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...presentació davant 

d’un auditori d’una 

ficció, executada 

per uns intèrprets, 

que aporten el seu 

propi cos, i en el cas 

general també un 

conjunt heterogeni 

d’elements escènics, 

incloent la il·luminació, 

el so, les projeccions, 

l’escenografia,  

els objectes accessoris, 

el vestuari,  

la perruqueria,  

el maquillatge...
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Es prega apagar els mòbils i 
dispositius electrònics un cop 
s’hagi accedit a la sala.

La Sala Mozart està adaptada per 
a persones amb mobilitat reduïda.

Es demana puntualitat per no 
alterar les actuacions.

ENTRADES

ENTRADA JOVE: 

De 12 a 25 anys amb el Passaport Cultural 
50% de descompte 

Cal presentar DNI a l’entrada

ABONAMENTS

Cicle Cultural: 5 espectacles a triar 69 €

ANTICIPADES

www.entrapolis.com 

i a taquilla de la Sala Mozart  
(c. Església, 91) 

de 17.00 a 19.00 h els dimecres 21 i 28  
de desembre i tots els dimecres  

de la setmana de funció. 

 
DIA DE L’ESPECTACLE

A taquilla dues hores abans de l’actuació, 
sempre que no s’hagin exhaurit.

NOTA

La programació pot veure’s alterada per 
motius aliens a l’organització.  

Si fos el cas, s’avisaria mitjançant el web 
municipal i Ràdio Calella.

Es recomana arribar amb 20’ d’antelació  
per fer l’entrada esglaonada.



CARTES D’AMOR 
TEATRE / CATALÀ

AMB ÀLEX CASANOVAS I LLOLL BERTRAN
AUTOR: A.R. GURNEY.  

DIRECCIÓ: MARC ROSICH I JORDI ANDÚJAR 

Una comèdia romàntica, divertida i emotiva.
L’obra se centra en dos personatges: Melissa 
Gardner i Andrew Ladd III, que es llegeixen l’un a 
l’altre les notes, cartes i postals en què, des de fa 
gairebé cinquanta anys, s’han explicat les espe-
rances, ambicions, somnis, decepcions, victòries 
i fracassos que han tingut al llarg de la seva vida.

L’espectador coneixerà les seves vides, l’amor fra-
tern, espiritual, eròtic, les diverses sensibilitats en-
tre home i dona, la inquietud i fragilitat de l’ésser 
humà davant la soledat i la importància del valor 
de la pertinença en la societat. Cartes de viatge i 
postals plenes d’esperances, ambicions, somnis, 
victòries i fracassos són el fil conductor d’aquesta 

magistral peça, plena d’humor i d’humanitat.

PREU: DE 10 € A 14 €

GENER 2023

SALA MOZART

dissabte 7  /  21.00 h



CAMÍ A L’ESCOLA 
TEATRE VISUAL SENSE TEXT

A PARTIR DE 5 ANYS  

CIA. CAMPI QUI PUGUI 

Tres germanes, un camí i un objectiu: tenir el futur 
a les seves mans. L’extraordinària història de tres 
germanes que s’enfronten a obstacles i perills di-

àriament per arribar a l’escola. 
Un espectacle suggeridor, visual i sense text que 
s’inspira en la història real d’infants d’arreu del 
món. Infants autònoms i capaços, amb ganes 

d’aprendre i canviar el seu món

PREU: 7 €

GENER 2023

SALA MOZART

diumenge 8  /  18.00 h



FÀTIMA 
TEATRE / CATALÀ 

AMB MERCÈ ARÀNEGA, ALBERT AUSELLÉ, QUERALT 
CASASAYAS, TILDA ESPLUGA, JORDI FIGUERAS, DANIELA 

FUMADÓ I MARC TARRIDA
AUTOR I DIRECTOR: JORDI PRAT I COLL 

Fàtima és una peça teatral sobre una noia que ini-
cia un camí sense retorn. Els carrers del Raval són 
l’escenari del seu martirologi i d’una reflexió sobre 
la innocència i la vanitat d’un món on no falta la po-
esia ni un caràcter oníric. Els personatges —un gat, 
una gavina, una dona que es mira una pel·lícula o 
que ho intenta, un traficant, un home amb un ca-
minar peculiar— interpreten un text construït amb 
frases breus disparades contra un públic que s’en-
fronta a una realitat crua i violenta que parla de la 
naturalesa fràgil i incomprensible de l’ésser humà.
Una coproducció del Teatre Lliure amb el Grec 

Festival de Barcelona.

PREU: DE 13 € A 17 € 

GENER 2023

SALA MOZART

dissabte 14  /  21.00 h



CLOCHARD 
TEATRE GESTUAL  

GRAPPA TEATRE. DIRECTOR: PACO MIR (TRICICLE)

‘Clochard’ és un terme francès que defineix els 
rodamons que viuen en els parcs urbans i que 
dormen sota els ponts. Grappa Teatre ha escollit 
aquest nom per titular un muntatge sense text 
i farcit de situacions còmiques, que explica la 
transformació que pateix la meticulosa vida d’un 
modern executiu quan una ‘clochard’ es creua a la 
seva rutina diària. Clochard vol recollir la tradició 
dels còmics que s’han apropat als estrats soci-
als més baixos des d’una forma poètica. Charles 
Chaplin potser és el més conegut, però n’hi ha 
molts d’altres: Germans Marx, Jango Edwards, 
Annie Fratellini, Colombaioni, Buster Keaton, Gar-
di Hutter... Clochard és un espectacle de gestos 
subtils que busquen més el somriure còmplice de 
tota mena de públic que no pas la riallada oberta 

encara que, quan arriba, benvinguda sigui.

PREU: DE 10 € A 14 €

GENER 2023

SALA MOZART

dissabte 28  /  21.00 h



CUNYADES
escrita i dirigida per 

RAMON GRAU

UNA COMÈDIA D’EMBOLICS

ÀNGELS BASSAS MÒNICA PÉREZ

RAMON GRAUFERMÍ FERNÀNDEZ JORDI RÍOS

CUNYADES 
TEATRE / CATALÀ 

AMB FERMÍ FERNÁNDEZ, MÒNICA PÉREZ, JORDI RÍOS I 
ÀNGELS BASSAS

AUTOR I DIRECTOR: RAMON GRAU

Una comèdia espontània, fresca, molt divertida i 
que és un no parar de riure.

Quan en Manel Planas, propietari de la Impremta 
Planas i Fills es mor, el negoci passa a mans dels 
seus dos fills, en Pere i en Pau, de caràcter afable 
i que sempre s’han portat molt bé entre ells. No 
és el cas de les respectives esposes: la Berta i la 
Sara són dues cunyades que sempre es barallen, 
són absolutes dominadores dels seus marits i, 
quan desapareix el patriarca, veuen l’oportunitat 
per conquerir les regnes del negoci. La lluita entre 

cunyades tot just acaba de començar.

PREU: DE 13 € A 17 €

FEBRER 2023

SALA MOZART

dissabte 11  /  21.00 h



PAPIRUS 
TEATRE SENSE TEXT
A PARTIR DE 4 ANYS  

CIA. XIRRIQUITEULA TEATRE

... i així fou com d’un tros de paper en va néixer 
un nou món!

Un carregador del moll i una pagesa es troben per 
casualitat escapant de la guerra. Junts, amb sentit 
de l’humor i sorprenent creativitat, donen vida a 

un nou món. 
Papirus parla de l’amistat, de la guerra, dels te-
mors que ens fan petits, dels sentiments i l’espe-
rança; i en què el gest, l’humor i la creativitat són 

els protagonistes.
Un espectacle dedicat als qui encara somien.

PREU: 6 €

FEBRER 2023

SALA MOZART

diumenge 19  /  18.00 h



PAR DANSA ON STAGE 
DANSA 

DIRECCIÓ ARTÍSTICA: RODOLFO CASTELLANOS  
I ANAEL MARTÍN 

El PAR en Dansa és un Programa d’Alt Rendiment 
per a joves ballarins d’arreu del món entre 16 i 22 
anys. Els ballarins treballen periòdicament amb 
coreògrafs, mestres i ballarins reconeguts com 
Lucie Barthélémy, Lucía Lacarra, Matthew Gol-
ding, Sergio Bernal, Nino Ochiauri, Iratxe Ansa, 
Igor Bacovich o Jamal Callender. S’ha preparat un 
programa especial per a aquesta ocasió en què hi 
haurà tant peces clàssiques com el Concert de 
Brandenburg, com diferents coreografies creades 
pels mateixos ballarins. Una altra peça que ens 
presentaran és Memòries. Aquesta peça coreo-
grafiada per Rodolfo Castellanos, pretén mos-
trar-nos tres moments cabdals en la relació de 
tres amics. A partir d’una trobada fortuïta, la dan-
sa ens posarà en relleu temes tan essencials com 

l’amor i la passió entre les relacions humanes. 

PREU: DE 13 € A 17 €

MARÇ 2023

SALA MOZART

dissabte 11  /  21.00 h



EN JAN TOTLIFAN 
TEATRE DE TITELLES / CATALÀ 

A PARTIR DE 3 ANYS  

CIA. L’ESTAQUIROT TEATRE 

Aquesta és la història d’en Jan, un nen que de petit 
a casa seva li feien tot, així que no li calia aprendre 
a fer res si ell no volia... Quan es va fer gran va te-
nir un ajudant, en Nicolau, que també li feia tot. 
Però un dia, quan en Nicolau va tenir prou diners, 
va dir-li que se’n volia anar a viure tranquil a les 
Illes Verdes. En Jan no sabia viure sense ajuda: ni 
vestir-se, ni cordar-se les sabates, ni tan sols de 
menjar-se la sopa era capaç...! Així que va decidir 
emprendre un llarg viatge per trobar en Nicolau 
travessant camps i ciutats, i llocs desconeguts per 
ell com una granja i un port. I va passar que, a poc 

a poc, va anar aprenent moltes coses.

PREU: 6 €

MARÇ 2023

SALA MOZART

dissabte 18  /  18.00 h



HAMLET.01 
TEATRE / CATALÀ

AMB ENRIC CAMBRAY 
DIRECTOR: SERGI BELBEL

Hamlet, protagonista de la tragèdia més famosa 
de Shakespeare i d’una de les obres cabdals de la 
literatura universal, apareix davant espectadors 
del segle XXI per explicar, comentar, jugar i dissec-
cionar de manera divertida i gamberra el primer 

acte de l’obra que duu el seu nom.
I ho fa ben bé com un comediant de Stand-up 
Comedy (en aquest cas caldria dir de “Stand-up 
Tragedy”), és a dir: tot sol, cara a cara davant l’au-
ditori, parlant directament al públic, amb molt de 
sentit de l’humor però també amb ganes d’arribar 

fins al fons de la… qüestió.

PREU: DE 9 € A 12 €

MARÇ 2023

SALA MOZART

dissabte 25  /  21.00 h



BUFFALO BILL 
TEATRE / CATALÀ 

AMB RAMON MADAULA I RAQUEL SANS
AUTOR: RAMON MADAULA. DIRECCIÓ: MÒNICA BOFILL

Buffalo Bill, mític explorador i caçador de búfals 
a l’oest nord-americà, quan ja no queden búfals 
ni natius per abatre, té la “brillant” idea de mun-
tar un show, un circ, amb els supervivents de la 
conquesta de l’oest. El seu circ d’indis i cowboys 
recorre mig món fins a recalar a Barcelona. Buf-
falo Bill es converteix així en una icona, el primer 
famós de la història; codificant les maneres, els 
costums i els patrons dels EE.UU. Raquel Sans, 
periodista i presentadora del telenotícies de TV3, 
puja a l’escenari per fer una entrevista pòstuma al 
llegendari cowboy. Plegats viatjaran de les grans 
planures del Far West fins a la Barcelona de finals 
del segle XIX. Un diàleg en què es desgranen els 
motius pels quals l’ideal d’home rude i viril que 
encarnava Buffalo Bill sembla que no va entusias-

mar la Barcelona de l’època.

PREU: DE 10 € A 14 €

ABRIL 2023

SALA MOZART

dissabte 15  /  21.00 h



JALEIU 
TEATRE / CATALÀ

DE GUILLEM ALBÀ & LA MARABUNTA

Gran festa de cloenda del Cicle Cultural amb Gui-
llem Albà i els sis músics de La Marabunta que ens 
conviden a una festa d’humor, ritme i diversió. Un 
espectacle intergeneracional que aplega absolu-

tament tots els públics.
Guillem Albà, un dels millors pallassos del mo-
ment, omple els escenaris amb la gira de Jaleiu. 
Un espectacle que fa esclatar de riure a tothom i 
on ens mostra la seva particular manera de fer de 

la vida un joc. 
Acompanyat pels sis excel·lents músics de La 
Marabunta, Guillem Albà ens porta el seu treball 
més provocador, optimista i divertit. Guillem Albà 
& La Marabunta presenten un show vitalista, ple 
d’humor, amb música en directe i, sobretot, amb 

molt de ‘jaleiu’.

PREU: DE 6 € A 12 €

ABRIL 2023

SALA MOZART

dissabte 22  /  19.30 h





Generalitat de Catalunya

Associació 
Promoció 

Joves Artistes 
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