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Un jove polític acaba de ser esco-
llit president. En poques hores ha de 
pronunciar el seu discurs d’investidu-
ra però, cada vegada que l’assaja, un 
terrible tic deforma la seva cara de 
manera tan ridícula com hilarant. El 
psiquiatra només té unes poques hores 
per resoldre aquest aparent trastorn i 
evitar que el president electe faci un 
ridícul espantós en la seva primera 
compareixença. 

L’ELECTE es converteix en una bata-
lla entre el president i el psiquiatra. 
Què amaga cadascú? Quines són les 
veritables intencions de l’un i de l’al-
tre? Quins fets de la nostra vida mar-
quen el nostre futur i, sobretot, la nos-
tra vocació?
Política contra ciència, consciència 
contra aparença, poder contra poder.

Dissabte, 11 de febrer, 
a les 20:30 h
13 € (taquilla)
10 € (anticipada)
8 € (abonament)

 90 minuts

L’ELECTE Comèdia dramàtica



Autoria: Tankred Dorst
Versió i adaptació: Jordi Casanovas
Direcció: Antonio Simón
Interpretació: Pedro Casablanc i
Samuel Viyuela

“Un text que ens parla de les per-
sones que queden fora de focus, 
de la manca de generositat de la 
nostra època i de la necessitat de 
segones oportunitats.”

La història d’un actor que, tot i el seu 
talent, ha envellit i es veu obligat a 
lluitar per una nova oportunitat. Un 
text emocionant interpretat per un ac-
tor extraordinari.

Feuerbach, un actor madur amb grans 
qualitats que, tot i això, busca feina. 
L’haurà de demanar, no a un director 
de teatre, sinó al seu ajudant, un jove 
inexpert que acaba d’arribar al món de 
l’espectacle i que ens farà pensar en 
la manera que funciona el món d’avui. 
Cinisme, humor, força, delicadesa... 
són algunes de les armes que utilit-
zarà Feuerbach per mirar de seduir el 
seu jove antagonista, en un exercici de 
talent que s’acosta al patetisme i que 
genera, alhora, tendresa i humor.

Diumenge, 19 de febrer, a les 18 h
13 € (taquilla)
10 € (anticipada)
8 € (abonament)

 90 minuts
Espectacle en castellà

YO, FEUERBACHTeatre
de text



Piano: Marco Mezquida
Guitarra flamenca: 
Juan Gómez ‘Chicuelo’
Percussió: Paco de Mode
Dramatúrgia: Anna Soler Horta

Un dels pianistes més prometedors de 
l’escena jazzística coincideix a l’esce-
nari amb el guitarrista de referència 
del panorama flamenc. Una trobada 
que promet injectar nova vida als te-
mes de Marco Mezquida i Chicuelo per 
transitar pels camins musicals més va-
riats. Històries quotidianes, fresques, 
introspectives i accessibles.
Una coproducció del Taller de Músics 
amb la Fira Mediterrània de Manresa.

Dissabte, 4 de març, 
a les 20:30 h
13 € (taquilla)
10 € (anticipada)
8 € (abonament)

CHICUELO 
& MARCO 
MEZQUIDA TRIO

Flamenc - jazz



Foto de Uri Roig, Nau Ivanow 27/06/2015

Aquesta obra és un cant a la vida, 
a la dignificació de les històries 
personals, a la reivindicació de 
la memòria col·lectiva i de la his-
tòria que els amos del món mai 
escriuran per nosaltres.

Europa, estiu de 2001. La ciutat d’en 
Ragazzo viu la restricció de drets so-
cials més gran que ha viscut el conti-
nent des de la Segona Guerra Mundial: 

les fronteres estan tancades, se suspèn 
el tractat de Schengen, es prohibeixen 
les manifestacions i reunions en algu-
nes zones de la ciutat, es prohibeix es-
tendre la roba als balcons. Detencions. 
Identificacions. 30.000 policies patru-
llen els carrers i no permeten l’entrada 
a la Zona Rossa, el lloc on els líders 
mundials del G8 estan realitzant una 
cimera.

Divendres, 17 de març, 
a les 20:30 h
13 € (taquilla)
10 € (anticipada)
8 € (abonament)

 90 minuts

RAGAZZO Teatre social

Ragazzo: Oriol Pla
Autoria i direcció: Lali Álvarez Garriga
Ajudant de direcció: Quimet Pla 

Al matí es realitzarà un passe exclusiu 
pels alumnes de 4art d'Eso i Batxillerat 
de l'Institut d'Educació Secundària 
d'Argentona.



Direcció i dramatúrgia: Martí Torras
Intèrpretació: Jordi Martínez, Joan Ar-
qué, Pep Pascual ,Roger Julià, Mauro 
Paganini
Direcció Musical: Pep Pascual
Vestuari: Rosa Solé 
Escenografia: Martí Torras Mayneris i 
Xavi Xipell“Xipi” 

Rhümia és un cant a l’esperança, 
a la necessitat de riure i fer riure 
per sobre de totes les coses.

Rhümia és el nou espectacle de Rhum 
& Cia, la companyia de teatre de pa-
llassos formada per Jordi Martinez, 
Pep Pascual, Joan Arqué i Roger Ju-
lià. Amb entrades clàssiques, nous nú-
meros de creació i la incorporació de 

Mauro Paganini, l’espectacle conserva 
la tendresa i emoció característiques 
de la companyia creada en homenatge 
al reconegut pallasso Monti.

Divendres, 24 de març, 
a les 20:30 h
13 € (taquilla)
10 € (anticipada)
8 € (abonament)

 80 minuts

RHÜMIA Clown

Premi Zirkòlika al millor espectacle 
de circ del 2016



Cap a la Mediterrània és una nova 
proposta d’espectacle en acústic on 
s’inclouen sons més simfònics amb 
l’acompanyament d’un quintet de cor-
da. 
L’espectacle condensa la diversitat de 
la Mediterrània, una mar a contraco-
rrent, una mar que encara té la força 
d’unir pobles i cultures.

Divendres, 31 de març,
a les 20:30 h
17 € (taquilla)
13 € (anticipada)
10 € (abonament)

 90 minuts

ASPENCAT: 
CAP A LA 

MEDITERRÀNIA

Veu: Kiko Tur
Veu: Ivan Gosp
Teclats, programacions i cors:
Pasqu Giner
Guitarra i cors: Pep Garcés
Baix: Xavi Arias
Bateria: Jaume Tur
Trompeta: Albert Benavent
Trombó: Bruno Mas
Llaüt i acordió: Héctor Peropadre
Col·labora: Destins, allotjament turístic.



Direcció: Daniel Veronese
Intèrpretació: Francesc Ferrer, Cristina 
Plazas, Miquel Sitjar, Andrés Herrera.

Una comèdia amb un ritme ener-
gètic i amb tocs molt divertits, 
picades d’ullet constants a l’es-
pectador i riure assegurat durant 
gairebé tota l’obra.

En una nit de divendres, abans d’un 
merescut descans de cap de setmana, 
tres parelles són convidades a partici-
par en una particular i relaxada sessió 
de teràpia: un intercanvi d’experièn-

cies personals, de desitjos, de somnis 
i frustracions. Aparentment res d’ex-
traordinari.

Però hi ha algú que és absent en 
aquest experiment. La sessió, aquest 
cop, es desenvoluparà sense la tutela 
de la professional: la portaran a terme 
els mateixos pacients i mostraran les 
vergonyes amb prou feines percepti-
bles de la quotidianitat.

Divendres, 7 d’abril, 
a les 20:30 h
21 € (taquilla)
16 € (anticipada)
12,5 € (abonament)

 100 minuts

SOTA TERÀPIA Comèdia



1672, França. Molière i la Companyia 
del Rei estrenen una comèdia de cos-
tums amb un embolic familiar on es re-
cull l’afany de saber de les dones i es 
posa en evidència un poeta mediocre i 
cregut de l’època.

2016, Catalunya. Molière i només dos 
actors estrenen la mateixa comèdia de 
costums amb un embolic familiar on, 
amb un joc interpretatiu que trenca les 
convencions, es recull la burla dels pe-
dants d’avui dia.

Divendres, 21 d’abril, 
a les 20:30 h
10 € (taquilla)
7,5 € (anticipada)
6 € (abonament)

 60 minuts

LES DONES 
SÀVIES

Comèdia

Un espectacle de Ricard Farré i Enric 
Cambray
Dramatúrgia: Lluís Hansen
Assessoria escènica: Júlia Barceló
Ajudant de direcció: Júlia Bonjoch
Escenografia: Enric Romaní



Energia positiva, bon humor, hip-hop 
amb regust mediterrani, tones de rit-
me…
El més difícil per als espectadors que 
vinguin a veure BrincaBros serà que-
dar-se asseguts a la cadira. Perquè a 
l’escenari esclatarà un còctel sonor i 
visual on es combinen una tècnica de-
puradíssima en la interpretació de les 
danses urbanes i un retrò de tambors 
que sembla al·ludir els aspectes més 

foscos del món actual.
La companyia de hip-hop més cone-
guda al nostre país, Brodas Bros, pre-
senta el seu darrer espectacle, que han 
elaborat conjuntament amb la forma-
ció de percussió Brincadeira.

Diumenge, 7 de maig, 
a les 18 h
17 € (taquilla)
13 € (anticipada)
10 € (abonament)

 65 minuts

BRINCABROS

Autors: Brodas Bros i Brincadeira
Direcció artística: Lluc Fruitós
Dansa i coreografia: Berta Pons, Clara 
Pons, Pol Fruitós, Lluc Fruitós, Marc 
Carrizo
Direcció i composició musical: Edison 
Aguilar
Interpretació musical: Edison Aguilar, 
Ferran Sampler, Carla Fernández, Ruda 
Answer
Assistència a la direcció: Jep Meléndez
Escenografia: Carles Piera
Vestuari: Brodas Bros

Percussió 
i danses urbanes



PROGRAMACIÓ XARXA A LA SALA

La Zig i la Zag són dos personatges que busquen 
alguna cosa. Els mou la curiositat. Una porta un 
pes feixuc a l’esquena que la fa caminar lenta però 
constantment. L’altra no duu res, llevat d’una cap-
seta al cap, on hi emmagatzema tot allò que viu. 

Diumenge, 5 de febrer, a les 18 h
7 i 6 € (carnet família nombrosa o monoparental)

Tots els públics -  50 minuts

LOOPS
TEATRE PÚBLIC FAMILIAR

Tres comediants que van de port en port explicant 
aventures de mar. Arriben per narrar la història 
d’en Jai, el mariner, i el seu viatge cap a l’amor de 
la bonica Marie Claire, la noia del far que eleva 
els seus sentits amb el seu bell cant. 

Diumenge, 5 de març, a les 18 h
7 i 6 € (carnet família nombrosa o monoparental)

 Tots els públics -  50 minuts

JAI EL MARINER
TEATRE PÚBLIC FAMILIAR

En Robert Louis Stevenson i el seu fill Lloyd pas-
segen vora la platja. De sobte, una pluja d’estiu 
els força a aixoplugar-se a la caseta de dos ger-
mans molt peculiars: en Ben “el Mut” i en Bill.

Diumenge, 2 d’abril, a les 18 h
7 i 6 € (carnet família nombrosa o monoparental)

Tots els públics -  50 minuts

VIATGE A L’ILLA 
DEL TRESOR

TEATRE I TITELLES PÚBLIC FAMILIAR

Venda d’entrades anticipades a www.xarxaargentona.com i a taquilla des d’una 
hora abans de l’inici de l’espectacle. 



VENDA D’ENTRADES i ABONAMENTS
Les entrades i abonaments es poden adquirir: 
• Al web municipal www.argentona.cat, a partir de dimecres 18 de gener a les 10 h.
•	 A	l’Ajuntament	d’Argentona,	en	horari	d’atenció	al	públic,	a	l’Oficina	d’Atenció	al	

Ciutadà (OAC), a partir de dimecres 18 de gener a les 10 h.

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

descomptes de venda anticipada o 
d’abonament.
Recordem que les entrades es poden 
portar impreses o bé en telèfon mòbil 
o dispositiu similar.
No s’admeten devolucions.

DESCOMPTES

Determinats col·lectius Com acreditar-ho? % Descompte

Majors 65 anys DNI 15%
Persones Aturades Certificat del SOC 15%
Famílies Nombroses Carnet Família Nombrosa 15%
Famílies Monoparentals Carnet Família Monoparentals 15%
Estudiants Carnet Estudiant 15%
Joves entre 14 i 29 anys DNI 15%
Altres descomptes % Descompte

Grups entre 10 i 20 persones 15%
Venda Anticipada 25%
Abonament 40%

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

 

• Els descomptes no són 
acumulables; excepte el de venda 
anticipada, que es podrà acumular a 
1 dels descomptes per als col·lectius 
especificats	(majors	65,	aturats,	
famílies nombroses, monoparentals, 
estudiants i joves).



ABONAMENTS

Amb l’abonament, volem oferir-vos 
el màxim descompte i la màxima 
llibertat d’elecció.

També aquest any, podeu triar amb total 
llibertat tants espectacles com vulgueu i 
fer-vos un abonament a mida. 

L’únic requisit per adquirir un 
abonament i gaudir dels millors preus 

és triar un mínim de 3 espectacles, 
aquells que més us agradin, d’entre 
tota la programació que oferim.

La data límit per adquirir un 
abonament és el 7 d’abril, abans 
de la representació de “Sota Teràpia”, 
ja que a partir d’aleshores només 
quedaran 2 obres en programa.

ESPECTACLES TEMPORADA FEBRER-MAIG 2017

El Teatre La Sala se suma a la iniciativa de reforma horària, promoguda 
per	l’Ajuntament	d’Argentona,	per	impulsar	uns	horaris	més	beneficio-
sos per a les entitats, les empreses i la ciutadania. Així, en aquesta nova temporada 
2017, avancem mitja hora els espectacles dels divendres i els dissabtes, que 
passaran a començar a les 20:30 h, en comptes de les 21 h. Els espectacles 
programats en diumenge començaran a les 18 h com ja era habitual. 
Espectacle Dia i hora Taquilla Anticipada

Abonament*
40%

Loops** Diumenge 5 de febrer - 18 h 7/6 € 7/6 € -
L’Electe Dissabte 11 de febrer - 20:30 h 13 € 10 € 8 €
Yo, Feuerbach Diumenge 19 de febrer - 18 h 13 € 10 € 8 €
Chicuelo & Marco Mezquida Dissabte 4 de març - 20:30 h 13 € 10 € 8 €
Jai el Mariner** Diumenge 5 de març - 18 h 7/6 € 7/6 € -
Ragazzo Divendres 17 de març - 20:30 h 13 € 10 € 8 €
Rhümia Divendres 24 de març - 20:30 h 13 € 10 € 8 €
Aspencat Divendres 31 de març - 20:30 h 17 € 13 € 10 €
Viatge a l’illa del Tresor** Diumenge 2 d’abril - 18 h 7/6 € 7/6 € -
Sota Teràpia Divendres 7 d’abril - 20:30 h 21 € 16 € 12,5 €
Les dones sàvies Divendres 21 d’abril - 20:30 h 10 € 7,5 € 6 €
Brincabros Diumenge 7 de maig - 18 h 17 € 13 € 10 €
Exposició de pintura 
Qualitatisme 

En horari de programació
a La Sala - - -

*Compra mínima de 3 espectacles.
**Espectacles de Xarxa: Venda d’entrades online a www.xarxaargentona.com, i a taquilla des d’1 
hora abans de l’inici de l’espectacle.



Pep Suari es va iniciar en el món 
de la pintura amb l’artista A. Ayne i 
va continuar amb en Pablo Mañe a 
Mataró, J. Martínez Lozano a Terrassa 
i finalment amb en J. Torrents Lladó 
a Palma. Havent passat per discipli-
nes artístiques com el paisatge, l’art 
conceptual, abstracte, expressionisme, 

impressionisme i figuratiu, en aquests 
moments, mitjançant la tècnica i la 
llibertat expressiva, es pot considerar 
un autèntic creador d’imatges.

QUALITATISME 
de Pep Suari

EXPOSICIÓ 
DE PINTURA 

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

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

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

Bar de la Plaça
Plaça Nova, 4
Tel.: 93 756 11 37

Restaurant del Club 
de Tennis del Casino 
d’Argentona
Plaça Ballot, 13
Tel.: 93 797 01 55

Frankfurt JJ
C/ Gran, 16
Tel.: 93 756 03 67

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

…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 interessants descomptes i promocions en els 
següents restaurants d’Argentona. Una vegada tingueu l’entrada, truqueu abans 
al restaurant per consultar l’oferta i fer la reserva.

Inauguració el dia, 11 de febrer, 
a les 19 h.



www.argentona.cat
lasala@argentona.cat

 culturaifestes.argentona

Organitza: 

Amb el suport de:


