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MARIA AURÈLIA CAPMANY (1918-1991)



Temporada 2018 – 2019 | OCTUBRE - DESEMBRE  2018 Taquilla
Anticipada

25%2

Abonament
40%3

inTarsi Diumenge, 14 d’octubre 18 h 13 € 10 € 8 €

Un tret al cap Divendres, 19 d’octubre 20.30 h 17 € 13 € 10 €

CabaretA Dissabte, 10 de novembre 20.30 h 13 € 10 € 8 €

Fairfly Divendres, 16 de novembre 20.30 h 13 € 10 € 8 €

Veus Diumenge, 25 de novembre 18 h 10 € 7,5 € 6 €

The Prom / In Memoriam / Whim Dissabte, 1 de desembre 20.30 h 17 € 13 € 10 €

ESPECTACLES XARXA D’ARGENTONA1

Dékoncert Diumenge, 4 de novembre 18 h 7/6 € 6 € -
Ai Rateta, Rateta Diumenge, 2 de desembre 18 h 7/6 € 6 € -
ANEM AL TEATRE (escoles)
Concerto a tempo d’umore Dimecres, 31 d’octubre 11 h - - -
La nena dels pardals Dimecres, 7 de novembre 9.45 h i 11 h - - -
Tothora música Dimecres, 14 de novembre 11 h - - -
En Jan Totlifan Dijous, 22 de novembre 9.45 h i 11 h - - -
ALTRES ACTES PROGRAMATS
ARGENTONA suite musical Divendres, 5 d’octubre 20.30 h 4 € 4 € -

Peiró42 Divendres, 26 d’octubre 20.30 h 4 € 4 € -

The Prom / In Memoriam / Whim
(assaig obert només a escoles de dansa)

Dissabte, 1 de desembre - - -

Arribada dels Missatgers Reials
Dissabte i diumenge, 29 i 30 
de desembre

De 17 h a  20 h - - -

1.- Podeu comprar les entrades dels espectacles de La Xarxa al web 
www.xarxaargentona.com on trobareu tota la informació detallada.

2.- Descompte aplicable als actes de Temporada 2018 – 2019 
(octubre - desembre de 2018).

3.- Compra mínima de 3 espectacles.



ANY MARIA AURÈLIA 
CAPMANY

La imatge de la temporada 2018-19 (octubre a 
desembre) de La Sala d’Argentona és una Acció 
Poètica amb col·laboració amb el Col·lectiu Lectures 
amb Veu Alta amb motiu de la celebració del 
centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany.

Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Barcelona, 1918-1991), 
escriptora, pedagoga i política. Col·laboradora habitual a 
la premsa, a la ràdio i a la televisió, va destacar, també, pel 
seu activisme cultural i polític, per la seva lluita incansable a 
favor de la llibertat i la igualtat de la dona, àmbit en què va 
esdevenir pionera a Catalunya i referent per a les generacions 
posteriors. Va obtenir diversos premis i reconeixements, com el 
Premi Joanot Martorell (1948), el Premi Sant Jordi de novel·la 
(1968), el Premi de la Crítica Serra d’Or de Teatre (1972) i de 
literatura infantil i juvenil (1982), el Premi del Ministeri d’Afers 
Estrangers Italià (1979) i la Creu de Sant Jordi (1982).

L’ambició literària i l’experimentació incessant, juntament 
amb el compromís amb la seva col·lectivitat, esdevenen dues 
de les constants de Capmany, una dona polifacètica i trans-
gressora que és, sens dubte, una de les escriptores i intel·lec-
tuals catalanes més importants del segle xx.



inTarsi, segona creació de la Companyia de Circ “eia”, és una reflexió so-
bre la grandesa de trobar-se i la transformació dels sentiments: cadascú 
està sol d’una manera o altra, però si t’ho mires bé, t’adones que no 
ets gaire diferent dels del teu voltant. “Volem acompanyar el públic a 
submergir-se en un món familiar, un univers fet per peces de vida per 
les que tots hem passat, per compartir amb nosaltres una experiència 
humana.”
Quatre acròbates, entre proesa i bogeria, ens duen a un univers habitat 
per fragments de vida. Contagiant-nos en tot moment un humor tendre, 
els quatre personatges investiguen al voltant d’uns elements esce-
nogràfics en contínua metamorfosi. Un circ en continu moviment, un 
espectacle reflexiu i visceral, una invitació a compartir una experiència 
humana.

13 € (taquilla)
10 € (anticipada)
8 € (abonament)

 60 minuts

INTARSI
CIRC I ACROBÀCIA 

DIUMENGE, 14 D’OCTUBRE, 
A LES 18.00 H

Idea original: Companyia de Circ “eia” | Direcció: Companyia de Circ “eia” i Jordi 
Aspa | Intèrprets: Armando Rabanera Muro - Fabio Nicolini - Fabrizio Giannini 
- Manel Rosés Moretó | Direcció musical: Cristiano Della Monica | Coreografia: 
Michelle Man | Col·laboradors artístics: Roberto Magro - James Hewison - Giulia 
Venosa – Oiné Ensamble | Producció: Companyia de Circ “eia” i La Distil·leria
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PREMI MAX
2017

MILLOR
ESPECTACLE
REVELACIÓ

PREMI ESPECIAL 
DEL JURAT 
ALS PREMIS 
ZIRKÒLIKA DE 
CATALUNYA 
2016 



Un tret al cap s’apropa al gènere del thriller periodístic, sense renun-
ciar a l’humor ni a la dimensió íntima dels personatges. Una periodista 
acomiadada de la feina, una víctima que demana insistentment que el 
seu cas es faci públic i una dona, la germana de la periodista, que només 
vol gaudir en plenitud els darrers anys de la seva vida. Entre totes tres es 
crea un triangle en el qual tot allò que és tan difícil de dir és justament 
el que els permetrà sortir del carreró sense sortida on han anat a parar. 
La censura en l’àmbit públic –en aquest cas el periodisme, i també en el 
privat –en aquest cas el familiar, és el motor d’aquesta història amar-
ga i tendra a la vegada, interpretada per tres grans noms de l’escena 
catalana: Emma Vilarasau, Imma Colomer i Vicky Luengo, dirigides per 
Pau Miró.

17 € (taquilla)
13 € (anticipada)
10 € (abonament)

 90 minuts

UN TRET AL CAP
TEATRE THRILLER 

DIVENDRES, 19 D’OCTUBRE, 
A LES 20.30 H

Autor i director: Pau Miró | Repartiment: Emma Vilarasau - Imma Colomer - Vicky 
Luengo | Escenografia:  Sebastià Brosa | Il·luminació:  David Bofarull (A.A.I) | Ves-
tuari: Berta Riera | Caracterització: Toni Santos | Espai sonor: Marta Folch | Vídeo: 
Taller Estampa | Fotografia: David Ruano | Ajudant de direcció: Alícia Gorina | 
Coproducció: Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia i el Grec
2017 Festival de Barcelona
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CabaretA és un espectacle de cabaret com els “d’antes”, com els de la 
Maria Aurèlia Capmany però d’ara… com els de la Mari Sampere però 
d’ara… com els de la Guillermina Mota però d’ara…
L’autoria dels textos és de la Maria Molins i de la Bárbara Granados. 
Aquestes dues artistes són tan capaces de convertir un monòleg shakes-
pearià en un blues com de posar un personatge de Mercè Rodoreda 
a cantar un cuplé en un bar del Raval. A totes dues els sobra el talent, 
d’aquí que l’actriu Maria Molins interpreti, ella sola, una vintena de 
personatges i que la intèrpret Bárbara Granados faci anar fins a deu ins-
truments diferents... Els esperits de la Maria Aurèlia Capmany, la Mary 
Santpere i la Guillermina Motta, entre d’altres, sobrevolen un cabaret en 
femení que sí, fa riure, però que també fa reflexionar sobre quina mena 
de vida portem tots plegats

13 € (taquilla)
10 € (anticipada)
8 € (abonament)

 85 minuts

CABARETA
MUSICAL - CABARET

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE, 
A LES 20.30 H

Autoria: Maria Molins i Bárbara Granados | Direcció: Joan Maria Segura Bernadas  
| Intèrprets: Maria Molins - Bárbara Granados - Dick Them - Miquel Malirach | 
Dramatúrgia: Joan Maria Segura - Bárbara Granados - Maria Molins | Composició 
i direcció musical: Bárbara Granados | Disseny de vestuari: Irantzu Ortiz |  Disseny 
de la il·luminació: Marc Salicrú | Coproducció: GREC 2017 Festival de Barcelona / 
Sala Muntaner / Velvet Events
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ESPECTACLE 
INCLÒS 
A L’ANY 
CAPMANY 
2018

NOMINACIONS 
ALS PREMIS 
MAX 2018
MILLOR ESPECTACLE 
MUSICAL I
MILLOR COMPOSICIÓ 
MUSICAL



Quatre amics intenten organitzar-se després que l’empresa on treba-
llen els comuniqui l’obertura d’un ERO. La primera idea és lluitar per 
defensar els seus llocs de feina, és clar, però de quina manera? I de què 
servirà? Realment, val la pena lluitar per aquesta feina que tenen? No 
seria millor que ho deixessin estar i intentessin convertir en realitat 
aquella brillant idea que van tenir uns anys enrere?

Fairfly (Tantarantana, 2017) és una comèdia sobre la bombolla de les 
start-up i la cultura emprenedora. De què parlem quan parlem de 
canviar el món? Volem un canvi real o només estem intentant canviar la 
nostra posició al món?

13 € (taquilla)
10 € (anticipada)
08 € (abonament)

 80 minuts
Seients no numerats

FAIRFLY
TEATRE COMÈDIA 

DIVENDRES, 16 DE NOVEMBRE,  
A LES 20.30 H

Dramatúrgia: Joan Yago | Direcció: Israel Solà | Intèrprets: Queralt Casasayas - 
Xavi Francés - Aitor Galisteo-Rocher - Vanessa Segura / Esther López | Esceno-
grafia, vestuari i il·luminació: Albert Pascual | Cançó Fairfly: Josep Sánchez-Rico 
i Ona Pla | Vídeo: Moosemallow Crew | Fotografia: Anna Fàbrega | Alumne en 
pràctiques: Abel Montes | Disseny Gràfic: Albert Pascual | Producció executiva:
La Calòrica | Producció: La Calòrica, amb el suport del Teatre Tantarantana
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PREMIS BUTACA 
2017

MILLOR ESPECTACLE 
DE PETIT FORMAT I 
MILLOR TEXT

PREMIS DE LA 
CRÍTICA 2017 

MILLOR ESPECTACLE 
DE PETIT FORMAT



10 € (taquilla)
7,5 € (anticipada)
6 € (abonament)

 60 minuts

VEUS
Cor Infantil Amics de la Unió

CANT CORAL

ACTE DE SANTA CECÍLIA 2018

DIUMENGE, 25 DE NOVEMBRE 
A LES 18 H

Intèrprets: VEUS – Cor Infantil Amics de la Unió | Director: Josep Vila Jover
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INTERNAZIONALE 
GUIDO D’AREZZO
2017

47 CERTAMEN 
CORAL DE 
TOLOSA 
1R  PREMI

PREMI SILVER 
ROSE BOWL
2013
LET DE PEOPLES SING! 

Veus és l’espectacle que posa sobre l’escenari la més pura essència de 
VEUS – Cor Infantil Amics de la Unió: un so blanc i natural, una actitud 
escènica lleugera, harmoniosa i precisa, una interpretació d’altíssim 
nivell, i una capacitat comunicativa extraordinària.

Estrenat el 2012 i reeditat el 2017, el cor va irrompre als escenaris amb 
una nova manera d’entendre el cant coral. L’espectacle s’articula al 
voltant d’un collage d’obres tant de compositors catalans com d’arreu, 
contemporanis i de no tant –un arc de Sant Martí amb tots els colors i 
textures possibles. El concert és una experiència sensorial que va més 
enllà de qualsevol expectativa: música i teatre s’uneixen per fer sentir 
l’espectador com si fos un membre més del cor.



IT Dansa va néixer l’any 1998 amb la intenció de contribuir a la professio-
nalització dels ballarins i ballarines que havien acabat els estudis de dansa 
a l’Institut del Teatre. Vint anys després, s’ha convertit en una companyia 
de prestigi sota la direcció de la ballarina i coreògrafa Catherine Allard.
THE PROM: la gent és prou conscient de la quantitat de petites accions 
que, sense adonar-nos-en, poden canviar-nos la vida? Gràcies a aquestes 
petites accions ens convertim en qui som o en qui volem ser.
IN MEMORIAM: el centre d’aquesta peça és el vincle entre realitat i memò-
ria. La realitat no és la memòria i la memòria no és la realitat, però remun-
tar-se als records del passat ens ajuda a captar millor la realitat del present.
WHIM: és una peça sobre com, externament, hem de mantenir el seny, 
fins i tot quan ens estem tornant bojos per dins. Whim convida l’especta-
dor a fer un viatge a les emocions humanes mitjançant una diversitat de 
situacions inspirades en la vida.

17 € (taquilla)
13 € (anticipada)
10 € (abonament)

 60 minuts

THE PROM / 
IN MEMORIAM /  WHIM
DISSABTE, 1 DE DESEMBRE,  
A LES 20.30 H

THE PROM (20’) Coreografia: Lorena Nogal | Música: Collage musical dels anys 80
IN MEMORIAM (10’) Coreografia: Sidi Larbi Cherkaoui | Música: A Filetta | Vestua-
ri: Maribel Selma
WHIM (25’) Coreografia: Alexander Ekman | Música: Antonio Vivaldi, Marcelle de 
Lacour, Edmundo Ros i Nina Simone
Producció: IT Dansa

DANSA
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7 / 6 € (taquilla / carnet família nombrosa o monoparental)
 55 minuts

DÉKONCERT
CONCERT DE CIRC. PÚBLIC FAMILIAR.

El Gran Hipòlit, un músic dotat però solitari, completament mega-
lòman, arriba al escenari per fer un concert on tot el decorat està 
dissenyat per satisfer el seu ego! En Gerard, el seu ajudant fidel, 
amb una imaginació sense límits i dotat de gran creativitat, ha de 
respondre a totes les demandes d’Hipòlit pel bon funcionament 
del concert. 

Intèrprets: Biel Rosselló i Antoine Dagallier | Circ: Biel Rosselló | Música: An-
toine Dagallier | Direcció: Pascale Diseur | Ull exterior: Ferran Utzet i Michel 
Rousseau | Estructures: Biel Rosselló / Nacho Ullua | Escenografia i vestuari: 
Solfasirc i Corinne | Disseny gràfic i web: Cédric Ménager i Andreu Sallés | 
Producció: Solfasirc

7 / 6 € (taquilla / carnet família nombrosa o monoparental)
 55 minuts

AI RATETA, RATETA
TEATRE MUSICAL. PÚBLIC FAMILIAR.

DIUMENGE, 2 DE DESEMBRE, 
A LES 18 H

Hi havia una vegada una rateta molt presumida que estava can-
sada i avorrida que tothom, des de fa anys, expliqués el seu conte 
de la mateixa manera. Un dia va prendre la decisió de declarar-se 
en vaga indefinida fins que no s’atenguessin les seves peticions 
de canvi. Què va passar? Doncs vet aquí un gos, vet aquí un gat... 
aquest conte ha canviat!

Guió i direcció: Joan Sors | Actors: Adriana Ribas - Cris Codina - Arnau 
Monclús | Música: Ramon Bau | Producció Musical: Marc Maestro | Direcció 
musical: Alba Grau | Coreografies: Gerard Rifa | Disseny escenografia i 
vestuari: Marina Valls i Albert Ventura | Construcció escenografia: Bernat 
Escosa, Marina Valls i Albert Ventura | Confecció de vestuari: Juani Esteban 
i Sonia González | Caracterització: Marije Visser | Disseny gràfic: Jaume 
Llonch | Comunicació: Laia Antúnez | Distribució: Iolanda Nieto | Producció: 
El Replà Produccions
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DIUMENGE, 4 DE NOVEMBRE, 
A LES 18 H
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ANEM AL TEATRE
Tot l’alumnat de les escoles d’educació 
infantil i primària d’Argentona, més de 
2.400 alumnes, gaudeixen d’aquest 
projecte que vol apropar les arts 
escèniques des de P3 fins a 6è, amb 
l’objectiu de contribuir a l’educació en 
la sensibilitat artística, tot cercant la  
idoneïtat pedagògica adequada a cada 
cicle escolar.

El programa està organitzat  per la 
Diputació de Barcelona en col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Argentona, 
les escoles i les famílies i inclou 
espectacles de teatre, música i dansa 
que s’ofereixen en horari escolar.

CONCERTO A TEMPO D’UMORE
Dimecres, 31 d’octubre, a les 11 h

TOTHORA MÚSICA
Dimecres, 14 de novembre, a les 11 h

LA NENA DELS PARDALS
Dimecres, 7 de novembre, a les 9.45 h i 11 h

EN JAN TOTLIFAN
Dijous, 22 de novembre, a les 9.45 h i 11 h
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4 € (anticipada i taquilla)
 90 minuts

ARGENTONA 
suite musical
DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE, 
A LES 20.30 H

POESIA I MÚSICA

La Coral Càntir d’Or, l’Orfeó Parroquial El Delme i altres argentonines i 
argentonins vinculats a la vida cultural de la vila estan preparant una 
nova edició de l’ARGENTONA suite musical, una combinació de música i 
poesia. Enguany, hi ha la incorporació de nous  músics, actrius, actors i 
altres elements que, de ben segur, us sorprendran.

ARGENTONA suite musical és una obra que combina la poesia de Josep 
Lladó amb la música composada pel pianista Pere Gonzàlez.

Intèrprets: Lídia Martínez (soprano) - Josep Ruiz (tenor) 
- Josep Pieres (baix)
Cors: Coral Càntir d’Or, d’Argentona. Orfeó Parroquial 
El Delme, de Sant Vicenç de Montalt. Persones que de 
manera voluntària han volgut formar part del cor.
Músics: Marc Vigatà (baix) - Aleix Burgués (percussió) - 
Pere Gonzàlez (piano)
Actors i actrius: Biel de Lomas (actor) - Tanit Rabadán 
(actriu) - Martina Federico (actriu) - Blanca Pi (actriu)
Direcció artística: Jaume Ametller “Notxa” 
Direcció musical: Glòria Suari
Direcció general: Quim Capdevila
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Peiró42 s’estrena amb motiu dels 75 anys de l’afusellament de l’anar-
cosindicalista i cooperativista Joan Peiró (1887-1942). Una proposta de 
projecte escènic documental sobre Joan Peiró, Mataró i els valors de 
l’anarcosindicalisme, el cooperativisme i la República. Peiró42 és un es-
pectacle que barreja teatre, música i audiovisual. Una proposta multidis-
ciplinar sobre la memòria històrica i els valors d’un dels mataronins més 
destacats del segle XX.

Peiró42 és una iniciativa de la Comissió Ciutadana en commemoració dels 75 
anys de l’afusellament de Joan Peiró (1942-2017) produïda per Clack Audiovisual, 
SCCL.

Hi col·laboren: 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Memo-
rial Democràtic, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Ajuntament de 
Mataró, Ajuntament d’Argentona, Districte de Sants-Montjuic de l’Ajuntament de 
Barcelona, Mataró Audiovisual i Institut del Teatre.

4 € (anticipada i taquilla)
 75 minuts 

PEIRÓ 42
DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE,
20.30 H

Músics i cor: Mireia Vives i Borja Penalba, l’Orquestra de 
Mataró i el Cor Peiró. 
Actors i actrius: Jaume Amatller “Notxa” - David Pruna - 
Izaskun Larrea
Direcció: Eloi Aymerich Casas
Documentació/recerca, assessorament i coordinació 
musical: Maria Salicrú-Maltas
Direcció del Cor: Xavier Rodón
Assistent de direcció del Cor: Alba Masafrets
Direcció de l’orquestra: Clàudia Dubé
Direcció d’actors: Jessica Pérez Casas
Direcció d’Art: Laura Clos “Closca” i Sergi Corbera
Producció: Cristina Moral i Georgina Altarriba
Auxiliars de producció: Mercè Barris, Jana Morell i Berta 
Rizo
Comunicació: Joan Salicrú
Disseny gràfic i tipografia: Dani Cifuentes
Operadora de vídeo: Carla González
Audiovisuals: Pol Alfageme
Tècnic d’il·luminació: Emili Vallejo

TEATRE, MÚSICA I AUDIOVISUAL

ALT
RES
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ACTE DE LA 5ª SETMANA 
DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 



VENDA D’ENTRADES i 
ABONAMENTS
Les entrades i abonaments es poden adquirir: 
• Al web municipal www.argentona.cat a partir de les 

10 h del dimarts, 25 de setembre.
• A l’Ajuntament d’Argentona, a partir del dimarts, 

25 de setembre, a les 10 h i, en endavant, en horari 
d’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC).

A més a més, podeu adquirir l’entrada a la taquilla 
de La Sala, a la plaça Nova d’Argentona, des d’1 hora  
abans de l’espectacle, sempre que no s’hagin esgotat 
en venda anticipada. La compra a taquilla no gaudeix 
dels descomptes de venda anticipada o d’abonament.

Les entrades es poden portar impreses o bé al telèfon 
mòbil o dispositiu similar.
No s’admetran devolucions d’entrades.

ABONAMENTS
Amb el format d’abonament, obtindreu el màxim 
descompte alhora que gaudireu de la màxima llibertat 
d’elecció a la Temporada a La Sala; per tant, podeu 
triar tants espectacles com vulgueu i fer-vos un 
abonament a mida.
 
L’únic requisit per adquirir un abonament i gaudir 
d’aquests preus tan avantatjosos és triar un mínim de 
3 espectacles,  els que més us agradin, d’entre tota la 
programació que oferim.

La data límit per adquirir un abonament és el 
divendres, dia 16 de novembre de 2018, abans de la 
representació de Fairfly ja que, a partir d’aleshores, 
només quedaran dues obres en programa.



DESCOMPTES
Els descomptes previstos per a col·lectius determinats 
s’hauran d’acreditar i només es podran aplicar en la 
compra presencial de les entrades.

Els descomptes no són acumulables, llevat del de 
venda anticipada, que es podrà acumular a un dels 
descomptes previstos per als col·lectius especificats 
anteriorment (majors de 65 anys, persones en situació 
d’atur, famílies nombroses, famílies monoparentals, 
estudiants i joves d’entre 14 i 29 anys). Bar Avenida

Av. Puig i Cadafalch, 44
Tel.: 93 797 16 52

Can Cachi (Frankfurt JJ)
C/ Gran, 16
Tel.: 93 756 03 67

El Racó
(dintre Casino d’Argentona)
Plaça Ballot, 13
Tel.: 652 527 352

La Nova Fonda
C/ Gran, 28
Tel.: 93 707 40 78

La Torreta d’Argentona
Av. Puig i Cadafalch, 36
Tel.: 93 013 45 83

Pizzeria Burriac
C/ Gran, 19
Tel.: 93 797 29 69

Pizzeria PePeroni
C/ de Barcelona, 5
Tel.: 93 797 28 36

Restaurant Atahualpa
Ctra. de Vilassar, 16
Tel.: 93 038 48 36

Restaurant Sant Jaume
C/ de Sant Jaume, 18
Tel.: 93 797 00 01

FEM UN PA 
AMB TEATRE?
– ofertes i descomptes en restaurants –
La mateixa nit de l’espectacle, amb l’adquisició de l’entrada, 
teniu l’opció d’obtenir descomptes i promocions molt 
atractives en els restaurants d’Argentona que trobareu a 
continuació. Un cop tingueu l’entrada, truqueu al restaurant 
amb antelació per consultar l’oferta i fer la reserva.

Determinats col·lectius Com acreditar-ho? Dte.

Majors 65 anys DNI 15%

Persones a l’atur Certificat del SOC 15%

Famílies nombroses Carnet família nombrosa 15%

Famílies monoparentals Carnet família monoparental 15%

Estudiants Carnet estudiant 15%

Joves d’entre 14 i 29 anys DNI 15%

Altres descomptes Dte.

Grups entre 10 i 20 persones 15%

Venda anticipada 25%

Abonament 40%



www.argentona.cat
lasala@argentona.cat

 culturaifestes.argentona

AMB EL SUPORT DE: COL·LABOREN:


