TEMPORADA2Ø22

DE FEBRER A MAIG

PROTOCOL D'ACCÉS COVID-19
Durant l’espera a l’exterior del recinte,
abans de l’obertura de portes, és important
evitar aglomeracions.

L’entrada es farà seguint l’itinerari marcat
i respectant els senyals de distanciament
interpersonal.

És imprescindible respectar, en tot moment,
la distància de seguretat interpersonal.

En entrar, es prendrà la temperatura corporal.
No podreu accedir al recinte si supereu
els 37,5 ºC.

És obligatori portar mascareta,
també dins la sala.

Asseieu-vos a la butaca que indica
la vostra entrada.

Tingueu preparada l’entrada al mòbil
i assegureu-vos que teniu prou bateria.

La sortida es durà a terme de manera
esglaonada i per zones. Sortiu ordenadament,
seguint les instruccions del personal del
teatre.

La sala s'obrirà 30 minuts abans de la funció.
Entreu-hi de manera gradual i ordenada.

No es repartirà el programa de mà.
Es podrà consultar l’acte a l’agenda
del web municipal www.argentona.cat.

Podeu fer ús dels lavabos sempre que es
respectin el màxim de persones permès
i la distància de seguretat als accessos.
Podeu agafar l’ascensor, d’un en un
i acompanyats pel personal del teatre.

RESUM PROGRAMACIÓ DE FEBRER A MAIG DE 2022
TEMPORADA FEBRER - MAIG 2022

TAQUILLA

ANTICIPADA 25%2

ABONAMENT 40%3

13 €
17 €

10 €
13 €

8€
10 €
10 €

Folkestral (Quartet Brossa)
Història d’un senglar (de G. Calderon amb Joan Carreras)

Divendres 11 de febrer
Dissabte 19 de febrer

20.30 h
20.30 h

Travy (De Pau Matas i Oriol Pla)

Dissabte 5 de març

20.30 h

17 €

13 €

Accions de resistència (Cia. Susanna Barranco)

Dissabte 12 de març

20.30 h

10 €

7,5 €

6€

Nio (Momi Maiga)

Dissabte 19 de març

20.30 h

13 €

10 €

8€

Mistela Candela Sarsuela (Cia. Epidèmia Teatre)

Divendres 8 d’abril

20.30 h

10 €

7,5 €

6€

Migrare (Cia. Maduixa)

Dissabte 30 d’abril

20.30 h

17 €

13 €

10 €

ESPECTACLES XARXA D’ARGENTONA1
Sopa de pedres

Diumenge 16 de gener

18 h

7/6 €

6€

La faula de l’esquirol

Diumenge 6 de febrer

18 h

7/6 €

6€

Valentina Quàntica

Diumenge 13 de març

18 h

7/6 €

6€

Geometria

Diumenge 3 d’abril

18 h

7/6 €

6€

ANEM AL TEATRE (ESCOLES)
Alma (Labu Teatre)

Dijous 20 de gener

Conseqüències (Moveo)
Desgel (La Coja Dansa)

Dijous 27 de gener
Dimarts 15 de febrer

Com gat i gos (Teatre Animal)
Hamelí (Xip Xap)

Dimarts 8 de març
Dimarts 15 de març

Flow: my hip hop story (Pulmon Beatbox)
Descontrol escolar (Xiula)

Dijous 5 de maig
Dijous 19 de maig

Ondina (Les Anxovetes)

Dijous 26 de maig

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 la Temporada
febrer-maig 2022.

3. Compra mínima de 3 espectacles de la Temporada
febrer-maig 2022.

MÚSICA FOLK I CLÀSSICA

FOLKESTRAL
QUARTET BROSSA
90 MINUTS

DIVENDRES

11 DE FEBRER
20.30 H
13€ TAQUILLA / 10€ ANTICIPADA / 8€ ABONAMENT
El Quartet Brossa, en la seva versió oberta de Col·lectiu Brossa,
emprèn un nou projecte entusiasta i eclèctic que combina el
coneixement de la música clàssica amb un alt sentit lúdic i enjogassat.
El projecte Folkestral pretén orquestrar de manera folk les melodies que
els grans compositors del segle XIX i XX van prendre a la música tradicional.
Molts compositors van prendre o imitar melodies tradicionals per incorporarles o adaptar-les a les seves creacions pròpies. El Col·lectiu Brossa, davant
aquesta injustícia, i a la manera de Robin Hood musical, robarà de nou aquestes
melodies als grans compositors, rics d’èxit, per tornar-les de manera festiva i trapella
a l’estil tradicional. Una proposta jocosa i bromista que intenta, com és habitual en el
Quartet Brossa, d’una banda difuminar les fronteres entre allò culte i allò popular, i de
l’altra, eixamplar el valor de les grans obres de la història de la música.
Com deia la revolució: Al poble el que és del poble!
Aleix Puig i Pere Bartolomé: violins | Imma Lluch: viola
Marçal Ayats: violoncel | Gregori Ferrer: acordió | Albert Gumí: clarinet, vents diversos i guitarra
Pinyu Martí: percussions i marimba | Aleix Puig, Marçal Ayats, Gregori Ferrer i Albert Gumí: arranjaments

TEATRE DE TEXT

HISTÒRIA
D’UN SENGLAR

(O ALGUNA COSA DE RICARD)

GABRIEL CALDERÓN AMB JOAN CARRERAS
110 MINUTS

DISSABTE 19 DE FEBRER

20.30 H

17€ TAQUILLA / 13€ ANTICIPADA / 10€ ABONAMENT
Un actor s’enfronta al repte d’interpretar Ricard III, el monarca despietat de la tragèdia
de William Shakespeare. Tota la vida ha estat fent papers secundaris i pensa que mereix
aquesta oportunitat. Tanmateix, considera que la resta de l’elenc no està a la seva altura i
no li agrada res del que li proposa el director...
Història d’un senglar gira al voltant dels mecanismes de poder contemporanis, el desig i el
ressentiment, i proposa una reflexió sobre els límits de l’ambició humana.
Joan Carreras guanyador del Premi Butaca 2021 al millor actor teatral
i Premios Max 2021 com a millor actor de la XXIV edició.
Text i direcció: Gabriel Calderón | Traducció: Joan Sellent | Intèrprets: Joan Carreras | Escenografia: Laura Clos
Vestuari: Sergi Corbera | Il·luminació: Ganecha Gil | Espai sonor: Ramón Ciércoles | Fotografia: Felipe Mena | Cap tècnic: Pere Capell
Producció executiva: Luz Ferrero | Cap de producció: Clàudia Flores | Producció: Temporada Alta 2020 i Grec 2020 Festival de Barcelona

HUMOR SURREALISTA AMB FAMÍLIA

TRAVY
PAU MATAS I ORIOL PLA
75 MINUTS

DISSABTE

5 DE MARÇ
20.30 H
17€ TAQUILLA / 13€ ANTICIPADA / 10€ ABONAMENT

Dos pallassos vells amb poca gràcia. Dos fills perduts en si
mateixos, la transgressió de l’art i l’èxit. Una família de joglars
que s’entenen més posant-se màscares que mirant-se als ulls.
Embrancats en crear un espectacle. L’últim espectacle?
Travy és un homenatge a la família Pla-Solina (de nom artístic “la
Família Travy”) i un (des)encontre entre dos corrents teatrals: d’una
banda el clown, el teatre folklòric i popular, i de l’altra les formes
postdramàtiques i metateatrals. Exposa dues generacions i dos moments
vitals, els que ja veuen el final del camí sense por i els que veuen el principi
d’aquest amb pànic.
Dramatúrgia: Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina | Direcció: Oriol Pla Solina | Interpretació: Diana Pla, Oriol Pla,
Quimet Pla i Núria Solina | Escenografia i vestuari: Sílvia Delagneau So: Pau Matas | Cap tècnic i tècnic de llums: Lluís Martí

TEATRE SOCIAL I DOCUMENTAL

ACCIONS DE
RESISTÈNCIA

CIA. SUSANNA BARRANCO
80 MINUTS

DISSABTE

12 DE MARÇ
20.30 H
10€ TAQUILLA / 7,50€ ANTICIPADA / 6€ ABONAMENT
Accions de resistència mostra la distòpia d’una possible societat futura,
on néixer, viure, treballar i morir esdevenen una peça més de l’intercanvi
mercantil. A l’obra es barregen la creació documental, l’espai escènic i el text,
creant una atmosfera postdramàtica que se situa entre la realitat i la ficció.
Accions de resistència és una crítica i una reflexió sobre la incertesa a la qual estem
sotmesos, i sobre el tipus de sistema econòmic que habitem i fem créixer. És una crítica a
l’ordre mercantil a través de quatre accions de resistència: parir, caminar, no produir i morir.
En una societat on l’eix vertebrador és el capital, la resistència a les regles imposades pot
contribuir a crear llaços de reciprocitat entre nosaltres.
Direcció: Susanna Barranco | Text i assessorament de direcció: Marta Galán | Interpretació: Susanna Barranco
Producció: Cia. Susanna Barranco | Producció vídeo: La Barranco Films | Disseny: Aura Torné

MÚSICA

NIO
MOMI MAIGA
90 MINUTS

DISSABTE

19 DE MARÇ
20.30 H
13€ TAQUILLA / 10€ ANTICIPADA / 8€ ABONAMENT

Amb només 24 anys, Momi Maiga destaca com un virtuós
del seu instrument (la kora), així com per la seva fluïdesa
vocal i com a compositor curiós, autodidacte i amb una
sorprenent sensibilitat musical.
Immers en el ric patrimoni musical de l’Àfrica occidental, Momi
Maiga va créixer a la regió de Casamance, al sud del Senegal.
Procedent dels reconeguts músics de la família Cissokho, Momi va
educar-se amb les seves riques tradicions musicals i als sis anys va
començar a tocar la kora, un dels instruments més venerats de la regió.
Seguint el llegat històric dels griots, la seva herència artística el vincula amb
una profunda connexió amb la tradició mandé i el seu propi repertori.

Momi Maiga: veu i kora | Aleix Tobias Sabater: percussió | Carles Montfort: violí | Marçal Ayats: violoncel

COMÈDIA MUSICAL

MISTELA
CANDELA
SARSUELA

CIA. EPIDÈMIA TEATRE
75 MINUTS

DIVENDRES 8 D’ABRIL

20.30 H

10€ TAQUILLA / 7,50€ ANTICIPADA / 6€ ABONAMENT
Tres sarsueles en una. Fresques, còmiques i rimades. Pitarra i Vidal i
Valenciano tornen als escenaris com a clàssics d’avui dia per fer-nos
matar les penes. Quatre actors i un músic, bevedors de mistela, es fan una
sarsuela d’embolics en una sastreria: Corina espera el seu príncep blau, però
sa mare planeja que es casi amb Don Mateu, antic conegut de la Sastressa;
la Sastressa s’encaterina de Titus, promès de Maria… Sastres, metges i lloros
amaneixen el plat dins la versatilitat d’una comèdia musical.
Espectacle nominat a Millor musical, i Aida Llop, Joan Saez i Lluís Oliver
a Millors actrius i actors als Premis Butaca 2021.
Direcció: Susanna Barranco | Text i assessorament de direcció: Marta Galán | Interpretació: Susanna Barranco
Producció: Cia. Susanna Barranco | Producció vídeo: La Barranco Films | Disseny: Aura Torné

DANSA

MIGRARE
CIA. MADUIXA
40 MINUTS

DISSABTE

30 D’ABRIL
20.30 H
17€ TAQUILLA / 13€ ANTICIPADA / 10€ ABONAMENT
Quatre dones i un espai buit. Buit però minat d’obstacles i fronteres
invisibles, d’odis irracionals, de prejudicis. Elles van haver de deixar la
seva terra d’origen i ara el país d’arribada les rebutja.
L’espai ha esdevingut un no-espai. Elles el transiten cercant el seu lloc. Un
lloc on poder viure, on romandre, on arrelar, on poder ser, un lloc al qual poder
anomenar “llar”. Només demanen això. I lluitaran per aconseguir-ho.
Aquest espectacle és la seva lluita.
La lluita de quatre dones fortes, valentes i, sobretot, resilients.
Premi Moritz 2021 a la Millor estrena Fira Tàrrega.
Interpretació: Sara Canet, Paula Quiles, Laia Sorribes, Melissa Usina, Paula Esteve, Cristina Maestre | Direcció artística:
Joan Santacreu | Direcció coreogràfica: Cristina Fernández | Composició musical: Damián Sánchez | Producció: Loles Peris,
Elena Villagrasa | Producció executiva: Maduixa Teatre, SL. Amb la complicitat de MA Scène Nationale - Pays de Montbéliard

ANEM AL TEATRE
ESCOLES
Tot i les restriccions i mesures sanitàries com a conseqüència de la pandèmia del covid-19, els alumnes de les escoles d’educació infantil i primària
d’Argentona podran continuar gaudint d’aquest projecte, un programa fidel als seus objectius d’acostar les arts escèniques des de P3 fins a 6è de
primària i contribuir a l’educació en la sensibilitat artística, tot cercant la idoneïtat pedagògica adequada per a cada cicle escolar.
El programa, que s’ofereix en horari escolar, està organitzat per la Diputació de Barcelona i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Argentona. Amb la
col·laboració de la Regidoria de Cultura, els centres escolars i les famílies.

LABU TEATRE

ALMA

DIJOUS 20 DE GENER

MOVEO

CONSEQÜÈNCIES
DIJOUS 27 DE GENER

PULMON BEATBOX
XIP XAP

HAMELÍ

DIMARTS 15 DE MARÇ

LA COJA DANSA

DESGEL

DIMARTS 15 DE FEBRER

TEATRE ANIMAL

COM GAT I GOS

DIMARTS 8 DE MARÇ

XIULA

FLOW:

DESCONTROL

LES ANXOVETES

DIJOUS 5 DE MAIG

DIJOUS 19 DE MAIG

DIJOUS 26 DE MAIG

MY HIP HOP STORY

ESCOLAR

ONDINA

PROGRAMACIÓ XARXA A LA SALA

TITELLES

TEATRE

SOPA
DE PEDRES

LA FAULA
DE L’ESQUIROL

CIA. ENGRUNA TEATRE
50 MINUTS | RECOMANADA A PARTIR DE 3 ANYS

LA BALDUFA TEATRE

50 MINUTS | RECOMANADA A PARTIR DE 3 ANYS

DIUMENGE 16 DE GENER 18 H

DIUMENGE 6 DE FEBRER 18 H

7 € | 6 € (CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL)

7 € | 6 € (CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL)

L’Alma és una nena que ha de fugir del seu país perquè veu com
al cel, en lloc de volar-hi estels, un dia hi arriben els avions.
Després d’un llarg viatge, arriba a un indret desconegut, on
tothom té de tot però no volen compartir res amb ella. Amb
enginy, converteix unes pedres que ha trobat pel camí en una
sopa de pedres que transforma l’individualisme de tot un poble
en una feina en equip i dona una lliçó de vida a tots aquells que
inicialment li havien tancat la porta.
Una història que parla de les persones que han de fugir de casa
seva i arriben a terres que no coneixen.
Espectacle guanyador del 4t Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada.

El gran eriçó viu plàcidament a l’ombra d’un gran roure, cuidant
7 € seus,
taquilla
| 6 € carnet
nombrosa
o monoparental
dels
mentre
gaudeixfamília
del seu
raconet de
món. Un dia
minuts
aquesta pau es veurà pertorbada per l’arribada d’un50
esquirol
amable, trapella i juganer. La seva convivència no serà fàcil.
Descobrirem un eriçó esquerp i protector, i un esquirol amb
moltes ganes de saber i explorar. Dos personatges molt diferents,
però que tenen infinitat d’oportunitats per aprendre i compartir
plegats.
Un espectacle ple de màgia, sobre el mestissatge, sobre la
importància del fet de compartir i ajudar-nos els uns als altres i
que ens farà reflexionar sobre el món en què vivim.

TEATRE I CIÈNCIA

VALENTINA
QUÀNTICA

CIA. ANNA ROCA

DANSA
I PROJECCIONS

GEOMETRIA

ROSELAND MUSICAL

50 MINUTS | RECOMANADA A PARTIR DE 5 ANYS

60 MINUTS | RECOMANADA A PARTIR DE 5 ANYS.
NO RECOMANAT ALS INFANTS AMB SENSIBILITAT VISUAL

7 € | 6 € (CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL)

7 € | 6 € (CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL)

DIUMENGE 13 DE MARÇ 18 H
Si vivim en una societat que procura per la igualtat d’homes
7 € taquilla
carnet
família científiques
nombrosa oreconegudes?
monoparental
i dones,
per què| 6hi€ha
tan poques
50 és
minuts
Per què tenim tantes curiositats sense resposta? Per què
tan
fascinant el món en què vivim?
Si vols resoldre aquestes qüestions, si la curiositat et surt per les
orelles o simplement tens ganes de descobrir el que li passa pel
cap a la Valentina, entra al seu laboratori! Perquè un espectacle
pot ensenyar-te més coses de les que creus.
Valentina Quàntica és un espectacle ple d’humor, molt dinàmic i
que t’ensenya experiments científics. També és una reivindicació
del paper de la dona a la història de la ciència.

DIUMENGE 3 D’ABRIL 18 H

Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres figures bàsiques
de la geometria variable que el moviment de la dansa
transforma en imatges dinàmiques i fugaces. Una experiència
visual per gaudir d’un principi bàsic i que és present a tot arreu:
música i coreografia naturals, les que evolucionen l’essència
orgànica de la forma.
Música, poesia, imatge i dansa contemporània en un
espectacle geomètric fascinant.

VENDA D’ENTRADES
I ABONAMENTS
Les entrades i abonaments es poden adquirir a partir del
dimarts 1 de febrer a les 10 h, de les següents maneres:
• A través de www.argentona.cat.
• A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament
d’Argentona, mitjançant cita prèvia.
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 a la venda anticipada. La
compra a taquilla no gaudeix dels descomptes de venda
anticipada o d’abonament.
Les entrades es poden dur al telèfon mòbil o dispositiu
electrònic o bé impreses.
No s’admetran devolucions d’entrades.

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 referenciats anteriorment (majors
de 65 anys, persones en situació d’atur, famílies nombroses,
famílies monoparentals, estudiants i joves d’entre 14 i 29 anys).

Col·lectius determinats

Com acreditar-ho?

Dte.

Majors de 65 anys

DNI

15%

Persones a l’atur

Certificat del SOC

15%

Famílies nombroses

Carnet de família nombrosa

15%

Famílies monoparentals

Carnet de família monoparental

15%

Estudiants

Carnet d’estudiant

15%

Joves d’entre 14 i 29 anys

DNI

15%

Altres descomptes

Dte.

Grups d’entre 10 i 20 persones

15%

Venda anticipada

25%

Abonament

40%

ABONAMENTS
Amb el format d’abonament obtindreu el màxim descompte
alhora que gaudireu de la màxima llibertat d’elecció a la
temporada de La Sala.
L’únic requisit per adquirir un abonament i gaudir d’aquests
preus tan avantatjosos és comprar entrades de mínim 3 dels
espectacles oferts durant la temporada.
La data límit per adquirir un abonament és el dissabte 19 de
març, una hora abans del concert de Momi Maiga, ja que a
partir d’aleshores només quedaran dues obres en programa.

LA TEMPORADA DE LA
SALA DES DEL MÒBIL
La Regidoria de Cultura, amb el suport de l’Àrea de
Comunicació, ha dissenyat una aplicació mòbil on podreu:
- Consultar la programació d’espectacles i activitats culturals i
festives.
- Sincronitzar recordatoris i alarmes amb el mòbil.
- Accedir a la compra d’entrades i abonaments.
- Rebre notificacions amb informació d’interès i novetats.
Per descarregar l’APP escanegeu el codir QR o bé visiteu el
web www.argentona.cat/appcultura

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).

AMB EL SUPORT DE:

HI COL·LABOREN:

www.argentona.cat
lasala@argentona.cat
culturaifestes.argentona
culturaifestesargentona

TEMPORADA2Ø22

