
GENER    MAIG    2022

els espectacles a Parets



Randy Greer i el sextet del pianista Ignasi Terraza ens proposen 
un Nadal amb swing

Durada: 1 h 15 min   Preu: 18 / 15 / 13 Idioma: anglès

gener
dissabte

19.00h

Randy Greer & Ignasi Terraza Sextet

Un seguit de conegudes melodies nadalenques internacionals i cançons 
tradicionals que avui son part de l’imaginari col·lectiu, presentades des del 
llenguatge del jazz, el blues i el gospel, combinant temes originals 
nadalencs de Terraza i Greer amb molt de swing, amb expressives balades 
plenes de sentiment i amb un marcat sentit festiu que s’escau amb aques-
tes dates.

El concert combina dues formacions: en la primera, Randy Greer i Ignasi 
Terraza apareixen amb el suport d'Esteve Pi a la bateria i Horacio Fumero 
al contrabaix, i en la segona, trobem els dos líders amb una formació típica 
dels grups de Nat King Cole, amb Josep Traver a la guitarra, Horacio 
Fumero al contrabaix i, en alguns temes, les congues de Yonder de Jesús. 
També trobem una col·laboració excepcional amb Andrea Motis a la veu i la 
trompeta.

Direcció
Ignasi Terraza 
Torra
Interpretació
Randy Creer 
Ignasi Terraza 
Andrea Motis 
Horacio Fumero 
Esteve Pi
Josep Traver 
Yonder de J. Peña

Around the Christmas tree
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22.00h

gener
dissabte

The Other Side torna als escenaris amb un nou espectacle, la 
interpretació íntegra del disc Animals de Pink Floyd 

Durada: 2 h Preu: 21 / 18 / 16 Idioma: anglès

Interpretació
Pedro Sanchez 
Shanti Gordi
Simo Bosch 
Tony Olmedo 
Pere Moll 
Judit Uris 
Juana Melià 
Marc Bosch

L’àlbum de Pink Floyd de l’any 1976, Animals, representa una �ta en el 
desenvolupament del rock progressiu, un treball de referència que va 
signi�car un abans i un després en la trajectòria de la banda britànica.

A més d'aquest disc, compost de 5 cançons, The Other Side delectarà el 
públic amb la resta de grans èxits de Pink Floyd.

Dues hores d'un xou impecable. Una ocasió única que cap amant del bon 
rock hauria de perdre's.
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The Other Side 
The Other Side presenta Animals



Després de tota una vida als fogons teatrals, Joan Pera ens 
ofereix una cuina divertida, sorprenent i plena de rialles

Durada: 1 h 25 min Preu: 21 / 18 / 16 Idioma: català

Interpretació
Joan Pera

gener
dilluns

19.00h

L’amo i cap de cuina del restaurant La Perdiueta Eixerida acaba de saber 
que la seva família vol vendre el local amb l’excusa d’una jubilació que 
mai no ha volgut. Emprenyat i decebut, el xef es tanca a la cuina i 
decideix, sense ajuda de ningú, preparar un particular i divertit menú 
degustació per demostrar que encara està en forma.

Darrere els fogons, amb simpatia, entre rialles i complicitats, el nostre 
MASTER XOF prepararà per a tots nosaltres un menú d’aquells que 
agraden a tothom... Però aquesta nit, i per sorpresa, hi haurà dos 
misteriosos comensals que el trauran de polleguera. S’haurà de retirar o  
continuarà sent el cuiner de les rialles de tota la vida?

L’estimat Joan Pera, que va inaugurar el Teatre Can Rajoler amb Paco 
Morán, torna a casa per celebrar el 25è aniversari de la sala.
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Master Xof
Joan Pera



Durada: 1 h 40 min Preu: 18 / 15 / 13    Idioma: català i anglès

febrer
diumenge

18.30h

Una vetllada que ens trasllada al glamur dels elegants clubs nocturns on 
va triomfar la música de Duke Ellington, pioner i geni de la història del 
jazz.

Però no us deixeu enganyar per tanta elegància. Com en les pel·lícules 
dels germans Marx, hi haurà molt d’humor i moments còmics 
imprevisibles. 

Un concert teatralitzat i hilarant per gaudir del jazz d'una manera diferent. 
Marcel Tomàs cantarà, ballarà, divertirà i farà de mestre de cerimònies.

Direcció
Marcel Tomàs 
Xavier Molina 
Adrià Bauzó 
Marta Ribera
Interpretació
Marcel Tomàs, Toni 
Escribano, Adrià 
Bauzó, Xavier Molina, 
Jordi Casas, Tomàs 
Pujol, Aleix Cansell, 
Raúl Gallego, Albert 
Clapés, Raúl Perez, 
Pablo Martin 

Marcel Tomàs ens sorprèn amb una nova aventura teatral i 
musical, compartida amb la Big Band del Girona Jazz Project  

Els colors de Duke Ellington
Marcel Tomàs & Girona Jazz Project
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Tiempo al tiempo

L’actriu, còmica i presentadora de televisió ens delectarà amb el 
seu humor fresc i directe

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

febrer
dissabte

22.30h

Sara Escudero

Interpretació
Sara Escudero

Hi ha dites sàvies que mai no fallen. Perquè tu dius "la tercera és la 
bona" i et poden rebatre que "no n’hi ha dues sense tres" i et quedes 
com Shreck en un spa! Però que el temps ens (re) col·loca a cadascun en 
el nostre lloc és tan cert com que Sara Escudero fa un humor per a 
(gairebé) tots els públics, des de la seva veritat i de veritat ;)

Monòleg d'stand-up comedy on el riure és el mitjà i l'objectiu, perquè si 
aprenem a riure'ns de nosaltres mateixos tindrem diversió garantida 
durant tota la vida ;)

Vinga... ara a pensar la frase! ;)
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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 adquirides les entrades al 93 573 98 00. Si les 
restriccions sanitàries no permeten oferir el sopar, l’espectacle es traslladarà a Can Rajoler.



El paretà Paco Heredia ens torna a meravellar amb un nou projecte 
ple d’artistes convidats

Durada: 1 h 40 min Preu: 18 / 15 / 13 Idioma: castellà  

Interpretació
Paco Heredia, 
Falete Perona, 
David Domínguez, 
Nene Maya, José 
de la Miguela, 
Antonio Heredia, 
Carmen Amador, 
Jony Cortés, 
Karime Amaya, 
Jonathan Malla 
“Petete”, Coe 
Junior, Jony 
Salazar, Ricardo 
Tarragona jr. 

febrer
diumenge

18.30h

Paco Heredia presenta un espectacle especial amb un remake de tots els 
seus discos i espectacles en què portarà a escena més de 10 músics 
amb col.laboracions molt especials.

Serà una vetllada fantàstica, plena de sorpreses.

El guitarrista paretà hi posarà tota la seva il•lusió i talent per celebrar la 
seva carrera. 

Un espectacle pasional que celebra tota una trajectòria d’èxit.

Paco Heredia & friends
Paco Heredia
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Una teràpia integral

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

Hause & Richman
Autoria
i direcció
Cristina 
Clemente
Marc Angelet
Interpretació
Abel Folk
Àngels 
Gonyalons
Roger Coma
Andrea Ros

març
diumenge

18.30h

En Toni Roca fa més de deu anys que imparteix un curs intensiu de quatre 
setmanes per aprendre a fer pa. Hi ha poques places i bufetades per 
apuntar-s’hi. Els alumnes que s’hi inscriuen volen aprendre a fer pa, però 
el mètode parteix d’una simple i estranya premissa:

“Per fer un bon pa, no cal tenir la millor farina o el llevat més fresc; per fer 
un bon pa, cal estar bé amb un mateix.” Així de senzill.

6

Cristina Clemente i Marc Angelet ens porten una nova comèdia 
amb un repartiment de luxe



Interpretació
Alejandro López
García

març
dissabte

22.30h

Jandro

Prepara't per a riure i sorprendre't com ho han fet centenars de celebriti-
es del cinema i la televisió, des de Will Smith a Tom Cruise, passant per 
Russell Crowe, Tom Hanks i moltes altres.

Jandro és campió d'Espanya de Màgia Còmica. Es caracteritza per 
realitzar efectes propis de gran impacte amanits amb un humor molt 
característic i inimitable.

Ha estat 14 anys a “El Hormiguero” (Antena 3) on ha estat col·laborador, 
mag i coordinador de guions.

Acaba de guanyar el prestigiós premi “Fool Us” a Las Vegas i s’ha conver-
tit en l'únic mag espanyol que l’ha guanyat en 3 ocasions i de manera 
consecutiva.

Durada: 1 h 20 min  Preu: 18 / 15 / 13 Idioma: castellà 

Acabat d'aterrar de Las Vegas, Jandro ens presenta un especta-
cle de màgia còmica amb els seus millors números 

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 adquirides les entrades al 93 573 98 00. Si les 
restriccions sanitàries no permeten oferir el sopar, l’espectacle es traslladarà a Can Rajoler.

Magia de salón
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Les dones de la meva vida

Durada: 1 h 15 m Preu: 15 / 12 / 11 Idioma: català i castellà

Elena Gadel i Marta Robles

Direcció i
Interpretació
Elena Gadel
Marta Robles

març
diumenge

18.30h

Per una banda, la coneguda cantant i actriu Elena Gadel. Per l’altra 
banda, la líder de “Las Migas” Marta Robles, una de les guitarristes de 
�amenc més importants de l’actualitat.

Segons Gadel i Robles, aquest nou espectacle, amb un accent femení 
molt marcat, “neix de la necessitat de donar llum a tantes i tantes dones 
que han enlluernat el camí fet �ns ara“.

Les artistes recuperen les cançons de dones de “discurs punyent i 
revolucionari” com Mayte Martín, Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, 
Clara Peya, Lola Flores, Maria Arnal o textos d’escriptores com Maria 
Mercè Marçal.

La veu de l’Elena, plena de matisos i commovedora. I la guitarra de la 
Marta, farcida de colors i detalls rics en expressió �amenca i, també, 
inde�nibles en estil. Totes dues són compositores i líders dels seus 
propis projectes. 20

L’espectacle musical uneix, per primer cop, dues de les artistes 
més importants del moment

Espectacle inclòs a la programació Març de Dones 2022



Direcció
Victoria 
Szpunberg
Interpretació
Laia Marull
Quim Àvila
David Marcé
Sabina Witt

abril
diumenge

18.30h

Una �lla ha de cuidar del seu pare qui, després de patir un ictus, viu un 
procés de deteriorament físic i mental que el converteix en un ésser 
totalment dependent. La manca de recursos econòmics propis i la 
precarietat que viuen les administracions públiques farà que la situació 
entri en una mena d’espiral de caiguda lliure.

Quin sentit té mantenir en vida el cos d’algú que ha perdut totes les 
facultats que ens fan humans?

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

Què et pot portar a desitjar la mort d’algú que estimes?

3

El pes d’un cos
Victoria Szpunberg



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

abril
diumenge

18.30h

Santi Rodríguez

Santi Rodríguez ha estat diverses vegades a puntet de “creuar a l'altre 
costat” així que, per si de cas, ja té la mudança preparada. A més, està 
obstinat a demostrar-nos que està bé riure quan tenim por, però que mai 
cal tenir por al riure. Perquè, si en aquesta vida les coses no són fàcils, 
imagina't quan just siguis un ESPERIT. 

L’espectacle ens mostra que tot el que hem esperat o temut trobar-nos a 
l'altre costat és sorprenentment divertit. El muntatge va més enllà de la 
comèdia, perquè és comèdia del “més enllà”. És humor d'una altra 
dimensió. 

Direcció
Kikin Fernández
Interpretació
Santi Rodríguez

Espíritu

24

Espíritu és un espectacle teatral que no està basat en fets reals, 
però quasi 



19.30h

maig
diumenge

Una divertida comèdia sobre aquella part fosca que ens empeny 
a fer coses impensables

Durada: 1 h 25 min Preu: 24 / 20 / 18 Idioma: català 

Direcció
Sílvia Munt
Interpretació
Cristina Genebat 
Marta Marco
Nora Navas

Què passaria si un dia, de cop, comencéssim a fer tot el que ens passa 
pel cap? Quins són els límits del que està ben fet i el que està mal fet?

La Núria, la Lila i la Fabi es disposen a passar un cap de setmana juntes, 
fora de la ciutat. La Lila surt d’una separació traumàtica i les amigues la 
volen ajudar però la cosa es complica i les tres dones es veuen 
arrossegades per un corrent d’emocions a �or de pell que les convertirà, 
sense elles voler-ho, en unes autèntiques irresponsables.

Com seria fer realitat les nostres fantasies? Fins a on arribaries per 
ajudar una amiga? Una comèdia irresponsable que guanya intensitat 
minut a minut.

1

Les irresponsables
Javier Daulte



Yo sobreviví a la EGB

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

Interpretació
Jordi Merca
Música
Iván Vilches

maig
dissabte

Jordi Merca

22.30h

Aquest espectacle d'stand-up comedy et farà recordar, d'una manera 
graciosa, aquell que vas ser i el que ara ets. Un monòleg de vivències, 
anècdotes i històries que no oblidaràs. A propòsit, Jordi Merca es 
desdobla increïblement amb la improvisació i l’acting. Molt de talent de la 
mà d'un artista amb més de 10 anys de trajectòria en l'stand-up comedy. 

Anteriorment a aquesta obra, Jordi Merca va fer Maleïts hipsters, un 
monòleg que el va portar a recórrer tot el territori. Aquesta vegada 
presenta un nou espectacle, imprescindible per als qui van viure aquella 
curiosa època dels 70, 80 i 90. 

Vine a passar una bona estona plena d'humor i música per desconnectar 
del món actual i connectar amb el bon rotllo. Si ets de després del 
Naranjito, però sobretot si ets d’abans del Cobi, aquest és el teu show.

7

Un show d'humor perfecte per a tots aquells que vau sofrir aquella 
maleïda, però increïble, època dels 70, 80 i 90

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 adquirides les entrades al 93 573 98 00. Si les 
restriccions sanitàries no permeten oferir el sopar, l’espectacle es traslladarà a Can Rajoler.



Womblues

Durada: 1 h 20 min Preu: 12 / 10 / 9    Idioma: català i anglès

maig
diumenge

Tres vivències del blues diferents s'entrellacen en un concert que busca 
l'alquímia conjunta per transformar melodies i ritmes en pura força, 
entreteniment i emoció, amb la �nalitat que el públic gaudeixi i es 
commogui amb la música d'arrel.

Womb és el terme anglès que signi�ca "matriu", i el joc de paraules amb 
el pre�x Wom davant la paraula Blues ja per�la el concert com un 
esdeveniment creatiu gestat des de la feminitat d'aquestes tres grans 
blueswomen.

Direcció i 
interpretació
Big Mama Montse 
(Montserrat 
Pratdesaba Ribes) 
Sister Marion 
(Miriam Aparicio 
Rodríguez)
Sweet Marta 
(Marta Suñé Mera) 

Tres dones artistes uneixen les seves veus i respectius instru-
ments per compartir experiències i sensibilitats sobre l'escenari

Big Mama Montse, Sister Marion & Sweet Marta

19.30h

15



Preu:  165€

CARNET D’AMIC 2022

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.

Regalem teatre, regalem cultura!

Regala’l per Nadal!

Preus

Tiempo al tiempo 15    12    11
Magia de salón 18    15    13 
Yo sobreviví a la EGB 15    12    11

Espectacles Preu entrada Carnet Jove
Parets (5)

PROGRAMACIÓ CAFÈ TEATRE A PARETS
Sala Basart Cooperativa

Preu especial
(4)

mitjana de 7,17 € 
per espectacle!

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

Cal reservar taula per poder seure junts, un cop es tenen les entrades, al 
tel. 935739800.

(4) Preu especial
 Menors de 18 anys o majors de 65 anys
 Persones amb mobilitat reduïda (ocupant l'espai per a cadira de rodes)
(5) És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor.

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

Venda d'entrades on line a espectacles.parets.cat
No heu de pagar despeses de gestió



Espectacles Preu entrada Carnet Jove
Parets (2)

PROGRAMACIÓ A CAN RAJOLER
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 2022 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-ne la condició presentant a taquilla el carnet i el DNI.

Preus

Around the Christmas... 18 15 13 7
The Other Side 21 18 16 7
Master Xof 21 18 16 7
Els colors de Duke... 18 15 13 7
Paco Heredia & friends 18 15 13 7
Una teràpia integral 21 18 16 7
Les dones de la meva... 15 12 11 7
El pes d’un cos 21 18 16 7
Espíritu 21 18 16 7
Les irresponsables 24 20 18 9
Womblues 12 10 9 5



A causa de la pandèmia de Covid-19 i per garantir la seguretat del 
personal i del públic assistent us demanem que compliu rigorosa-
ment 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 comu-
nes
    

Normativa d’accés al teatre

DISTÀNCIA           MANS              MASCARETA

Cafè Teatre a Parets      

Preveiem inicialment recuperar les sessions de Cafè Teatre a Parets 
a la Sala Basart Cooperativa, amb el sopar previ ofert per la Comis-
sió de Festes.

Segons l'evolució de la pandèmia de Covid-19 i les restriccions que 
les autoritats sanitàries aprovin, les sessions podran ser trasllada-
des al Teatre Can Rajoler. 

Per tal de facilitar l'adaptabilitat en cada moment s'obrirà la venda 
d'entrades mensualment, tant les de Can Rajoler com les de la Sala 
Basart Cooperativa: 

el 25 de gener s'obrirà la venda dels espectacles del mes de febrer
el 25 de febrer s'obrirà la venda dels espectacles del mes de març 
el 25 de març s'obrirà la venda dels espectacles del mes d’abril 
el 25 d'abril s'obrirà la venda dels espectacles del mes de maig

Informa-te’n a través dels missatges de WhatsApp de Parets Cultura

Afegeix als teus contactes Parets Cultura amb el núm 691 367 625 
i envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i afegeix el teu nom i 
cognoms

Per a qualsevol aclariment no dubteu a trucar-nos al 935739800





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)

gener
febrer
març
abril
maig

Fins al 10 de gener de 2022 a les 23.59 h venda exclusiva online del Carnet d'Amic
A partir del 13 de gener venda d'entrades soltes per als espectacles del mes de gener:

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

'22
Online a espectacles.parets.cat

Al mateix teatre una hora abans de cada representació

Excepcionalment a les o�cines de Can Rajoler els dimarts de 9 a 13 h 
i dijous de 16 a 19 h

ATENCIÓ! A causa de la situació canviant per la Covid-19 la venda dels 
espectacles dels següents mesos s'obrirà el dia 25 del mes anterior.

No s’han de pagar despeses de gestió. 
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