
TEMPORADA 
2019 De febrer 

a maig



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

2.- Compra en línia o a l’Oficina d’Atenció del Ciutadà (OAC) 
de l’Ajuntament.

3.- Compra mínima de 3 espectacles 
de Temporada La Sala.
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TEMPORADA 2019 | FEBRER - MAIG  2019 TAQUILLA
ANTICIPADA

25%2
ABONAMENT

40%3

Carola Ortíz Septet Dissabte, 9 de febrer 20.30 h 10 € 7,5 € 6 €

Esmorza amb mi Dissabte, 23 de febrer 20.30 h 13 € 10 € 8 €

El chico de la última fila Diumenge, 10 de març 18 h 21 € 16 € 12,5 €

Kepa Junkera - Fok Dissabte, 16 de març 20.30 h 17 € 13 € 10 €

Quim Masferer - Bona Gent Dissabte, 23 de març 20.30 h 17 € 13 € 10 €

Una Ilíada Dissabte, 30 de març 20.30 h 10 € 7,5 € 6 €

Ovelles Divendres, 5 d’abril 20.30 h 13 € 10 € 8 €

AKA (Also Known As) Divendres, 12 d’abril 20.30 h 10 € 7,5 € 6 €

Boomerang - Dansa Urbana Ara Divendres, 3 de maig 20.30 h 13 € 10 € 8 €

ESPECTACLES XARXA D’ARGENTONA1

Cösmix Diumenge, 3 de febrer 18 h 7/6 € 6 € -
Berta i el seu robot Diumenge, 3 de març 18 h 7/6 € 6 € -
Akäshia, el viatge de la llum Diumenge, 7 d’abril 18 h 7/6 € 6 €

ANEM AL TEATRE (ESCOLES)
La Gallina dels ous d'or Dimarts, 22 de gener 10.30 h - - -
Volen, volen Dijous, 14 de febrer 10.30 h - - -
Tututs! Dimecres, 6 de març 11 h - - -
Rojo Estandard Dijous, 14 de març 9.45 h i 11 h - - -
Euria Dimecres, 3 d’abril 10.30 h

Molsa Dimecres, 8 de maig 10.30 h

Ets especial Dimarts, 21 de maig 9.45 h i 11 h

Wabi-Sabi Dijous, 30 de maig 10.30 h

SUSPÈS



La Carola Ortiz ens presentarà, en format septet, el seu treball més 
recent, Spirala. A l’escenari, la Carola Ortiz és un remolí inesgotable, 
passant d’un registre a un altre amb una facilitat escandalosa i una 
passió desbordant. Cantant, clarinetista i compositora, ha esdevingut 
una de les noves veus que ha donat ales a l’escena musical més creativa 
del país. El pop, el jazz, la cançó, la música brasilera i altres sonoritats 
conflueixen en un espectacle enlluernador de principi a fi, capaç d’unir a 
tot tipus d’espectadors en una ovació esplèndida.

SIRIN, el seu darrer disc, va ser nominat al Millor Jazz Album 
vocal en els Independent Music Awards 2017.

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

 90 minuts

CAROLA ORTIZ
SEPTET 

MÚSICA FOLK, JAZZ, POP

DISSABTE, 9 DE FEBRER, 
A LES 20.30 H

Percussió i cors: Charu Hariharan | Piano: Nestor Gimenez | Contrabaix i baix: Jp 
Balcazar | Cello: Sandrine Robilliard | Bateria: Andreu Moreno | Guitarra: Nishad 
Pandey | Veu, clarinets i composició: Carola Ortiz
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Esmorza amb mi és la història de personatges com nosaltres, com els 
nostres amics, de com estimem, de com ens perdem, de com ens donem 
plaer, de què ens fa patir i de com intentem riure. Una delicada comèdia 
sobre l’amor i l’amistat. Una mirada càlida i entenedora sobre què estem 
disposats a fer i a sacrificar per no deixar d’esmorzar junts.

Obra finalista als Premis Butaca 2018.

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

 100 minuts
Seients no numerats – Aforament reduït

ESMORZA
AMB MI

TEATRE COMÈDIA

DISSABTE, 23 DE FEBRER, 
A LES 20.30 H

Autor i director: Iván Morales | Repartiment: Anna Alarcón (Natàlia), Andrés 
Herrera (Salva), Bàrbara Mestanza (Carlota) i Xavi Sáez (Sergi) | Escenografia i 
il·luminació: Marc Salicrú | Vestuari: Míriam Compte | Espai sonor: Clara Aguilar 
| Fotografia: Sandra Roca i Ona Millà | Disseny gràfic: Marc Rios | Ajudant de 
direcció i producció: Ona Millà | Producció: Clara Aguilar | Assistent de direcció i 
cos: Carla Tovías
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Una producció de losMontoya (pantalla&escena), amb la col·laboració de la Sala Beckett.



A El Chico de la última fila, els exercicis de redacció d’un jove alumne de 
literatura esdevenen una mena de xarxa de realitat-ficció de la qual ni 
el seu propi professor no podrà escapar; ni ell ni la seva dona que, poc 
a poc, queda atrapada per la força de fascinació, l’aparent perillositat i 
l’expectativa d’aquells textos. Un poder que ultrapassa l’aula per ficar-se 
a casa del professor, en la seva intimitat, al seu cap i al seu cor i també al 
dels lectors i espectadors.

El text original de Juan Mayorga va ser guardonat amb un Premi 
MAX i va inspirar el cineasta François Ozon per la pel·lícula Dans 
la maison.21 € (taquilla)

16 € (anticipada)
12,5 € (abonament)

 100 minuts
Espectacle en castellà

EL CHICO DE
LA ÚLTIMA FILA

TEATRE DRAMÀTIC

DIUMENGE, 10 DE MARÇ, 
A LES 18.00 H

Autoria: Juan Mayorga | Direcció: Andrés Lima | Intèrprets: Sergi López, Míriam 
Iscla, David Bagés, Anna Ycobalzeta, Guillem Barbosa, Arnau Comas | Espai sonor:
Jaume Manresa | Disseny escenogràfic: Beatriz San Juan | Il·luminació: Marc 
Salicrú | Producció: Sala Beckett
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Fok és un treball innovador, amb músiques que ens porten a emocions 
llunyanes i que, a les mans i el cor d’en Kepa Junkera, sonen 
absolutament actuals. Les trikitixes, panderetes, irrintzis i txalapartes es 
barregen amb els sons de tarotes, gralles, simbombes, cordes, panderos 
quadrats, flautes, gaites, tenores... Una festa de les tradicions, de la 
música popular, amb la participació de convidats del País Valencià, les 
Illes Balears, Catalunya i l’Alguer.

Premi Grammy Latino al Millor Àlbum Folk del 2004, pel seu disc 
en directe K.

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

 120 minuts

KEPA JUNKERA
FOK

MÚSICA FOLK I POPULAR

DISSABTE, 16 DE MARÇ, 
A LES 20.30 H

AMICS DE FOC - Gralla, tenora, clarinet: Manu Sabaté | Contrabaix, baix: Iu 
Boixader | Guitarra: Cisco Cardona | Batería: Arnau Obiols | Veu, percussió i ball: 
Ballaveu, Patri Garcia i Xavier Rota | Txalaparta: Txek, Nando Taló i Siscu Aguilera
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El conegut presentador del programa de TV3 El Foraster, Quim 
Masferrer, té per objectiu convertir aquest espectacle en un autèntic 
homenatge al públic. Un espectacle únic i impossible de repetir 
perquè el públic n’és el protagonista. Un protagonista, o millor dit, 
molts protagonistes que escriuran l’argument d’aquesta experiència 
inoblidable.

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

 105 minuts

Espectacle inclòs dins la programació 
del Dia Internacional del Teatre.

QUIM MASFERRER
BONA GENT

TEATRE COMÈDIA

DISSABTE, 23 DE MARÇ,  
A LES 20.30 H

Text i dramatúrgia: Quim Masferrer | Adjunt guió: Ferran Aixalà | Interpretació:
Quim Masferrer | Espai escènic: LdG | Espai sonor, il·luminació i cap tècnic: Dani 
Tort | Producció: Guerrilla Produccions 2018
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10 € (taquilla)
7,5 € (anticipada)
6 € (abonament)

 90 minuts

UNA ILÍADA
TEATRE DRAMÀTIC

DISSABTE, 30 DE MARÇ, 
A LES 20.30 H

Autor: Lisa Peterson i Denis O’Hare a partir de La Ilíada d’Homer | Director: Juan 
Carlos Martel Bayod | Traducció: Neus Bonilla | Revisió del vers: Marc Artigau | 
Intèrpret: Eduard Farelo | Músic: Juan Pablo Balcázar | Coproducció: Temporada 
Alta
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A partir del text clàssic, Eduard Farelo recorre, amb intensitat i mestria, 
un ventall de personatges i emocions, de manera que ens hi podem 
reconèixer i podem reviure els sentiments que movien els grecs: la 
conquesta i l’agressivitat, l’orgull, però també l’amor dels pares als fills i 
el reconeixement d’allò sagrat que pot agermanar els homes.



En Víctor, l’Alba i l’Arnau, tres germans de Barcelona, es troben per decidir 
què fer amb una insòlita herència, però aviat s’adonaran que allò que 
semblava un regal caigut del cel pot capgirar la seva realitat. Aquest text 
parla, en clau d’humor, d’una generació devastada per la crisi econòmica, 
d’aquells a qui ens van prometre que podríem fer el que volguéssim amb 
les nostres vides, que si estudiàvem una carrera i un màster tindríem la 
vida resolta.

Obra finalista als Premis Butaca 2018.

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

 60 minuts

OVELLES

DIVENDRES, 5 D’ABRIL,  
A LES 20.30 H

Dramatúrgia i direcció: Carmen Marfà i Yago Alonso | Repartiment: Biel Duran,
Albert Triola, Sara Espígul / Gemma Martínez | Escenografia: Elisenda Pérez | 
Vestuari: Carlotaoms | Disseny d’il·luminació i espai sonor: Xavi Gardés

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

 75 minuts
Seients no numerats – Aforament reduït

Al matí es realitzarà un passi exclusiu pels alumnes de l’Insti-
tut d’Educació Secundària d’Argentona. Amb la col·laboració 
de la Regidoria de Joventut.

AKA
(ALSO KNOWN AS)

TEATRE DRAMÀTIC

DIVENDRES, 12 D’ABRIL, 
A LES 20.30 H

Text: Daniel J. Meyer | Direcció: Montse Rodríguez Clusella | Repartiment: Albert 
Salazar | Escenografia: Anna Tantull | Vestuari: Equip A.K.A. | Disseny d’il·lumi-
nació: Xavi Gardés | Espai sonor: Xavi Gardés i equip A.K.A. | Coreografia: Guille 
Vidal-Ribas | Disseny cartell: Quim Àvila i Roser Blanch | Fotos de l’espectacle: 
Roser Blanch | Estudiant en practiques IT: Bryan Millanes | Producció executiva: 
Roser Blanch, Sergio Matamala i Clara Cols | Una producció de: Flyhard Producci-
ons / Sala Flyhard
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AKA ens parla d’un període de l’adolescència d’en Carlos, d’un moment 
en el qual trontollen els seus ciments. I és que en Carlos és adoptat... i 
els ulls dels altres li fan plantejar quina és la seva  identitat.
“Un retrat de l’adolescent, una història d’amor juvenil i la denúncia del 
racisme s’ajunten en aquesta interessant, notable i compromesa obra 
de Daniel J. Meyer, magníficament dirigida per Montse Rodríguez i no 
menys ben interpretada per Albert Salazar.” Time Out.

Premi Butaca 2018 al Millor Text Teatral.



Tres companyies, tres universos, tres maneres de portar la dansa urbana 
a escena.  Boomerang, Dansa Urbana Ara són tres espectacles en un, una 
oportunitat excepcional per descobrir les creacions de tres companyies 
punteres a Catalunya: Cia. Aina Lanas, The Jokerz i Agnés Sales & Héctor 
Plaza. 

Amb la guia del ballarí Guille Vidal-Ribas com a mestre de cerimònies, ens 
endinsarem en els seus imaginaris artístics i vibrarem amb tota la potèn-
cia i la fisicalitat que caracteritza les danses urbanes. 

Amb la col·laboració de l’Associació Cultural El Generador, Art i 
Creació Cultural.13 € (taquilla)

10 € (anticipada)
8 € (abonament)

 80 minuts

Espectacle inclòs dins la XXVI Jornades 
de Dansa d’Argentona. 

BOOMERANG
DANSA URBANA ARA

DIVENDRES, 3 DE MAIG,  
A LES 20.30 H

CIA AINA LANAS: Sonia Prado, Irene Baeza, Miriam Salvador, Julia Sanz Anna 
Sagrera, Kenia Sauer
THE JOKERZ: Arias Fernández, Nahuel Barrios
AGNÉS SALES & HÉCTOR PLAZA: Agnés Sales, Héctor Plaza

DANSA URBANA

TEM
PORADA

20
19



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

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

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

CÖSMIX LA BERTA I EL SEU ROBOT AKÄSHIA,
EL VIATGE DE LA LLUM          

CLOWN CLOWN MUSICAL DE GRANS TITELLES

Dos viatgers infatigables, estranys i ex-
travagants arriben a l’escenari progra-
mats per fer riure.
Com dos homes orquestra, despleguen 
les seves millors habilitats: fan música 
impossible, fan teatre reciclàssic, fan 
l’animal i, fins i tot, ens avancen el futur 
en viu i en directe!
Cösmix, dos còmics de dimensions 
còsmiques i un mix de bogeria! Esteu 
preparats? Doncs, ja els tenim aquí!

La Berta és una nena molt espavilada 
i sempre vol saber totes les coses que 
passen al món i perquè són com són. Els 
seus pares són dos famosos inventors 
que es passen gairebé tot el dia al labo-
ratori, inventant coses i més coses.
Un dia, la Berta, avorrida d’estar sola 
i sense ningú a qui fer preguntes, 
decideix agafar la seva caixa plena de 
materials per crear i inventar, i construir 
alguna cosa: un robot fantàstic!

Va néixer a l’alba. El primer raig de sol 
del dia va incidir sobre la petita i la va 
banyar en la seva llum... En aquell precís 
moment, van decidir que el seu nom 
seria Alba. El llapis i la goma li van ense-
nyar a llegir i escriure i va descobrir les 
aventures més fantàstiques a l’interior 
dels llibres Quan ja no li quedava res de 
nou per llegir, va conèixer algú que la va 
posar sobre la pista de la biblioteca més 
gran de l’univers: la biblioteca d’Akäshia.

DIUMENGE, 3 DE FEBRER, 
A LES 18 H

DIUMENGE, 3 DE MARÇ, 
A LES 18 H

DIUMENGE, 7 D’ABRIL, 
A LES 18 H
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ANEM AL TEATRE (escoles)

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.

LA GALLINA DELS OUS D’OR
Dimarts, 22 de gener

EURIA
Dimecres, 3 d’abril

TUTUTS!
Dimecres, 6 de març

ETS ESPECIAL
Dimarts, 21 de maig

VOLEN, VOLEN
Dijous, 14 de febrer

MOLSA
Dimecres, 8 de maig

ROJO ESTANDARD
Dijous, 14 de març

WABI-SABI
Dijous, 30 de maig
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VENDA D’ENTRADES
Les entrades i abonaments es poden 
adquirir: 
• Al web municipal www.argentona.cat a 

partir de les 16 h del dijous, 17 de gener.
• A l’Ajuntament d’Argentona, a partir 

del dijous, 17 de gener, a les 16 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 5 d’abril de 2019, abans 
de la representació d’Ovelles 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).

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%



PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA  

La Sala d’Argentona té  6 seients reservats per a persones 
amb mobilitat reduïda a la fila 10 del teatre.

La Sala d’Argentona disposa també d’una cadira de rodes, 
sota petició, per facilitar l’accés a les persones que ho 
necessitin.
Informem els nostres usuaris que, a la Sala d’Argentona, 
l’única fila a peu pla és la fila 10 del teatre.

En cas de comprar entrades per a persones amb mobilitat 
reduïda, preguem que us poseu en contacte amb 
l’Organització a les taquilles de la Sala d’Argentona (1 hora 
abans de l’espectacle) o en horari d’atenció al públic a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

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.



AMB EL SUPORT DE:

COL·LABOREN:

www.argentona.cat
lasala@argentona.cat

 culturaifestes.argentona


