
#DibaOberta

Reserva i venda d’entrades anticipades a  
entrades.montornes.cat

GENER - JUNY

2023

AIXECA
EL

TELÓ

MONTORNÈSMONTORNÈS

Servei d’acollida i tallers infantils amb la col·laboració de:



L’Orquestra de Mataró neix l’octubre del 2015 amb vocació de ser una orquestra 
semi professional de caire clàssic. 
En aquest concert, l’Orquestra ofereix un repertori clàssic, amb el següent programa: 

· Escena del Llac dels Cignes - Piotr Ilitch Tchaikovsky

· Simfonia núm. 40 - Wolfgang Amadeus Mozart

· Suite El Trencanous - Piotr Ilitch Tchaikovsky 
La direcció musical de l’Orquestra de Mataró és a càrrec de la directora d’orquestra 
Clàudia Dubé Oranías, ànima i promotora principal d’aquest projecte.

Edats recomanades:
per a tots els públics

Preu:
des de 3 € i fins a 8 €

Durada:
60 minuts

Concert de  
l’Orquestra de Mataró

DISSABTE 28 DE GENER, 
A LES 20 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

MÚSICA

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

TALLER SIMULTANI GRATUÏT PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS



TEATRE - NOMÉS INFANTSDemèter
d’Agrupación Señor Serrano

Demèter equilibra la natura. Entre els boscos salvatges i la terra conreada, entre les estacions 
on la terra és estèril i aquelles on la natura reneix. Demèter controla aquest equilibri pel bé de 
tothom. Un dia el rei Erisícton construeix una gran taula on poder convidar tots els membres de 
la comunitat. Per fer-ho, talla una alzina protegida per Demèter. I fent-ho desencadena la ira de 
la deessa. Demèter castiga Erisícton a patir una fam sense fi, com més menja, més fam té. Així, 
desesperat, Erisícton es veu abocat a devorar sense fi, sense mai saciar-se, portant-se la ruïna a 
ell mateix i a tota la comunitat.
Sabem que els recursos naturals són finits, però què justifica i què no l’explotació d’aquests? 
En quina mesura? És legítim desbrossar un terreny per plantar enciams? I talar una sequoia per 
construir un pont? I guanyar-li terreny a la selva per plantar la soja que alimenta el bestiar? Quin 
és el límit si és que n’hi ha? Quin és l’equilibri?

Espectacle per a espectado-
res i espectadors:
d’entre 7 i 11 anys (sense 
públic adult a la sala).

Preu:
des de 3 € i fins a 4 €

Durada:
50 minuts

DISSABTE 11 DE FEBRER, 
A LES 18 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Compreu les entrades a entrades.montornes.cat



La còmica valenciana, coneguda per la seva comèdia subversiva, reflexiva i 
feminista, ofereix en aquest espectacle multidisciplinar la seva clàssica base de 
stand up salvatge, adornada amb un concepte més teatral en què els audiovisuals, 
les cançons i els personatges també hi tenen cabuda.

Flores és el segon cognom de la Patricia. Anomenant el seu espectacle així, 
ha volgut posar en valor el seu llinatge matern, a totes les dones que l’han 
acompanyat. Vol mostrar el seu cantó més femení, ocult durant tant de temps, donar 
el lloc que correspon a la seva intuïció i a les seves ganes de jugar.

Edats recomanades:
per a majors de 16 anys.

Preu:
des de 5 € i fins a 13 €

Durada:  
80 minuts

Flores
espectacle multidisciplinar de  
Patricia Sornosa

DISSABTE 11 DE MARÇ, 
A LES 20.30 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

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

TALLER SIMULTANI GRATUÏT PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS

TEATRE



Una comèdia de Santiago Rusiñol per lluir “el cuerpo”!

El bon policia és una afilada comèdia de Santiago Rusiñol que en la seva estrena l’any 
1905 va provocar un gran enrenou de crítica i no va deixar indiferent al públic de l’època.

Més d’un segle després, la història de supervivència de dos amics en un temps (també) 
de crisi, l’amor i un seguit d’embolics hilarants tornaran a posar en evidència els 
prejudicis socials i l’arbitrarietat de la justícia.

En un joc que trenca totes les convencions, només dos actors interpreten tots els personatges 
de l’auca convidant a l’espectador a riure plegats del món que ens ha tocat viure.

Edats recomanades:
a partir de 12 anys

Preu:
des de 5 € i fins a 13 €

Durada:  
70 minuts

El bon policia
 amb Ricard Farré i Arnau Puig

DISSABTE 25 DE MARÇ, 
A LES 20.30 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

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

TALLER SIMULTANI GRATUÏT PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS

TEATRE



Els llibres són portes, diuen. Entra i queda-t’hi.

Algú va dir que l’afortunada troballa d’un bon llibre pot canviar el destí d’una ànima. 

En aquesta biblioteca cada llibre és un viatge que, tot i que no pretengui canviar el destí de 
ningú -encara que bé podria-, ofereix la possibilitat de convidar-lo a un univers fascinant. 

Aquesta biblioteca és un món per descobrir on pot passar qualsevol cosa.

Edats recomanades:
per a tots els públics.

Preu:
gratuït

Torns de visita cada 30 minuts:
Divendres 21 d’abril, de 17 a 20 h. Dissabte 22 d’abril d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.

Biblioteca de la 
Curiositat Infinita
de Marga Socias

DIVENDRES I DISSABTE 21 I 22 D’ABRIL, 
DIVERSOS TORNS I HORARIS

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Reserveu les vostres entrades a entrades.montornes.cat

INSTAL·LACIÓ PARTICIPATIVA



NIUS és una invitació per a tota la família a viure l’art amb els cinc sentits. L’espectacle 
està dedicat al moment únic dels primers 18 mesos de vida. Celebrem, en un espai 
tranquil i segur, ple de bellesa, música, olors, colors i textures, l’arribada de la vida en 
forma de panxa i batec. Desde la tendresa i el joc, gaudim el descobriment del cos, els 
sons i el despertar de les memòries de la nostra infància. 

La creació ha comptat amb el treball dedicat de mares i pares que viuen als Centres 
Penitenciaris de Wad-Ras i Brians 2.

Edats recomanades:
per a nadons de 0 a 18 mesos.

Preu:
des de 3 € i fins a 8 €

Durada:  
45 minuts

NIUS
de CreaMoviment

DISSABTE 29 D’ABRIL, 
DOS PASSIS: 16 I 17.30 h

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

Compreu les entrades a entrades.montornes.cat

ESPECTACLE SENSORIAL



Una historia de resistència i alliberament sobre els nostres propis límits, aquells que més 
ens costa sobrepassar.

La siempreviva és una planta perenne molt resistent a las condicions més dificultoses de 
creixement. Una supervivent. Com la protagonista del nou espectacle de la Cia Mar Gómez, 
un personatge que planteja, en clau d’humor, la  rocambolesca història d’una dona atrapada 
en els valors sexistes de la nostra societat actual. Una realitat en què conviuen, per un costat, 
l’ascendent impuls feminista, i, per un altre, un substrat cultural d’un sexisme recalcitrant. 
Dues realitats oposades que es manifesten en paral·lel.

Sempreviva
de la cia. Mar Gómez

DISSABTE 6 DE MAIG, 
A LES 20.30 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Compreu les entrades a entrades.montornes.cat

DANSA, TEATRE I MÚSICA EN DIRECTE

Edats recomanades:
per a públic adult.

Preu:
des de 5 € i fins a 13 €

Durada:  
60 minuts

TALLER SIMULTANI GRATUÏT PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS



TALLER SIMULTANI GRATUÏT PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS

Les traces del silenci és una obra que hibrida teatre de la memòria i teatre documental a 
partir d’una investigació relacionada amb la riuada de 1962 i una de les seves conseqüències 
més silenciades: el tràfic d’infants.

Una historiadora i una arxivera protagonitzen aquesta història que busca compartir amb el 
públic una recerca real per a plantejar un debat de memòria i de reparació dels crims del 
franquisme, en un cas on les seves protagonistes encara són vives i encara esperen justícia.
Una obra que segueix incidint de manera directa en el nostre present i que ens parla també de la 
maternitat, l’educació, la diversitat, els valors i l’herència, mitjançant un joc de poètiques teatrals.
Hi haurà un col·loqui posterior amb l’historiador i arxiver Nicolau Guanyabens.

Les traces del silenci
d’Esther Lázaro – Therkas Teatre

DIVENDRES 9 DE JUNY, 
A LES 20.30 h

TEATRE DOCUMENTAL

Edats recomanades:
a partir de 12 anys.

Preu:
des de 5 € i fins a 13 €

Durada:  
80 minuts

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



Cada mes, us oferim cinema de qualitat a 
 l’Espai Cultural Montbarri.

 Les dates de projecció de les pel·lícules  
durant l’any 2023 són: 

El Cicle Gaudí és una proposta de Circuit Estable de 
Cinema Català promoguda per l’Acadèmia del Cinema 

Català, per fer arribar el cinema fet a Catalunya al 
públic de proximitat.

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

Preu de les entrades del Cicle Gaudí: 4,5 €

• 22 de gener
• 26 de febrer
• 19 de març
• 16 d’abril
• 14 de maig
• 18 de juny
• 24 de setembre
• 29 d’octubre

• 19 de novembre
• 17 de desembre



22 de gener, 18 h. 42 segundos, Dir. Dani de la Orden i Alex Murrull.
Pocs mesos abans de les Olimpíades de Barcelona 92, la selecció espanyola 
de waterpolo sent que no està preparada i necessita un impuls si no volen 
fer el ridícul durant la competició.

Aquest gran canvi arriba amb un nou entrenador amb fama de dur. Gràcies 
a un esforç sobrehumà, al treball en equip i al suport de tot un país, l’equip 
demostrarà al món sencer que es pot arribar més enllà del que mai havien 
imaginat.

NO RECOMANADA PER A MENORS DE 12 ANYS.

Estrena: Setembre 2022.   Durada: 106 min.     Gènere: Drama  

Versió: Original en castellà (amb part de diàlegs en català)

26 de febrer, 18 h. Un año y una noche, Dir. Isaki Lacuesta.

Ramon i Céline són una parella jove que es troba al local Bataclan de París la nit 
del 13 de novembre de 2015. Durant l’assalt terrorista, tots dos aconsegueixen, 
cadascun pel seu costat, entrar al camerino dels músics i refugiar-s’hi. En sortir 
ja no són els mateixos. I no saben si ho podran tornar a ser…

Adaptació cinematogràfica basada en el llibre “Paz, amor y Death metal”, de 
Ramón González, supervivent de l’atemptat terrorista a la sala de concerts 
Bataclan de París.

NO RECOMANADA PER A MENORS DE 12 ANYS.

Estrena: Octubre 2022.   Durada: 120 min.     Gènere: Drama  

Versió: Original francesa amb subtítols en català

19 de març, 18 h. SURO, Dir. Mikel Gurrea
Una parella, l’Elena i l’Ivan, hereta una explotació de suro a l’Alt Empordà. 
Com a propietaris forasters, somien amb construir una vida justa i 
sostenible, però descobriran que els seus ideals xoquen de cara amb la 
imperiosa necessitat de guanyar diners. Comencen aquesta vida neorural i 
s’enfronten a la duresa de les peculiaritats de la lleva del suro en un entorn 
que els posarà a prova.

NO RECOMANADA PER A MENORS DE 12 ANYS.

Estrena: Desembre 2022.   Durada: 116 min.     Gènere: Drama  

Versió: Original en català

Les properes pel·lícules del Cicle Gaudí són: 



Pl. de Margarida Xirgu, 4

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

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

On comprar les entrades?On comprar les entrades?
• Per Internet: entrades.montornes.cat

• Presencialment: De dilluns a divendres podreu apropar-vos al  
Casal de Cultura per adquirir les vostres entrades. De 16 a 20 h 

Només cobrament amb targeta.

  Els dies d’espectacle, des de mitja hora abans de l’inici.

#DibaOberta

Servei d’acollida i tallers infantils amb la col·laboració de:


