021, venda exclusiva online del Carnet d'Amic. 
A partir del 13 de gener de 2021, venda d’entrades soltes.

No s’han de pagar despeses de gestió.

Online a espectacles.parets.cat

Al mateix teatre una hora abans de cada representació

Excepcionalment a Can Rajoler els dimarts de 9 a 13 h


