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Divendres 15 de NOVEMBRE / 22 h / Mercat Vell

Impro Horror Show
Espectacle teatral
Estàs preparat per a un espectacle terroríﬁcament
divertit? Riure’s de les pors és la millor teràpia per
espantar-les, per això a Impro Horror Show
preparem un aquelarre en escena per invocar-les.
Fantasmes, dimonis, bruixes, assassins en sèrie i
morts vivents ens posseeixen per mostrar-te la
cara més còmica de la por. Els actors transformen
les frases del públic (improtítols) en escenes
improvisades, intrigants i aterridorament
gracioses.
Org. Joventut Mollet
VENDA
D’ENTRADES

Entrada gratuïta
Aforament limitat

Dissabte 16 de NOVEMBRE / 21 h / Teatre Can Gomà

Al sostre

Una comèdia de Nigel Planer
(Neil Pye, el hippy de la sèrie Els Joves)
Autor: Nigel Planer / Traducció: Francis Humble /
Direcció: Israel Solà / Actors: Pau Ferran i Oriol Grau

Veus en oﬀ: Manel Barceló i Marc Rius / Escenograﬁa i vestuari:
Albert Pascual / Ajudant d’escenograﬁa: Marta Georgia /
Música: Xavier Mestres / Cap tècnic i llums: Ramon Beneito.
Producció: Sala Trono

En Lapo i en Loti són dos artesans que treballen per
a Miquel Àngel pintant el sostre de la Capella Sixtina.
Són uns grans experts i, en canvi, en Miquel Àngel
no. Un bon dia, el geni els acomiada perquè vol
acabar el sostre tot sol i en Lapo i en Loti, tornaran a
la Sixtina per venjar-se.
VENDA
D’ENTRADES

Anticipades: 10 €. Abonament grups: 8 € per entrada,
a partir de 10 entrades i en venda anticipada.
De dilluns a divendres, La Marineta (Pl. de l’Església, 7).
De 15.30 a 21 h

El mateix dia: 12 €

A les taquilles
del Teatre Can Gomà
(C. Castelao, 2)

Diumenge 24 de NOVEMBRE / 12 h / Teatre Can Gomà

Hi ha res més avorrit
que ser una princesa rosa?
Teatre musical amb Cia. La Grapa

Autora: Raquel Díaz / Direcció i adaptació: Paco Mir
Actrius: Laura Pau i Anna Arena

La Carlota és una princesa tan rosa com totes les
princeses... però a ella, això l'avorreix moltíssim!
Ella voldria caçar dracs, muntar en globus o nedar
al llom d'un dofí.
Segons la Carlota, la solució és molt fàcil: que la gent
entengui que hi ha nenes que en comptes del rosa
prefereixen qualsevol dels milions de colors que hi
ha al món.
Org. La Xarxa Mollet
VENDA
D’ENTRADES

Anticipades: 7 €
De dilluns a divendres.
La Marineta (Pl. de l’Església, 7). De 15.30 a 21 h.
(15 dies abans de la sessió)

El mateix dia: 7 €
A les taquilles del Teatre Can Gomà
(C. Castelao, 2)

Divendres 29 de NOVEMBRE / 20 h / La Marineta

Cándida
Cabaret

Idea original: Vagina d’Anna Tamayo / Actriu: Anna Tamayo.
Composició i música en directe: Joange / Assessorament de
moviment: Valentina Azzati / Acompanyament Art Terapèutic:
Mercè Alegre / Direcció d’actriu: José Tobella /
Direcció i dramatúrgia: tot l’equip

Cándida podria ser un monòleg, però és un cabaret
en què l’Anna conta, canta i balla la seva experiència
personal amb els fongs vaginals. L’actriu, acompanyada d’en Joange i el seu violí, es riu del seu propi drama
utilitzant tots els recursos que té a l’abast. Amb
sarcasme i tendresa, amb humor i titelles, amb la veu i
el cony, l’Anna converteix una íntima confessió en un
espectacle irreverent, emotiu i alliberador.
VENDA
D’ENTRADES

Entrada gratuïta
Aforament limitat

Dissabte 14 de DESEMBRE / 21 h / Teatre Can Gomà

Bed & Breakfast
Un musical de Laia Fort

Música i lletres: Els Amics de les Arts / Dramatúrgia: Laia Fort /
Direcció: Jaume Viñas i Laia Fort / Direcció musical i
arranjaments: Joel Riu / Escenograﬁa i vestuari: Jordi Bulbena /
Il·luminació: Dani Gener i Sergi Cerdán / So: Joel Jené /
Producció: Epidèmia Teatre / Repartiment: Marta Borràs,

Pol Fernàndez, Aida Llop, Joan Olivé, Mireia Lorente-Picó,
Joan Sáez, Anna Marquès, Carles Alarcón / Músics: Joel Riu,
Ferran Jaumira, Dani Aragüés, Mane Priego.

En Jordi i la Patrícia tenen una relació oberta.
En Joan li és inﬁdel a la Soﬁa. I la Marta i en Pere són
amics. Quan les trajectòries d’aquestes tres parelles
es troben, esclata un temporal de tensions, recels
i desitjos encreuats. És evident que no estan fets
l’un per a l’altre, però volen estar junts.
VENDA
D’ENTRADES

Anticipades: 10 €. Abonament grups: 8 € per entrada,
a partir de 10 entrades i en venda anticipada.
De dilluns a divendres, La Marineta (Pl. de l’Església, 7).
De 15.30 a 21 h

El mateix dia: 12 €

A les taquilles
del Teatre Can Gomà
(C. Castelao, 2)

Diumenge 15 de DESEMBRE / 12 h / Teatre Can Gomà

Els cistells de la Caputxeta
Cia. Samfaina de colors

Direcció musical, arranjaments i instruments: Xavi Múrcia /
Direcció artística: Mirna Vilasís

Passejada pel calendari a través del llibre de
poemes de Miquel Martí i Pol Per molts anys!,
on el poeta dedica una poesia a cada mes de
l’any. Així cantarem diverses cançons
assenyalades per cadascuna de les principals
dates festives. I és que ara es veu que la
Caputxeta tenia dotze cistells, un per cada mes.
Org. La Xarxa Mollet
Abans de l’actuació farem cagar el Tió
VENDA
D’ENTRADES

Anticipades: 7 €

De dilluns a divendres de 15.30 h
a 21.30 h (15 dies abans de la sessió)
La Marineta (pl. Església, 7)

El mateix dia: 7 €

A les taquilles del Teatre Can Gomà
(C. Castelao, 2)

Diumenge 12 de GENER / 12 h / Teatre Can Gomà

La llibreria de l’avi Josep
Teatre musical amb titelles.
Cia. L’últim vagó

Autors: Alba Maria Mesa i Víctor Martín / Direcció: Alba
Maria Mesa / Interpretació: Alba Maria Mesa i Adrià Corral

La llibreria de l’avi Josep és una vella botiga de
barri on gairebé ningú hi entra. Quan l’avi mor,
el seu nét l’hereta. A ell mai li han preocupat
massa els llibres i vol muntar un estudi musical,
així que decideix vendre-la. Però els llibres tenen
alguna cosa a dir en tota aquesta decisió.
Org. La Xarxa Mollet

VENDA
D’ENTRADES

Anticipades: 7 €

De dilluns a divendres de 15.30 h a
21.30 h (15 dies abans de la sessió)
La Marineta (pl. Església,7)

El mateix dia: 7 €

A les taquilles del Teatre Can Gomà
(C. Castelao, 2)

Del 4 d’OCTUBRE al 12 de GENER / Museu Abelló

El Racó de l’Artista

Kokoro

Sandra de la Cruz
L’artista molletana exposa les il·lustracions originals
per al seu llibre Kokoro. El corazón de las palabras,
on recull les experiències i emocions viscudes
durant un viatge al Japó a través de poemes,
pintures i vint-i-set conceptes nipons que no tenen
traducció en la nostra llengua; com Sakurafubuki, la
pluja de pètals de ﬂor de cirerer; Iki, la sensualitat
elegant i sòbria; o Kokoro, la unió entre la ment,
l’esperit i el cor.

ENTRADA

Gratuïta

Del 24 d’OCTUBRE al 26 de GENER / Museu Abelló
L’Aparador cicle Ficcions Urbanes (Mixité)

Apologia de la mala herba
Els Nòmades

Les males herbes deixarien de ser males herbes
si deixéssim de considerar el territori i el paisatge
com un espai artiﬁcial i de consum humà?
Proposem una nova mirada del territori vallesà,
cartograﬁant la magníﬁca entropia d'aquells
espais on la vegetació torna a créixer i s'escampa
de manera lliure i espontània per solars, descampats i cunetes, i en els límits entre ecosistemes.
Us convidem a descobrir vida on habitualment
només veiem caos.
ENTRADA

Gratuïta

Del 8 de NOVEMBRE al 18 de DESEMBRE / La Marineta

Julià Mateu, el pintor
de les gotes blanques
Dibuix i pintura

Julià Mateu fa intents constants en la seva obra de
copsar l’essencial i d’aprendre dels mestres als qui
sempre retorna. No vol ser modern ni servir cap
isme ni avantguarda. En Julià es serveix del dibuix
per fer gran el que és petit, per mostrar la natura
en plena explosió de vida, com tot batega plegat
en el cosmos i com una cosa s’impregna de l’altra,
el vol de la fulla mou l’aire i l’aire reﬂecteix l’estela
de llum d’una vida que es clou. Julià pinta la vida
abans que aquesta s’esvaeixi.
Inauguració: divendres 8 de novembre, 19.30 h
ENTRADA

Lliure
Col·labora

Del 21 de NOVEMBRE al 12 de GENER / Museu Abelló

No em va fer Joan Brossa
Cabosanroque

Instal·lació sonora i plàstica de cabosanroque
(Laia Torrents i Roger Aixut) formada per diferents
elements extrets de la vida quotidiana que
representen els paisatges als quals fa referència Joan
Brossa en la seva prosa dels anys quaranta i
cinquanta. La proposta vol crear una nova prosa
objectual, d’interpretació lliure, que substitueix els
textos originals però que alhora conserva oberta la
potencialitat del seu signiﬁcat i dona a l’espectador
la llibertat de poder extreure’n la seva pròpia
interpretació.

ENTRADA

Normal: 1,65 €
Visites concertades: 22,30 € (per grup)
Primer diumenge de mes: gratuïta

Dissabte 9 de NOVEMBRE / 17 h / CC Can Pantiquet

18è Al Ras Bluegrass &
Old time Music Festival
Amb grups com Al Ras House Band & Clogging
Dancers, Tony Williamson, Bum Ditty, Barcelona
Bluegrass KIDS, Mando Duo, Silky Ramblers,
Jeﬀ Scroggins & The Scroggdogs i Jam ﬁnal.
Org. Al Ras

ENTRADA

Per a més informació: www.alrasfestival.com

Divendres 15 de NOVEMBRE / 19 h / El Lledoner

Fem 10 anys!

Pele MacLeod
Pele MacLeod és el nom artístic del projecte musical
del molletà Pele Bernial, que sorgeix després d'una
estada a Edinburg tocant en diversos locals i al
Festival de Teatre. En els seus discs podem trobar
composicions d’un pop contundent, disco, funk, folk
i, ﬁns i tot, s'atreveix a tocar alguna havanera.
Cançons amb lletres sempre positives, de superació
i amb una producció de luxe, a càrrec del propi
MacLeod i de Marc Parrot.

ENTRADA

Gratuïta

(aforament limitat)

Divendres 13 de DESEMBRE / 19 h / El Lledoner

Fem 10 anys!

Sam & la banda dels reptes
Sam & la banda dels reptes és una formació
renovada amb un plantejament més acústic, que
recupera la més pura essència de cada cançó.
Amb la incorporació d’instruments com l’acordió,
el violí i el vent ens transportaran a les arrels de la
música folk recobrant l’aroma a fusta dels orígens.
Els acompanyarà un petit cor del grup vocal
Estoc de Veus.

ENTRADA

Gratuïta

(aforament limitat)

Dissabte 28 de DESEMBRE / 19.30 h / Mercat vell

Concert de Fi d’Any
La banda de l’Associació Musical Pau Casals acomiadarà l’any 2019 amb un concert ple de ritme i música
nadalenca. La direcció de la banda serà a càrrec del
mestre Mario Roldán.
Org. Associació Musical Pau casals

ENTRADA

3€

(gratuït per a menors de 12 anys acompanyats)

Divendres 17 de GENER / 21 h / Mercat vell

Saxplosion
amb Big Dani Pérez
Saxplosion és una barreja de R&B i soul, en què el
saxo i la veu de Dani juntament amb una secció de
saxos i una base rítmica excepcional, donen forma a
un còctel explosiu que ningú sap servir millor en un
escenari que la Big Dani Pérez.
Aquest concert forma part de la celebració del 30
aniversari de l’Associació Musical Pau Casals.
VENDA
D’ENTRADES

Anticipades: 5 €
De dilluns a divendres.
La Marineta (Pl. de l’Església, 7).
De 15.30 a 21 h.

El mateix dia: 5 €
A les taquilles del Mercat Vell
(Pl. Prat de la Riba, 6)

Diumenge 10 de NOVEMBRE / 18 h / El Lledoner

Mañana empieza todo
Comèdia francesa

Direcció: Hugo Gélin (França i UK, 2016)

Samuel viu la seva vida sense responsabilitat a la platja
del sud de França, però un dia tot canviarà: una antiga
amant li deixa un nadó i li explica que és la Glòria,
la seva ﬁlla i que a partir d’ara n’haurà de tenir cura.
Poc després, superat per la situació, decideix tornar
el bebè a la seva mare.

VENDA
D’ENTRADES

Gratuïta

(aforament limitat)

Dissabte 16 de NOVEMBRE / 18 h / Sala Fiveller

Érase una vez
en Hollywood
Drama, thriller
Director: Quentin Tarantino (USA, 2019) /
Intèrprets: Leonardo Di Caprio, Brad Pitt

"Érase una vegada en... Hollywood" de Quentin Tarantino
ens porta a Los Angeles de 1969, on tot està canviant
i on l'estrella de la televisió Rick Dalton (Leonardo
DiCaprio) i Cliﬀ Booth (Brad Pitt), el seu doble de molts
anys, s'obren camí en una indústria que ja pràcticament
no reconeixen. La novena pel·lícula del cèlebre escriptor
i director compta amb un ampli repartiment i múltiples
trames argumentals que rendeixen un tribut
als moments ﬁnals de l'època daurada de Hollywood.
VENDA
D’ENTRADES

3 € / el mateix dia a taquilla,
1 hora abans de la sessió

Diumenge 17 de NOVEMBRE / 12 h / Sala Fiveller

El Rey León

Drama, aventures. Per tots els públics
Director: F. Gary (USA, 2019)
Intèrprets: Tessa Thomson, Criss Hemworht

Versió real del clàssic d’animació de Disney de
1994. La història sigueix la vida del petit Simba,
lleó que viu feliçment a la sabana amb la resta
de la seva família. Quan el mor el seu pare, el rei,
i Simba haurà de fugir i abandonar la seva llar
per conèixer nous i aterridors paratges.

ENTRADA

3 € / el mateix dia a taquilla,
1 hora abans de la sessió

Diumenge 1 de DESEMBRE / 18 h / EL Lledoner

Locas de alegria
Comèdia francesa

Direcció: Paolo Virzi (França i Itàlia, 2016)

Beatrice, una comtessa xerraire i milionària,
convençuda de trobar-se entre l’elit política
mundial, i Donatella, una jove introvertida,
tatuada i misteriosa, coincideixen com a
pacients a Villabiondi, una delirant institució
psiquiàtrica. Ben aviat es faran amigues: el còctel
està servit!

ENTRADA

Gratuïta

(aforament limitat)

Dissabte 7 de DESEMBRE / 18 h / Sala Fiveller

Ha nacido una estrella
Drama, musical, romàntica
Direcció: Bradley Cooper (USA, 2018)

Pel·lícula romàntica, dramàtica i musical dirigida
per Bradley Cooper. És la tercera adaptació
cinematogràﬁca d'A Star Is Born, que va ser
dirigida per William A. Wellman. El ﬁlm és
protagonitzat per Bradley Cooper, Lady Gaga,
Sam Elliott, Andrew Diu Clay i Dave Chappelle.

ENTRADA

3 € / el mateix dia a taquilla,
1 hora abans de la sessió

Diumenge 8 de DESEMBRE / 12 h / Sala Fiveller

Toy Story 4 (català)

Animació. Per a tots els públics
Direcció: Johs Cooley (USA, 2018)

Woody sempre ha sabut quin és el seu lloc en el
món i que la seva prioritat és cuidar del seu
amo, ja sigui Andy o Bonnie. Així que quan el
nou projecte casolà de Bonnie, convertit en la
joguina Forky, aﬁrma que és "escombraries" i no
una joguina, Woody s'encarrega de demostrar a
Forky perquè hauria d'acceptar ser una joguina.

ENTRADA

3 € / el mateix dia a taquilla,
1 hora abans de la sessió

Dissabte 21 de DESEMBRE / 18 h / Sala Fiveller

JOKER

Drama, thriller
Direcció: Todd Phillips (USA,2019)

Joker és una pel·lícula estatunidenca del 2019
dirigida per Todd Phillips. És un thriller psicològic
basat en personatges de DC Còmics
i protagonitzat per Joaquin Phoenix com a Joker.

ENTRADA

3 € / el mateix dia a taquilla,
1 hora abans de la sessió

Diumenge 22 de DESEMBRE / 12 h / Sala Fiveller

El Grinch (català)

Animació. Recomanada a partir de 6 anys
Aquesta pel·lícula d’animació és una adaptació
del conte infantil “Com Grinch va robar el Nadal”
(1957) escrit per T. Seuss Geisel.
El Grinch és un ser malcarat i que viu en una
cova oculta dalt de la muntanya. Ell mateix
assegura que el seu cor és molt petit i per això
sempre es queixa de tot i res li sembla bé.
El seu únic amic és un gosset, Max. I per ell, això
ja es suﬁcient per no necessitar ningú més.

ENTRADA

3 € / el mateix dia a taquilla,
1 hora abans de la sessió

Diumenge 18 de GENER / 18 h / Sala Fiveller

Mientras dure la guerra
Històrica

Direcció: A. Amenábar (Espanya, 2019)

Mientras dure la guerra és una pel·lícula dirigida
per Alejandro Amenábar i protagonitzada per
Karra Elejalde, Eduard Fernández i Santi Prego.
Va ser premiada en el Festival de cinema
Internacional de Toronto del 2019.

ENTRADA

3 € / el mateix dia a taquilla,
1 hora abans de la sessió

Diumenge 19 de GENER / 12 h / Sala Fiveller

Elcano y Magallanes, la
primera vuelta al mundo
Animació. Per a tots els públics
Direcció: Ángel Alonso

Un viatge a allò desconegut que es va iniciar en
1591 a Sevilla i va acabar tres anys més tard al
mateix lloc, demostrant que la terra era rodona.
Una aventura animada amb fred, gana, traïcions,
tempestes marítimes, amor...

ENTRADA

3 € / el mateix dia a taquilla,
1 hora abans de la sessió
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