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Edats recomanades:
majors de 16 anys (aquesta 
recomanació no impedeix 
l’accés a la sala).

Preu:
des de 5 € 
i fins a 13 €

Durada:
80 minuts

Alberto es posa a la pell de Federico García Lorca per recuperar la 
presentació del seu llibre que el poeta va fer a la Residencia de Señoritas. 
I ho fa acompanyat d’un quartet de músics que recuperen la música que 
Lorca escoltava a Nova York.

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

          INICI DE LA VENDA D’ENTRADES: 8 DE GENER A LES 9 h.

Nueva York en un poeta
Amb Alberto San Juan

DISSABTE 22 DE GENER, 
A LES 20 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

TEATRE



El segon cicle de música barroca al municipi arrenca amb un passeig per les 
grans melodies del barroc i el classicisme. Obres de Vivaldi, Bach, Händel, 
Corelli, Pachelbel, Albinoni, Boccherini, Beethoven.

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

          INICI DE LA VENDA D’ENTRADES: 21 DE GENER A LES 9 h.

II Cicle de música barroca: 
Clàssics de sempre  
Amb l’Orquestra Barroca de Barcelona

Edats recomanades:
tots els públics

Preu:
des de 5 € i fins a 13 €

Durada:
60 minuts

DIUMENGE 6 DE FEBRER, 
A LES 18 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

MÚSICA



Núvol Núvol
Amb Periferia Teatro

DISSABTE 12 DE FEBRER, 
A LES 18 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Edats recomanades:
a partir de 4 anys

Preu:
des de 5 € i fins a 13 €

Durada:
50 minuts

“Núvol Núvol” és un joc poètic sobre la idea de l’amor romàntic que se’ns transmet des 
de la més tendra infància. Inspirat en el conte de “La Sireneta”, a “Núvol Núvol” fem una 
revisió, des de l’humor i l’amor, del que som capaços de fer per a estimar i que ens estimin.

“Núvol Núvol” és un espectacle d’actrius i titelles dirigit a públic familiar, produït amb 
 l’ajuda del Teatre Circ de Múrcia, l’Institut de les Indústries Culturals de Múrcia/ICA i el 
Centre Internacional de Titeres de Tolosa/TOPIC.

Premi jurat Infantil al millor espectacle 33è Festitíteres, Alacant 2020.
Premi Drac D’Or al millor espectacle de la Fira de Titelles de Lleida 2021.
Premi al millor espectacle de titelles i objectes al Festival Fetén 2020.

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

TITELLES

          INICI DE LA VENDA D’ENTRADES: 28 DE GENER A LES 9 h.



II Cicle de música barroca: Música  
i poesia. Les 4 estacions de Vivaldi
Amb l’Orquestra Barroca de Barcelona i la 
col·laboració d’alumnes de l’Aula de Teatre

DIUMENGE 6 DE MARÇ, 
A LES 18 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

En aquesta ocasió gaudirem dels quatre concerts que formen l’obra més 
coneguda d’Antonio Vivaldi i una de les més populars de tota la música clàssica. 

A més, alumnes de l’Aula de Teatre recitaran els quatre sonets que 
acompanyen aquests quatre concerts: la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern.

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

Edats recomanades:
tots els públics

Preu:
des de 5 € i fins a 13 €

Durada:
75 minuts

MÚSICA

          INICI DE LA VENDA D’ENTRADES: 18 DE FEBRER A LES 9 h.



“Les dones de la meva vida” neix de la necessitat de donar reconeixement a tantes i 
tantes dones que ens han il·luminat el camí fet fins ara. Elena Gadel i Marta Robles (líder 
de Las Migas) estrenen fusió i fan renéixer, a guitarra i veu, cançons creades per dones 
que han passat per les seves vides i el seu viatge musical. 
Dones de discurs punyent i revolucionari. Dones que sacsegen a través del seu art. 
Petites joies que arriben per quedar-se a la memòria i a la pell també dels que observen. 
La veu de l’Elena, tan plena de matisos com punyent. I la guitarra de la Marta farcida de 
colors i detalls rics en expressió flamenca i, també, indefinibles en estil. 
Ambdues són compositores i líders dels seus propis projectes. 
Aquestes dues artistes ens descobreixen un món màgic de veus que són un crit de guerra 
i d’històries de dones poderoses i lliures.

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

DISSABTE 12 DE MARÇ, 
A LES 20 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Les dones de la meva vida 
d’Elena Gadel & Marta Robles

Edats recomanades:
a partir de 6 anys

Preu:
des de 5 € i fins a 13 €

Durada:
75 minuts

MÚSICA

          INICI DE LA VENDA D’ENTRADES: 25 DE FEBRER A LES 9 h.



DISSABTE 26 DE MARÇ, 
A LES 18 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Una comèdia divertida, esbojarrada i trepidant per commemorar el Dia 
Internacional del Teatre.

Histriònic és una companyia de teatre que, fruit de la constant crisi que viu el 
món cultural, es troba immersa en una situació molt delicada. La directora de la 
companyia, degut a la fugida dels actors i de les actrius i en un intent desesperat 
de superar aquesta situació, es veu obligada a incorporar a l’equip artístic, 
el xofer i l’encarregat de l’attrezzo de la companyia. Dos personatges molt 
singulars, amb un estil interpretatiu molt particular, que provocaran que el públic 
es diverteixi i que la directora de la companyia acabi totalment desesperada.

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

Histriònic
Amb la cia. El Replà

Edats recomanades:
a partir de 3 anys

Preu:
des de 3 € i fins a 8 €

Durada:
50 minuts

TEATRE

          INICI DE LA VENDA D’ENTRADES: 11 DE MARÇ A LES 9 h.



#DibaOberta

Pl. de Margarida Xirgu, 4

Espai Cultural Montbarri
C. de la Casa Nova, 18 A

Bonificacions per als espectacles
que tenen preu d’entrada

Arran de l’actualització del preu públic per a les entrades 
d’espectacles organitzats per l’Ajuntament de Montornès del Vallès,  

es fa un 50% de descompte a:

• Infants de 0 a 5 anys que vagin acompanyats de persones adultes

• Infants de 6 a 11 anys

• Joves de 12 a 30 anys
• Persones aturades amb certificat d’atur

• Família nombrosa amb carnet emès  per la Generalitat

• Família monoparental amb carnet emès  per la Generalitat

• Gent gran amb documentació que acrediti  la condició de pensionista

• Persones amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33%

Si voleu fer qualsevol consulta i/o suggeriment,  
adreceu-vos a teatre@montornes.cat

Bonificacions per als espectacles
que tenen preu d’entrada


