
d’octubre a desembre de 2017

T E A T R E
MÚSICA
D A N S A



* La informació per comprar les entrades dels espectacles de Xarxa és al web www.xarxaargentona.com.
** Anem al teatre és un programa organitzat per la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments, que ofereix espectacles 

d’arts escèniques i musicals als alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
*** Aforament limitat (recollida d’entrades des d’una hora abans).

TMD - Tardor 2017 Taquilla
Anticipada

25%
Abonament

40%

Dansa de mort Divendres, 13 d’octubre - 20.30h 17 € 13 € 10 €

Somni d’una nit d’estiu Dissabte, 21 d’octubre - 20.30h 13 € 10 € 8 €

Projecte PP Diumenge, 29 d’octubre - 18.00h 17 € 13 € 10 €

Un obús al cor Dissabte, 11 de novembre - 20.30h 13 € 10 € 8 €

Barcelona Gospel Messengers Divendres, 17 de novembre - 20.30h 13 € 10 € 8 €

Y-X (o La fidelitat 
dels cignes negres) Dissabte, 25 de novembre - 20.30h 10 € 7,5 € 6 €

ESPECTACLES XARXA D’ARGENTONA*
Menuda comèdia Diumenge, 5 de novembre - 18.00h 7/6 € 6 € -

El col·leccionista de pors Diumenge, 3 de desembre - 18.00h 7/6 € 6 € -

ANEM AL TEATRE**
Acrometria Dimarts, 31 d’octubre - matí - - -

Maure, el dinosaure Divendres, 3 de novembre - matí - - -

Mobilus Dijous, 9 de novembre - matí - - -

ALTRES ACTES PROGRAMATS
Kumulunimbu
(Festival Sense Portes) Diumenge, 1 d’octubre - 11.00h gratuït*** - -

Càntut, cançons 
i músiques dels avis
(4a Setmana 
de la memòria històrica)

Divendres, 6 d’octubre - 20.30h 4 € 4 € -

Passejada pel Romanticisme 
i el segle XX
(Any Josep Puig i Cadafalch)

Dissabte, 4 de novembre - 20.30h 4 € 4 € -

Big Band Jazz Maresme 
i Susana Sheiman
(Concert de Nadal)

Divendres, 17 de desembre - 20.30h 4 € 4 € -



Strindberg presenta un matrimoni burgès de 
dos fracassats: ell, un militar deixat de banda 
en les promocions, i ella, una actriu que ha 
abandonat una carrera teatral -probablement 
molt mediocre. Després d’anys de vida en 
comú, ja no tenen res a dir-se i estan morts 
en una casa que sembla més una presó. Un 
tercer personatge arriba de visita i la seva pre-
sència és rebuda com una benedicció del cel. 
Tornen a tenir possibilitats de conversa, marit 
i muller troben en ell un interlocutor a qui con-
fiar l’infern on viuen. Aquest infern arrossega 
el visitant que es troba envoltat, contra la seva 
voluntat, en aquest remolí de misèries. 

Autor: August Strindberg
Direcció: Jordi Casanovas 
Intèrprets: Lluís Soler, Mercè Arànega
i Carles Martínez 
Producció: Sala Muntaner

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

 90 minuts

DANSA
DE MORT

TEATRE DRAMÀTIC

DIVENDRES, 13 D’OCTUBRE,
A LES 20.30 H

TEM
PORADA

TARDOR - TM
D



Sovint, els somnis que més recordem són 
aquells que ens trasbalsen, que ens inquieten, 
que no ens deixen indiferents, aquells que, 
fins i tot, ens fan modificar la percepció que 
abans teníem de la realitat. El Somni d’una 
nit d’estiu és un d’aquests somnis: el més 
apassionat, canalla, absurd i inquietant que va 
tenir Shakespeare.

Podem situar aquest text en el gènere de 
la festa escènica. Una festa que sap lligar 
l’essència més popular amb la tristesa ben hu-
mana, els pensaments més foscos i cruels amb 
l’alegria de viure, allò que considerem real 
amb allò que desitgem, el somni inconscient 
amb l’estar desperts.

SOMNI
D’UNA NIT
D’ESTIU

TEATRE COMÈDIA

Autor: William Shakespeare
Adaptació: Adrià Aubert i Ariadna Pastor
Direcció: Adrià Aubert
Intèrprets: Laura Aubert, Núria Cuyàs, Ricard 
Farré, Ariadna Pastor, Laura Pau, Lluna 
Pindado i Àlvar Triay
Producció: Els Pirates Teatre i El Maldà

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

 100 minuts

DISSABTE, 21 D’OCTUBRE
A LES 20.30 H
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Hi ha un escola perduda al mig del Montseny on 
només estudien els nens... On només estudien els 
nens que somien truites: és l’Escola dels Somia-
truites... Tortell Poltrona i Albert Pla fa temps que 
estudien en aquesta escola
No sabem si volen ser pallassos i cantar o ser 
cantants i fer el pallasso.
Dos dels artistes més sorprenents del nostre país 
uneixen forces per oferir un espectacle familiar, 
divertit i entranyable anomenat PP .

PLA: dota les seves cançons d’una personalitat 
extrema particular, de vegades de cert contingut 
polèmic i, en d’altres ocasions, d’un toc infantil.
POLTRONA: tendre, contundent i ferotge, amb 
una càrrega d’energia inesgotable que combina la 
innocència i la trapelleria. 

PROJECTE
PP

TORTELL POLTRONA I ALBERT PLA

Idea original: Albert Pla i Tortell Poltrona
Artistes: Albert Pla i Tortell Poltrona

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

DIUMENGE, 29 D’OCTUBRE,
A LES 18.00 H

TEM
PORADA

TARDOR - TM
D



Wajdi Mouawad afila les paraules i crea una 
teatralitat que et travessa com un ganivet: “Una 
onada immensa m’arreplega des del fons del 
meu interior, i m’arrossega, i em llença contra els 
esculls del meu dolor.”

Un obús al cor, una bomba explosiva que replan-
teja de nou els vincles amb els pares, la veritat 
de la vida i l’avidesa de la mort. Un monòleg 
de Mouawad en el qual trobem quasi un resum 
de tota la sèrie de La sang de les promeses. Un 
text d’un altíssim voltatge, un treball íntim amb 
l’Ernest i dirigit a quatre mans.

UN OBÚS
AL COR 

TEATRE DRAMÀTIC

DE WAJDI MOUAWAD

Autor: Wajdi Mouawad
Traducció: Ramon Vila
Direcció: Oriol Broggi i Ferran Utzet
Amb: Ernest Villegas
Coproducció: La Perla 29 i Temporada Alta

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

 80 minuts

DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE,
A LES 20.30 H
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Després de convertir el seu gospel dinàmic, alegre 
i contagiós en fenomen de masses arreu del país 
amb les gires ‘...Go Higher!’ i ‘Be Here Now: un 
tribut a George Harrison’, ara els MESSENGERS 
celebren el 10è aniversari del projecte, amb la Gira 
2017 #10anysdescalços, fent un recorregut al seu 
repertori més emblemàtic i exitós, embolcallat de 
jazz, R&B, funk i gospel contemporani, melodies 
que ja han esdevingut clàssiques, tot incorporant 
nous temes arranjats per aquesta formació de 12 
veus, secció rítmica i secció vents.

Aquest mateix any, han estat guanyadors del Premi 
Enderrock 2017 al Millor disc de Jazz 2017, pel seu 
treball Be HereNow: un tribut a George Harrison.

BARCELONA
GOSPEL
MESSENGERS 

CONCERT DE GOSPEL

#10ANYSDESCALÇOS

Direcció i piano: Ramon Escalé
Baix elèctric: Isaac Coll
Bateria: Andreu Moreno
Trombó: Albert Costa
Trompeta: Àlvar Monfort
Saxòfon: Francesc Vidal
Veus: Ariadna Ferrer, Clàudia Masagué, Marta 
Riera, Mónica González, Natalia González, 
Belén Cañamares, Laia Badrenas, Mar Vilaseca, 
Rocio Seligrat, Sara Villamora, Verónica Marin, 
Albert Vidal, David Repullés, Javier Río, John 
Crockett, Jordi Cardona i Manel García

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

 90 minuts

DIVENDRES, 17 DE NOVEMBRE,
A LES 20.30 H
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A primer cop d’ull, el text d’Y-X pot semblar-nos 
l’enèsima reflexió, en clau de comèdia, a l’entorn 
de les relacions amoroses. La novetat que presenta 
és, però, que intentant allunyar-se dels enfoca-
ments psicoanalítics o existencialistes a què estem 
acostumats, el text aborda l’amor -concretament, 
la cultura de la monogàmia i l’amor romàntic, des 
d’una perspectiva política.

Y-X analitza la instrumentalització que s’ha fet de 
l’amor, convertint el model monogàmic en l’única 
forma possible d’estimar en el món occidental, una 
forma que, si bé obligatòria (no hi ha alternatives 
possibles), esdevé repressiva. En aquest sentit, el 
text situa la cultura de la monogàmia al mateix 
nivell que l’homofòbia i el masclisme, desemmas-
carant-la com la tercera pota de l’heteropatriarcat.

Y-X 
(O LA FIDELITAT
DELS CIGNES NEGRES) 

TEATRE VISUAL I DE TEXT 

Text i direcció: Laia Alsina Ferrer
Interpretació: Sergi Gibert, Andrea Martínez, 
Andrea Portella, Martí Salvat i Josep 
Sobrevals
Ajudantia de direcció: Aleix Duarri
Escenografia, vestuari i producció: Carlota 
Masvidal
Producció: Cia. El Martell

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

 85 minuts

DISSABTE, 25 DE NOVEMBRE,
A LES 20.30 H
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En qualsevol lloc del món, ara mateix i des de 
sempre, moltes vides comencen aquest camí… 
Kumulunimbu és una història d’amistat entre una 
nena i un núvol que parla sobre la valentia, la 
injustícia, les migracions i l’esperança permanent 
dels seus protagonistes. Un espectacle que captiva 
els més petits i commou els més grans on es com-
binen els titelles i el clown, ple de detalls, humor, 
crítica i sorpreses, on la poesia us durà a navegar 
per un mar d’emocions.

Kumulunimbu sorgeix de la necessitat de parlar 
sobre la immigració. És un homenatge a totes les 
persones que han fet, estan fent i faran camí a 
la recerca de la vida: la pobresa, la guerra, les 
fronteres, l’explotació dels recursos naturals per 
part del primer món...

KUMULUNIMBU 
TITELLES I CLOWN

Direcció: Cia. Ortiga
Interpretació: Guillem Geronès i Pau Palaus
Escenografia: Cia. Ortiga
Producció: Cia. Ortiga

Entrada gratuïta.
Aforament limitat (recollida d’entrades
des d’una hora abans).

 45 minuts

DIUMENGE, 1 D’OCTUBRE,
A LES 11.00 H

FESTIVAL

SENSE PORTES



El músic empordanès Carles Sanjosé, ànima del 
grup Sanjosex, s’alia amb l’acordionista vallesà 
Carles Belda per recuperar un grapat de cançons de 
tradició oral recollides al cançoner Càntut: Cançons 
i músiques dels avis, un nodrit fons recopilat pel 
folklorista Albert Massip i cogestionat pel també 
banyolí Francesc Viladiu. Després d’absorbir len-
tament les cançons per fer-les ben seves, porten 
aquestes tonades a una nova dimensió, sempre 
amb un peu aferrat a la tradició i l’altre jugant 
amb l’avantguarda.

Un cop acabat l’espectacle, presentació del projecte 
“Càntut” a càrrec de Francesc Viladiu i d’Albert 
Massip.

CANTUT,
CANÇONS I MÚSIQUES
DELS AVIS

MÚSICA FOLK DE TRADICIÓ ORAL

Veu i guitarres: Carles Sanjosé
Veu i acordió: Carles Belda
Violí: Coloma Bertran
Multiinstrumentista: Jordi Casadesús

4 € (taquilla i anticipada)

DIVENDRES, 6 D’OCTUBRE,
A LES 20.30 H

4A
 SE

TM
ANA

M
EM

ÒRIA
 H

IST
ÒRIC

A



Emmarcat dintre els actes organitzats per celebrar 
el 150è aniversari del naixement de Josep Puig 
i Cadafalch i els 100 anys del seu nomenament 
com a segon President de la Mancomunitat de 
Catalunya, us proposem aquest concert en el 
qual podrem fer un viatge musical a través dels 
lieder (cançons) i algunes àries de les òperes més 
reconegudes del Romanticisme.

El Lied és un gènere que neix a l’època del Ro-
manticisme i que consisteix a musicar textos dels 
grans poetes de l’època. Aquest gènere ens dóna 
l’oportunitat de gaudir de dues arts: la literatura i 
la música.

PASSEJADA PEL
ROMANTICISME
I EL SEGLE XX

PASSEJADA PEL
CONCERT DE CANT, VIOLÍ I PIANO

Veu: Isabel Ladrón de Guevara (soprano)
Piano: Maria del Mar Correu
Violí: Guillermo Carmona

4 € (taquilla i anticipada)
 90 minuts

DISSABTE, 4 DE NOVEMBRE,
A LES 20.30 H

AMB ISABEL LADRÓN DE GUEVARA

Fotografi a de © Consol Bancells - http://barcelonaimagesgallery.com

ANY JOSEP

PUIG I CADAFALCH



En aquest tradicional Concert de Nadal ens torna 
a visitar la Big Band Jazz Maresme. Acompanya-
da d’una convidada de luxe, la cantant Susana 
Sheiman ens oferirà un repertori dels millors estàn-
dards i dels temes més característics d’aquestes 
dates tan especials.

Susana Sheiman és una cantant polifacètica que, 
després de coquetejar amb el rock, boleros, bossa 
nova, soul de ball i altres estils, ja fa temps que 
s’ha abocat al jazz, tot treballant amb els grans 
músics del país en aquest estil. La seva poderosa 
posada en escena donarà un toc diferent a la big 
band de la comarca.

BIG BAND
JAZZ MARESME 
& SUSANA SHEIMAN 

MÚSICA

Artista convidada: Susana Sheiman
Direcció i piano: Gerard Nieto 
Trompetes: Ivó Oller, Jaume Peña, Albert Cruz 
i Ignasi Franco 
Trombons: Aram Montagut, Jordi Montasell, 
Pere Bono i Tom Johnson 
Saxos: Nil Villà, Marc Crivillé, Joan Moragas, 
Jaume Maristany i Albert Comaleras
Guitarra: Lluís Murillas 
Contrabaix: Pep Rius 
Bateria: Xavi Hinojosa

4 € (taquilla i anticipada)

DIVENDRES, 17 DE DESEMBRE,
A LES 20.30 H

Col·labora:

CONCER
T

DE N
ADAL



Aquesta és la història d’una ciutat i d’un teatre, un 
teatre que els seus habitants anomenaven el Teatrede 
la Comèdia! La Comèdia no és un teatre com els 
altres, és molt especial, perquè a dins hi viuen ben 
amagats, uns éssers màgics, els follets tramoies, que 
són els encarregats que el Teatre La Comèdia sigui un 
espai màgic on tot es possible. 

En Dani Vidal, és col·leccionista de pors i les guarda 
des de ben petit. Ara les té ben endreçades en capses, 
bosses o gàbies, ja que a cada por li pertoca un 
recipient diferent. Hi ha pors que ja estan seques i no 
li fan cap mal. En Dani ens explicarà, en una mena de 
viatge en el temps, les pors que tenia de menut. Van 
tenir remei aquestes pors? 

MENUDA
COMÈDIA

EL COL•LECCIONISTA
DE PORS

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

TEATRE PÚBLIC FAMILIAR

TEATRE PÚBLIC FAMILIAR

7 i 6 € (carnet família nombrosa o monoparental)

 60 minuts

7 i 6 € (carnet família nombrosa o monoparental)

 50 minuts

DIUMENGE, 5 DE NOVEMBRE,
A LES 18.00 H

DIUMENGE, 3 DE DESEMBRE,
A LES 18.00 H

Autor: Jordi del Rio
Direcció: Jordi del Rio
Intèrprets: Elisa Jorba i Jordi del Rio
Producció: Cia. Jordi del Rio

Autor: Jordi Farrés
Direcció: Jordi Farrés
Intèrprets: David Laín
Producció: L’Estenedor Teatre

PROGRAM
ACIÓ

XARXA A LA SALA

PROGRAM
ACIÓ

XARXA A LA SALA



VENDA D’ENTRADES i ABONAMENTS

Les entrades i abonaments es poden adquirir:

• Al web Municipal www.argentona.cat, a partir de les 15 h de dimarts, 26 de 
setembre.

• A l’Ajuntament d’Argentona, a partir del dimarts 26 de setembre, de 15  
a 19 h i, en endavant, en horari d’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC).

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 en taquilla no gaudeix dels descomptes 
de venda anticipada o d’abonament.

Les entrades es poden portar impreses o bé en el telèfon mòbil o dispositius 
similars.

No s’admetran devolucions d’entrades.

ABONAMENTS

Amb l’abonament, volem oferir el màxim descompte i la màxima llibertat 
d’elecció. 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, els que més us 
agradin, d’entre tota la programació que 
oferim.

La data límit per adquirir un abonament 
és el dissabte 11 de novembre, abans de 
la representació d’Un obús al cor ja que, 
a partir d’aleshores, només quedaran 
dues obres en cartellera (de les que 
contemplen l’opció d’abonament).

Aquesta temporada de tardor 
seguim sumant-nos a la 

iniciativa de reforma horària, 
promoguda per l’Ajuntament 

d’Argentona, per impulsar 
uns horaris més beneficiosos per a les entitats, les 
empreses i la ciutadania. Per tant, tal com ja vam 
fer la passada temporada de primavera, avancem 

mitja hora els espectacles dels divendres i dels 
dissabtes: començaran a les 20.30 h, en lloc de 

les 21 h. Els espectacles programats en diumenge, 
començaran a les 18 h, com ja era habitual.



Restaurant Sant Jaume 
C/ Sant Jaume, 13 
Tel.: 93 797 00 01

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

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

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

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

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

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

La Formiga 1
C/ Dr.Farrero, 16
Tel.: 655 795 086

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 es llisten a continuació.
Una vegada tingueu l’entrada, truqueu abans al restaurant per consultar 
l’oferta i fer la reserva.

DESCOMPTES

Determinats col·lectius Com acreditar-ho? % Descompte

Majors 65 anys DNI 15%

Persones Aturades Certifi cat 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 llevat del de venda anticipada, que es podrà acumular 
a un dels descomptes per als col·lectius especifi cats (majors 65, persones l’atur, famílies 
nombroses, famílies monoparentals, estudiants i joves).

argentona

es mou



www.argentona.cat
lasala@argentona.cat

 culturaifestes.argentona

Fotografi es de la coberta i contracoberta
   © Consol Bancells - http://barcelonaimagesgallery.com


