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La cultura ens fa ser com som. Les obres, els espectacles, ens obren un 
món. I l'accés a la cultura, poder entrar en contacte amb diferents discipli-
nes, gaudir-les com a espectador i també compartir aquesta experiència, 
ens fa com a individus i també com a comunitat.

Amb la programació cultural de Maçanet volem complir tres objectius prin-
cipals. El primer, oferir activitats durant tot l'any de manera sistemàtica, és a 
dir, que entre l'estiu, amb un protagonisme clar de la Festa Major, i les activi-
tats típiques de Nadal, hi hagi una programació regular d'espectacles. El 
segon, programar en totes les disciplines artístiques, això vol dir teatre, 
música, cinema, literatura, circ, arts plàstiques... d'una manera adaptada a 
les nostres possibilitats pressupostàries però amb vocació d'oferir qualitat i 
crear uns hàbits de consum cultural. I en tercer lloc, volem que la programa-
ció cultural sigui diversa, faci xarxa, i per això tenir en compte els diferents 
tipus de públic, programar en diferents llocs, si bé el teatre la Societat n'és el 
nucli indiscutible, i fer-ho de manera que també pugui interessar a gent de 
fora del nostre municipi, perquè Maçanet és cultura, i la cultura és un motiu 
per venir-hi. 

La cultura com a construcció comunitària és també participació, i per això 
comptem amb les associacions i volem promocionar la creació local i donar 
espai als autors locals per mostrar-se. Oferir a artistes consolidats poder 
actuar al nostre poble i mostrar el que es fa aquí ens sembla una barreja 
molt enriquidora.

EngeguemEngeguem un projecte que voldríem haver començat abans. Ens hem adap-
tat a les circumstàncies i el comencem ara amb vocació de consolidar-lo i 
fer-lo créixer. Us convidem a participar-hi, a gaudir-ne i a anar-lo millorant 
entre tots.

Xavier Xarbau
Regidor de Cultura, ciutadania i participació
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feÇtival octubre - música i obres d'autor  
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Ferran Palau 
presenta “Parc”
Divendres 8 d’octubre de 2021, a les 20 h
Teatre La Societat
Entrades: 12 € anticipades / 14 € taquilla
tickets.maçanetdelaselva.cat

Ferran Palau escriu i descriu la seva història com un paisatge que gira a ritme tranquil, assosse-
gat, però implacable. Igual d'implacable que la seva música. El easyloving i les cançons d'amor 
tornen encara més sinceres en Parc, el seu nou disc. Encara que si som precisos, aquesta 
vegada trobarem un amor que dol una mica més, que crema una mica més fort. Un amor seduït 
pel minimalisme i els sintetitzadors que ens guien, a pas lent, a través de l'imaginari de Ferran 
Palau. Un imaginari que rendeix homenatge al cinema slasher dels 80.

Parc és el cinquè disc de Ferran Palau, que continua la saga després de Kevin (2019), Blanc 
(2018), Santa Ferida (2015) i L’Aigua del Rierol (2012), sense oblidar-nos de Cel Clar, el doble sen-
zill que va llançar en 2020. Una saga que ha anat collint diferents premis, com el Premi Enderrock 
de la crítica en 2017, el Premi Altaveu 2018, Premi Núvol 2018, Premi Timeout Barcelona 2018, 
millor disc de l'any en Mondosonoro Catalunya i dècim millor disc en rockdelux, tots ells amb 
Blanc. I en 2019, va aconseguir amb Kevin el premi al millor Àlbum Pop d’Enderock i el premi 
Soundie Video Award 2020 amb el videoclip d’Univers, a més de ser el primer artista de parla ca-
talana que aconsegueix una nominació amb el seu videoclip Flora - Caic en els UKVMA a Angla-
terra. Videoclip que acaba de guanyar el Gran Prix en la categoria Film Craft del Festival Interna-
cional El Ojo de Iberoamérica.
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Anna Roig & Àlex Cassanyes 
Big Band Project 
presenten “La Tendresse”

Diumenge 10 d’octubre de 2021, a les 18 h
Teatre La Societat
Entrades: 12 € anticipades / 14 € taquilla
tickets.maçanetdelaselva.cat

Catorze músics, un director/arranjador i una intèrpret sobre l’escenari. La unió entre 
les cançons franceses que més li agraden a l’Anna Roig i les composicions exquisi-
des i curoses de l’Àlex Cassanyes.

Cançons de Jacques Brel, Claude Nougaro, Serge Gains-bourg, Barbara i altres 
autors que, al descobrir-les i enamorar-se’n, l’Anna havia anat guardant en un calaix 
esperant poder-les cantar algun dia. Casualment, totes amb algun punt d’aquesta 
tan necessària tendresa de la qual sovint sembla que estigui mancada el món.

Arranjaments amb l’equilibri just entre potència i dolçor, com la tendresa. Plens de 
matisos, com la tendresa. Perfectes per gaudir encara més d’aquestes cançons, 
amb una nova sonoritat que els ret un grat homenatge, tant per l’exquisidesa en l’es-
criptura de l’acompanyament musical com per la delicadesa dels músics en la seva 
interpretació.
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Quimi Portet 
presenta “Si plou ho farem al pavelló 
(Live in Cincinnati)” 

Divendres 15 d’octubre de 2021, a les 20 h
Teatre La Societat
Entrades: 12 € anticipades / 14 € taquilla
tictickets.maçanetdelaselva.cat

El doble CD en directe “Si plou ho farem al pavelló (Live in Cincinnati)”, onzè en 
la carrera de l’inclassificable músic Quimi Portet, és un inventari no gens 
exhaustiu de cançons escrites des de 1987 fins ara. 

ElEl material es va enregistrar en diverses dates del World Tour 2018-2019; en 
concerts realitzats en configuració de power trio amb en Jordi Busquets a la gui-
tarra i l'Ángel Celada a la bateria. Durant el procés de postproducció s'hi van 
afegir baix, teclats i alguna harmonia de veu. El resultat és un híbrid entre el so 
cru del directe i la premeditació de l’estudi. Enguany el continua presentant dins 
el seu nou World Tour 2021.
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Las Migas 
presenten “Empatía”
Diumenge 17 d’octubre de 2021, a les 18 h
Teatre La Societat
Entrades: 12 € anticipades / 14 € taquilla
tickets.maçanetdelaselva.cat
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Empatia és saber escoltar, és interpretar les senyals no verbals, es posar-se en la 
pell de l’altre, molt a prop d’un principi de telepatia. Les cançons d’aquest nou espec-
tacle s’han creat per aprofundir en aquest concepte, ara més que mai. Són noves 
composicions que fan olor de mar, a natura, a flamenc, a transgressió, a poesia del 
poble, a dones de tot el món, a la lluita per millorar les coses i canviar-les.

Las Migas presenten “Empatía” amb valentia i una posada en escena que posa a les 
quatre components en diferents situacions de vegades inesperades. Una vegada 
passat l’intensíssim tour 2019 de “Cuatro”, i amb un inici de 2020 molt prometedor, 
han pogut respirar, reflexionar i mirar cap a endins per veure qui son elles realment, 
per mostrar un jo individual i un jo col•lectiu a través d ela seva música, de les seves 
veus i dels seus instruments a plens pulmons.

EllesElles toquen i senten per i des de sí mateixes, però també per qui és al seu costat o 
pels altres que són lluny, mitjançant una connexió musical i emocional.
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Presentació del segell 
discogràfic independent 
Luup Records 
Dissabte 9 d’octubre de 2021, 
a partir de les 19 h
Pista Jardí
Accés lliure (aforament limitat) 
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Galgo lento

Fusió de latin, trap i 
electrònica

IndieLo-fi i pop metafísic

Ariana Abecasis Marion Harper
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Concert de 
veterans km0  
Dissabte 16 d’octubre de 2021, 
a partir de les 19 h
Pista Jardí
Accés lliure (aforament limitat)
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Atomic Leopards 
(Blanes)

fusió de rock i pop amb 
múltiples influències

Metall en català. Rock & Roll, Rockabilly, 
Blues, Country, Swing i 
instrumentals. 

Cheri 
(Palafolls)

Cop de Gràcia 
(Girona/Maçanet de la Selva)
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Tast de vins amb Josep Miquel Guasch
Dissabte 9 d’octubre de 2021, a les 18 h 
Martorell de la Selva. 9€. Màxim 28 persones.

Tast de quatre vins d’autor. Hi haurà degustació 
d’embotits cortesia de la Carnisseria Pons.

www.tocatpelvi.cat 
tictickets.maçanetdelaselva.cat

Visites guiades teatralitzades 
a càrrec de Cia. La Bardissa
Diumenge 10 d’octubre de 2021, a les 11 h 
Diumenge 10 d’octubre de 2021, a les 17 h 
Dissabte 16 d’octubre de 2021, a les 11 h 

Inscripcions: festivaloctubre@massanetdelaselva.cat 
20 pa20 participants en cada visita, per ordre d’inscripció.

Presentació del llibre “Decàleg irreverent per 
a la defensa del català” de Gerard Furest
Dissabte 9 d’octubre de 2021, a les 12 h. 
Teatre La Societat. Accés lliure. Aforament limitat.

La presentació del llibre s’organitzarà en forma de con-
versa entre l’autor i el regidor Xavier Xarbau Adrobau.
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Associacionisme

Acte solidari amb la Junta Local de 
Maçanet de la Selva de l’AECC

Concert del Cor Jove Amics de la Unió  
presenta Denominació d’orígen
Diumenge 24 d’octubre de e 2021, a les 18 h
Teatre La Societat. Donatiu: 8 € 
((venda a taquilla de dilluns a divendres de 16 a 20 h)
Els beneficis es destinaran a la lluita contra el càncer.

El Cor Jove Amics de la Unió torna a la càrrega amb més música moderna, plena de vida i ben 
actual. Després de l’èxit rotund del concert Revolution de la temporada passada, amb hit para-
des dels grans musicals del segle XX, ara ens proposen un programa integrat per cançons i 
temes de pop i rock de les últimes dècades de la música catalana, d’autors ben diversos, des 
de Lluís Llach fins a Txarango passant per Sopa de cabra, Blaumut, Manu Guix o fins i tot Ro-
salía!

Presentació de l’Associació La Capsa dels 
Records. Amb la participació de Naiade i la 
Coral Joventut del Gínjol
Dissabte 6 de novembre de 2021, a les 18 h
Teatre La Societat. Donatiu: 3 € a taquilla. Inclou sorteig 
d’una panera amb aportacions dels comerços locals.

L’Associació La Capsa dels Records és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’ajuda al 
dol perinatal a través d’una capsa molt especial, plena d’amor i solidaritat. 
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Rialles - Arts escèniques per a públic familiar

Magatzem d’Arts presenta 

“Aladdí”
Diumenge 3 d’octubre de 2021, a les 18 h
Teatre La Societat. Entrades: 5 €. tickets.maçanetdelaselva.cat
L’espectacle Aladdí és una adaptació molt lliure de l’obra Les mil i 
una nits que  segueix els valors i l’estil de Magatzem d’Ars.

Engruna Teatre presenta 

“Sopa de Pedres”
Diumenge 7 de novembre de 2021, a les 18 h
Teatre La Societat. Entrades: 5 €. tickets.maçanetdelaselva.cat

Companyia Sgratta  presenta 

“La princesa en texans”
Diumenge 12 de desembre de 2021, a les 18 h
Teatre La Societat. Entrades: 5 €. tickets.maçanetdelaselva.cat

Sopa de pedres és la història de l’Alma, una nena que ha de fugir 
del seu país. Després d’un llarg viatge, arriba a un indret descone-
gut on aparentment tothom té de tot.

Una obra de teatre familiar per trencar estereotips i fer-se un tip 
de riure.
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Arts escèniques - Teatre per adults

Celebració del 30è 
aniversari del Gínjol
Divendres 13 i dissabte 14 de novembre de 2021
Diferents espais. Preu d’entrada segons programa

ElEl Gínjol celebra els seus 30 anys d’existència i ho fa 
organitzant un seguit d’activitats: teatre infantil, con-
certs, exhibició de balls de saló, audició de sardanes, 
l’espectacle operístic “La minyona mestressa” i una 
sorpresa. 

Peyu presenta 
“L’home orquestra”
Diumenge 14 de novembre de 2021, a les 18 h
Teatre La Societat Entrades: 8€ anticip. / 10€ taquilla
tickets.maçanetdelaselva.cat

El disseny horrorós del cartell de L’Home Orquestra ja dona 
moltes pistes del que vol ser aquest espectacle. En Peyu ha 
volgut fer d’alguna manera una paròdia-homenatge d’aquesta 
figura  que tots hem vist actuar alguna vegada a la Festa Major 
del poble.
Aquest acte forma part de la celebració dels 30 anys del Gínjol
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Arts escèniques - Teatre per adults

Maçateatre estrena 
“Best seller” 
Dissabte 20 i diumenge 21 de novembre de 2021 
Teatre La Societat. Preu d’entrada per determinar

Multipolar
Festival de Circ de Carrer a les diferents àrees urbanes del municipi 
Del 20 al 28 de novembre de 2021, a les 12 h
Montbarbat, Residencial Park, Mas Altaba i nucli urbà de Maçanet de la Selva. Accés lliure

Dins de les accions plantejades per acostar les arts escèniques a totes les àrees urbanes del mu-
nicipi, s’organitza un petit festival d’espectacles de circ de carrer adreçat a públic familiar a les ur-
banitzacions i el nucli urbà maçanetenc.

Programa a part

Una obra de teatre que gira al voltant d’una idea tan 
simple, que espanta i entusiasma alhora:  Aplegar en una 
casa senyorial a tots els sospitosos d’assassinat (o va ser 
un suïcidi?) d’una escriptora de Best-sellers de, precisa-
ment, misteri. I junt  amb els  presumptes  culpables, els
presumptes culpables, els també presumptes policies. No hi ha més, no hi ha menys.
Best-Seller és un divertit “Cluedo” vivent,  un modest homenatge a Agatha Christie, amb in-
fluències de “S’ha escrit un crim” i no dissimula l’evident inspiració en la pel•lícula “Knives 
Out”.  Una combinació d’humor i suspens que pretén sorprendre i sobretot, entretenir.
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Arts visuals

Diego López Granados 
presenta “Retrobament”
Fins a l’1 d’octubre de 2021. 
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h 
Espai trinxArt  
Entrada lliure

Sobre l’exposició:
AquestaAquesta mostra es podria definir com a retrospectiva, 
ja que abasta diferents èpoques, estils i temàtiques 
diverses. No obstant això, podem trobar en el rere-
fons de totes les peces la força de les energies, espe-
cialment aquelles que mouen l’univers, però que no es 
capten físicament.
Diego López Granados

Sobre l’artista:

LaLa seva trajectòria està marcada des de la seva primera exposició al Cercle Artístic de Sant 
Lluc a Barcelona (rostres amb un marcat traçat i color). Eren les influències dels expressionis-
tes alemanys, els “fauves” com Vlamik, més tard Chagall, sempre present, i la pintura matèrica 
d’Antoni Tàpies i Clavé. Sempre colorista, el seu treball com a pintor en els nous camps de l’es-
cenografia i la museïtzació s’ha enriquit de la seva pràctica i viceversa, aportant riquesa en 
ambdues execucions.  
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Audiovisuals - Cicle de Cinema Gaudí

Cicle de Cinema Gaudí
Cada mes, una pel·lícula de producció catalana i 
d’estrena molt recent a un preu molt ajustat.

Les dues nits d’ahir 
de Pau Cruanyes i Gerard Vidal Barrena
Diumenge 31 d’octubre de 2021 a les 18 h. 
Teatre La Societat. Més informació a ciclegaudi.cat

Donde caben dos 
de Paco Caballero
Diumenge 5 de desembre de 2021, a les 18 h
Teatre La Societat. Més informació a ciclegaudi.cat

Chavalas 
de Carol Rodríguez
Diumenge 2 de gener de 2022, a les 18 h
Teatre La Societat. Més informació a ciclegaudi.cat

EntEntrades a tickets.maçanetdelaselva.cat: 4,5 €. Entrada reduïda 
3 € amb els carnets Jove, Federació d’Ateneus de Catalunya i 
Xarxa de Biblioteques. 2x1 Club La Vanguardia
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Literatura i pensament - L’hora del conte

Alma i la mar de contes presenta 
“Contes de bruixes i bruixots”
Dilluns 25 d’octubre a les 17:30 h. Teatre La Societat Entrada gratuïta. Inscripció prèvia

EnEn moltes ocasions, dins dels contes, descobrim les bruixes i els bruixots com a personatges 
que fan ús de la seva màgia de manera despietada, sense escrúpols i només buscant el seu 
propi benefici. En aquesta ocasió, l'Alma explicarà tres contes en què els protagonistes s'hau-
ran d'enfrontar amb bruixes o bruixots i, per superar-los, hauran de despertar una valentia i 
enginy que desconeixien que tenien. 

Ruskus Patruskus presenta 
“Bibliòfilus”
Dilluns 22 de novembre a les 17:30 h. Teatre La Societat. Entrada gratuïta. Inscripció prèvia

EnEn aquesta obra hi ha pirates, bruixes, mans que parlen i molta imaginació! Bibliòfilus és un es-
pectacle educatiu en el qual el teatre, la màgia i els titelles són els mitjans per fomentar l'hàbit 
de la lectura en els infants, despertar-los l'amor pels llibres i encoratjar-los a visitar regular-
ment la biblioteca.

Meri Yanes presenta 
“Per Nadal, cap nen sense regal”
Dilluns 20 de desembre a les 17:30 h  Teatre La Societat. Entrada gratuïta. Inscripció prèvia

A partir de contes explicarem com s’ha de fer perquè el tió i els Reis es portin bé i siguin gene-
rosos. Repassarem totes les tradicions nadalenques catalanes amb molt d’humor.
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Literatura i pensament - Exposicions

“Escriure, llegir i comptar” Ensenyar i aprendre 
en un entorn rural (La Selva interior, 1857-1981)
Del 2 de novembre al 3 de desembre. 
Horari Biblioteca. 
Espai Biblioteca. Accés lliure

Aquesta exposició sorgeix de la voluntat de 
compartir objectius. A principis del 2020, 
l’Assemblea d’Òmnium La Selva Interior va 
plantejar a l’Arxiu Comarcal de la Selva la 
possibilitat de realitzar conjuntament una 
exposició que s’emmarqués en el cicle que, 
amb el títol L’Escolarització a Catalunya, 
1900-1950, p1900-1950, proposava una sèrie d’activitats 
d’activitats (xerrades, taules rodones, presentacions...) que rememoraven la voluntat per aconseguir 
una educació pública, laica i de qualitat en aquells anys difícils.

Per a l’exposició es va triar com a l conductor tractar l’àmbit de l’educació en un dels vessants més des-
coneguts, l’activitat d’ensenyar i aprendre en els indrets allunyats dels nuclis urbans consolidats, en 
què anar a escola suposava un plus de dicultat, tant per als ensenyants com per als alumnes, proce-
dents d’entorns rurals dispersos. El marc territorial escollit va ser els dels municipis que s’integren en 
l’àrea estrictament física, no pas administrativa, que és la Selva interior.

18



Literatura i pensament - Formació

Cau de poesia 
a càrrec de Narcís Munsó
Curs de formació. 
Biblioteca de Maçanet de la selva
A partir de l'octubre. 
El primer dijous de cada mes, a les 19 h
Activitat gActivitat gratuïta. Inscripció prèvia

Tallers infantils literaris
19 d'octubre de 2021, de 17:30 a 19 h. De 3 
a 6 anys. "El llibre que se sentia sol", de 
Kate Bernheimer

2121 d'octubre de 2021, de 17:30 a 19 h. De 7 
a 9 anys. "El llibre que se sentia sol", de 
Kate Bernheimer

9 de novembre de 2021, de 17:30 a 19 h. 
De 3 a 6 anys. "El país de la tardor" de 
Xavier Blach

1111 de novembre de 2021, de 17:30 a 19 h. 
De 7 a 9 anys. "El país de la tardor" de 
Xavier Blach

14 de desembre de 2021, de 17:30 a 19 h. 
De 3 a 6 anys. "Els Reis d'Orient i el misteri 
del camell perdut" de Joan Boher

1616 de desembre de 2021, de 17:30 a 19 h 
de 7 a 9 anys. "Els Reis d'Orient i el misteri 
del camell perdut" de Joan Boher

Tallers TIC
“Facebook”
Dimecres 6 d'octubre de 2021, 
De 16:30 a 19:30 h 
Biblioteca de Maçanet de la Selva
Activitat Gratuïta. Inscripció prèvia
EEdat mínima 16 anys. Places limitades

Tallers TIC
“Tauletes”
Dimecres 27 d'octubre de 2021, 
De 16:30 a 19:30 h 
Biblioteca de Maçanet de la Selva
Activitat Gratuïta. Inscripció prèvia
LL'edat mínima 16 anys. Places limitades
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Literatura i pensament - Formació

Maker
19 i 26 d'octubre, 9 i 16 de novembre i 14 i 21 de desembre de 2021, de 9:30 a 11 h

"La fabricanta" de Dolors Monserdà
Dilluns 25 d'octubre de 2021, a les 19 h. Biblioteca de Maçanet de la Selva.
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

"Hamnet" de Maggie O'Farrell
Dilluns 29 de novembre de 2021, a les 19 h. Biblioteca de Maçanet de la Selva.
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

"La maestra de Sócrates" de Laura Mas
Dilluns, 20 de desembre de 2021 a les 19 h. Biblioteca de Maçanet de la Selva.
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

Taller d'escriptura creativa per adults
Tots els dimecres (excepte festius), de 18.30 a 20 h. A càrrec de Marta Masó de l'Hivernacle. 
Inici: 6 d'octubre de 2021

Club de lectura d’adults
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Literatura i pensament - Presentació de llibres

Concert i presentació 
literària “Relats i cançons” 
de Tomàs Reyner
Diumenge 28 de novembre de 2021, a les 18 h
Teatre La Societat
Entrada gratuïta. Inscripció prèvia 
(afo(aforament limitat)

El contingut de l’acte serà la presentació de l’obra mu-
sicada de l’autor, Tomàs Reyner, amb temes propis i 
versionats. A més durant el concert es presentarà el 
llibre “Relats i cançons”, on es mostraran per primer 
cop relats breus inèdits i d’altres premiats en concur-
sos literaris. Adjunt a la publicació literària, s’afegeix 
un CD amb els temes interpretats al concert.

En conjunt “Relats i cançons” vol representar un cant tant a la quotidianitat com també a la 
fantasia i la ficció; uns textos que en últim terme volen destacar l’humanisme que està pre-
sent en totes les accions que hom pren i que el defineixen. Un humanisme que es tradueix 
en un permanent interès per l’univers cultural: Per la prosa, per al vers, per la literatura i per  
la música.
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Literatura i pensament - Concert recital

Felícia Fuster: buidor 
plena poema gràvid. 
Homenatge de Big 
Mama Montse a la poeta
Dijous 11 de novembre de 2021, a les 19 h
Teatre La Societat
EntEntrada gratuïta. Cal inscripció prèvia a 
tickets.maçanetdelaselva.cat

Felícia Fuster va desenvolupar la seva creativitat i el 
seu compromís social fugint dels focus d'atenció. 
Fidel als seus ideals de llibertat, es va mostrar sols in-
teressada per «l'art i la llengua»; la resta no importava, 
deia. Es definia, en un to irònic, com la «dona faber», 
la dona que coneix tots els oficis i s'aplica a totes les 
arts, portada per una curiositat sense límits.

Big Mama Montse ens proposa aproximar-nos a Felícia Fuster cantant-ne alguns poemes 
que ha musicat, i també a partir de conèixer fets sobre la seva vida i valors, per tal de com-
memorar el centenari del naixement de qui fou en silenci una de les veus més esclatants de 
la cultura catalana de tots els temps.
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Imatges: Flaticon.com

Organitza

Amb el suport de
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