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ENTRADES
ENTRADA JOVE:
3 € amb el Passaport Cultural.
Només es compra a taquilla i cal portar el DNI.

T +F

ABONAMENTS
Teatre Familiar:
4 espectacles 20 €
Cicle Cultural:
5 espectacles a triar 52 €
Cicle Cultural:
10 espectacles 90 €
ANTICIPADES
www.entrapolis.com

i a taquilla de la Sala Mozart (c. Església, 91)
de 17.00 a 19.00 h tots els dimecres.
DIA DE L’ESPECTACLE
A taquilla dues hores abans de l’actuació,
sempre que no s’hagin exhaurit.
Més informació al tel. 645 381 604

NOTA
A causa de la situació actual provocada per la Covid,
s’haurà d’estar alerta sempre als possibles canvis que hi
pugui haver i a les normatives de prevenció del PROCICAT.
* 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.
* Els aforaments i el distanciament entre els seients seran
sempre respectant la normativa vigent del PROCICAT.
* A l’arribada un acomodador/a els acompanyarà als seients
preassignats.
* Serà obligatori l’ús de mascareta en tot moment.
* Es recomana arribar amb 30’ d’antelació per fer l’entrada
esglaonada.
* A l’entrada hi haurà dosificadors amb gel desinfectant.
* Tant en les cues d’entrada com en les de sortida és
important guardar la distància de seguretat d’1,5 m.
Es prega apagar els mòbils i
dispositius electrònics un cop
s’hagi accedit a la sala.
Les sales estan adaptades
per a persones amb mobilitat
reduïda.
Es demana puntualitat per no
alterar les actuacions.

teatriear
fam+il

GENER 2022
diumenge 2 / 18.00 h

SALA MOZART

LA MOTXILLA DE L’ADA
TEATRE AMB MÚSICA EN DIRECTE / CATALÀ
A PARTIR DE 5 ANYS

CIA. TEATRE AL DETALL

L’Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva
millor amiga i el seu millor amic... i juguen. Ara ja no
porta aquella motxilla feixuga, que tant li pesava,
que no la deixava ser qui és. Amb aquella motxilla,
l’Ada sentia que no encaixava amb el que suposem
que ha de ser un nen o una nena. Però ara ja ha
trobat el seu lloc.
Un espectacle que ens parla de la identitat de
gènere, perquè allò de “nen-nena, home-dona,
blau-rosa, fort-feble...” potser ha de canviar
definitivament.

Preu: 7 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla
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DE DAVID ELDRIDGE

DIRECCIÓ PAU CARRIÓ

MAR
ULLDEMOLINS

DAVID
VERDAGUER
GENER 2022
dissabte
8 / 21.30 h
LA VILLARROEL

PRODUCCIÓ

SALA MOZART

COMENÇAR
TEATRE / CATALÀ

AMB DAVID VERDAGUER
I MAR ULLDEMOLINS
UNA OBRA DE DAVID ELDRIDGE
I DIRECCIÓ DE PAU CARRIÓ

La festa que la Laura ha fet per estrenar el seu pis
s’ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani.
No es coneixen. Els dos tenen prop de 40 anys.
Ella té una feina d’alta direcció que li agrada i no té
família propera. Ell té una feina d’administratiu que
detesta, i està divorciat. Dues persones intel·ligents
i divertides, a punt de decidir, l’una davant de l’altra.
Semblen a quilòmetres lluny. Tots dos estan sols.
Podrien anar-se’n al llit aquesta nit i no tornar-se a
veure. O ni tan sols això. O potser tot està a punt de
començar?

Preu: 15 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

#CulturaSegura

GENER 2022
dissabte 15 / 20.00 h

LA FÀBRICA

A.K.A
TEATRE / CATALÀ I CASTELLÀ

AMB LLUÍS FEBRER
UNA OBRA DE DANIEL J. MEYER
I DIRECCIÓ DE MONTSE RODRÍGUEZ CLUSELLA

Carlos, 15 anys. Bé... 16. Acaba amb… 20-22. Parla
català i castellà. O tot a la vegada, barrejat, com
pot, com vol. Adoptat quan tenia 3-4 anys. Família
de classe mitjana. Fa servir el Tinder. I... coneix la
Clàudia. S’enamora de la Clàudia. Classe mitjanaalta catalana. Burgesia catalana. Tot va bé. Primera
nit que tindran sexe..., que faran l’amor.
A.K.A. (Also Known As) ens parla d’un període de
l’adolescència d’en Carlos del qual nosaltres formem
part. D’un moment en què, per circumstàncies
alienes a ell, trontollen els seus fonaments, les
seves arrels, la seva identitat. I és que en Carlos és
adoptat… i els ulls dels altres li fan plantejar quina
és la seva “vertadera” identitat. Una obra amb una
interpretació i posada en escena brutal que cap jove
es pot perdre!

Preu: 10 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

#CulturaSegura

GENER 2022
dissabte 22 / 21.30 h

TEATRE ORFEÓ

EL SEXE OCULT
TEATRE / CATALÀ MENORQUÍ

AMB MARC FERRANDO, LLUÍS SEGUÍ, YOLANDA
MARTÍNEZ I MARIA PONS
UNA OBRA DE LLUÍS SEGUÍ
I DIRECCIÓ DE SOM3

La Maria i el Jordi, matrimoni jove, rialler i enamorat,
torna a viure a l’illa de Menorca. Apareix el Xavi, jove
despreocupat i segur de si mateix que, després de
quinze anys torna a la vida del Jordi provocant-li
una gran crisi existencial d’identitat sexual que no
sabrà com gestionar. No obstant això, un gran fet
inesperat desencadenarà un gran final entre aquest
triangle amorós.
El sexe ocult és una obra de teatre de pròpia creació
que intenta endinsar-se dins el cor dels espectadors.
Per un moment els assistents podran ser jutges i
còmplices dels sentiments, sensacions i pors dels
personatges que lluiten per retrobar-se amb ells
mateixos i fer-se un lloc dins la societat.

Preu: 12 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

#CulturaSegura

GENER 2022
dissabte 29 / 21.30 h

TEATRE ORFEÓ

BARBES DE BALENA
TEATRE, MÚSICA I DANSA / CATALÀ

AMB NÚRIA CUYÀS, CINTA MORENO, ANNA
ROMANÍ I ARIADNA CABIRÓ
DRAMATÚRGIA: ANNA MARIA RICART, DIRECCIÓ:
MÒNICA BOFILL,
COMPOSICIÓ MUSICAL: ARIADNA CABIRÓ,
COREOGRAFIA: ANNA ROMANÍ

Canten, interpreten, ballen… Un muntatge amb
molts girs i molts canvis que es fan amb una
fluïdesa impressionant, passen del drama a la
comèdia, de recitar a cantar, de la història al
clown… Barbes de balena fa un recorregut per la
vida de la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), la
primera dona llicenciada en Medicina a Catalunya i
a l’Estat espanyol. La seva va ser una carrera plena
d’obstacles, que va anar superant, per exercir una
professió aleshores vetada a les dones. A partir de
la seva figura, fem memòria de les nostres àvies,
besàvies…, i reflexionem sobre les dones d’avui
en dia, sobre nosaltres. Elles portaven cotilla. I
nosaltres? Ens hem tret realment les cotilles reals i
figurades que ens constrenyen?

Preu: 12 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

#CulturaSegura

teatriear
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FEBRER 2022
dissabte 5 / 18.00 h

TEATRE ORFEÓ

SAFARI
TEATRE / CATALÀ
A PARTIR DE 3 ANYS

CIA. LA BALDUFA

Safari conserva els dos protagonistes d’Embolic a la
granja: en Pinyot i en Carabassot. Ara, aquests dos
personatges ens expliquen el conflicte en què s’han
trobat immersos a la sabana, on s’han desplaçat
després d’haver rebut la notícia que els advertia de
la misteriosa desaparició del lleó. En la seva tasca
d’investigació interpel·len la girafa, el mico, l’elefant,
el cocodril..., i en plena aventura, topen amb el
lleó, capmoix i pensarós, que no sap rugir. Amb la
ferma voluntat de resoldre el cas i donar-li un cop
de mà, els intrèpids investigadors de La Baldufa
miren d’esbrinar quins són els motius d’aquest
pesar. Per què el cocodril s’entesta a ultratjar el
lleó que no sap rugir? Per què la resta d’animals
també s’entossudeix a fer-li la guitza? Què caldrà fer
perquè el rei de la sabana s’envalenteixi?

Preu: 6 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

teatriear
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FEBRER 2022
dissabte 12 / 21.30 h

TEATRE ORFEÓ

BLANCA DESVELADA
TEATRE / CASTELLÀ

ESCRITA I INTERPRETADA PER
ALEJANDRA JIMÉNEZ CASCÓN

Dues històries entrellaçades que viuen dotze
personatges que decideixen expressar-se en nou
metres quadrats de món escènic a través d’una
única actriu, també autora del text, Alejandra
Jiménez Cascón.
Carmen, una presa política en època de la Guerra
Civil que dona a llum un nadó en una presó deu dies
abans de ser afusellada. I Blanca, una jove actriu en
l’època actual, que sobreviu fent monòlegs còmics
en bars mediocres i que arrossega un important
conflicte amb la seva mare. L’actriu serà el vehicle
perquè l’essència més delicada d’aquests dotze
éssers humans t’acariciï, et sacsegi i s’apoderi de
tots els teus sentits.
1 actriu, 2 vides entrellaçades, 12 personatges i 75
minuts de teatre en estat pur.

Preu: 10 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

#CulturaSegura

FEBRER 2022
dissabte 19 / 21.30 h

TEATRE ORFEÓ

EL GEGANT DEL PI
TEATRE / CATALÀ

ESCRITA I INTERPRETADA
PER PAU VINYALS

En Pau és un home de 33 anys, l’edat de Crist.
S’acaba de comprar un pis amb la seva dona al barri
del Raval de Barcelona. És feliç amb la seva feina i
la Judit. S’estimen, es miren amb amor i tendresa
mentre van traient de les caixes tots els objectes i
els col·loquen al seu lloc. Recorda com estimava el
seu avi. El seu avi era franquista.
El gegant del Pi és un monòleg escrit i dirigit per
Pau Vinyals. És un procés de creació per trobar les
paraules de tots els silencis que habiten una família,
un poble. Un viatge del poble a la ciutat i de la ciutat
al mig del bosc i del bosc al menjador de casa. El
gegant del Pi és una autoficció de l’herència rebuda,
d’un intent per encarar la construcció d’una llar.

Preu: 10 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

#CulturaSegura
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MARÇ 2022
diumenge 6 / 18.00 h

LA FÀBRICA

TRIPULA
TEATRE EN UN GLOBUS AEROSTÀTIC / CATALÀ

FARRÉS BROTHERS I CIA.

Us proposem un espectacle dins un globus
aerostàtic. Un lloc inusual i efímer des d’on
emprendre viatges cap a l’inconegut. Dos científics
il·luminats han descobert una nova manera de
viatjar i avui ho exposen a un grup de passatgers.
Porten anys estudiant les memòries dels germans
Montgolfier, inventors del globus aerostàtic.
Finalment es veuen amb cor de poder fer un pas
endavant en l’evolució dels mitjans de transport
presentant la seva gran obra: el Globus Estàtic. El
Globus Estàtic viatja per l’espai entremig, per les
costures de la realitat i permet anar a llocs que fins
ara ningú sospitava que existissin.
El viatge promet ser plàcid i poètic tot i que pot
sorgir més d’un contratemps que obligarà els
passatgers a incorporar-se a la tripulació.

Preu: 6 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla
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MARÇ 2022
dissabte 12 / 21.30 h

TEATRE ORFEÓ

COLOMA
TEATRE / CATALÀ MALLORQUÍ

DRAMATÚRGIA I INTERPRETACIÓ DE MARIA
COLLADO BENNASAR
DIRECCIÓ: MONTSE BONET

Coloma és una obra cronològica que transcorre en
un temps concret: dels darrers anys del franquisme
fins a principis del segle XXI. És el relat de tota
una generació illenca que va forjar el seu caràcter
i la seva particular visió del món a partir d’uns
esdeveniments històrics de gran transcendència,
com la Transició espanyola i el boom turístic a les
Balears.
El nom de la protagonista dona nom a l’obra. No és
un nom qualsevol, és un símbol. Na Coloma és una
“al·lota” que evoluciona com ho fa el seu voltant i el
temps que li ha tocat viure. Coloma és el retrat d’una
dona, d’una família i d’una societat mallorquina que
s’ha d’enfrontar a la seva època i al xoc cultural i
ideològic que suposa el turisme.

Preu: 10 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

#CulturaSegura

MARÇ 2022
dissabte 19 / 21.30 h

TEATRE ORFEÓ

ANGLE MORT
TEATRE / COMÈDIA EN CATALÀ

AMB BERTA BAHR, RAMON GODINO, ALBERTO
LOZANO I RAFAELA RIVAS
UNA COMÈDIA DE ROC ESQUIUS
I SERGI BELBEL

A causa de la nova crisi, el cap d’una petita startup d’èxit es veu obligat a prescindir d’un dels seus
treballadors. Per tal de fer aquest acomiadament
de la millor manera possible, l’Andreu, propietari
de l’empresa, decideix tenir una trobada conjunta
amb els tres empleats: la Beatriu, en Carles i la
Diana. Els cita a la sala d’espera del seu despatx i
després els fa entrar d’un en un per entrevistar-los i
acabar de prendre la difícil decisió. Però el que havia
de ser una simple gestió es complica de manera
descontrolada i surrealista. Mentre l’Andreu mira de
resoldre el problema al despatx, no veu que a la sala
d’espera les coses semblen agafar un caire diferent.

Preu: 12 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

#CulturaSegura

MARÇ 2022
dissabte 26 / 21.30 h

TEATRE ORFEÓ

BENEDICTA TELEVISIÓ
TEATRE / COMÈDIA EN CATALÀ

CIA. TOMA PA’ TÍ
AMB RAÚL HEREDIA, LUCÍA MARTÍNEZ
I BLANCA GUERRERO

La temuda Cris, directora de Telèflix, busca nova
presentadora després de la mort inesperada de
Fragancia Bendita. Les candidates Gus i Hakim
hauran de superar el dia a dia d’aquesta difícil i
infravalorada professió per fer-se amb el lideratge
de la petita pantalla. Ho aconseguiran?
Toma Pa’ Ti és una companyia d’arts escèniques
i audiovisuals creada per joves actrius que van
acabar els seus estudis i van emprendre projectes
artístics per parlar sobre els aspectes de la vida
contemporània amb un ull crític.

Preu: 10 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

#CulturaSegura
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ABRIL 2022
dissabte 2 / 18.00 h

TEATRE ORFEÓ

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 tenir
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 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla
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ABRIL 2022
dissabte 9 / 21.30 h

TEATRE ORFEÓ

LABERINT STRIPTEASE
TEATRE CABARET
RECOMANAT A PARTIR DE 16 ANYS

AMB JORDI CORNUDELLA, ELENA MARTINELL,
LAURA MARSAL, DAVO MARÍN I ROBERTO G.
ALONSO
DRAMATÚRGIA, DIRECCIÓ I COREOGRAFIA:
ROBERTO G. ALONSO

Cabaret inspirat en l’obra Strip-tease i teatre
irregular i els poemes visuals de Joan Brossa.
Dramatúrgia, dansa, teatre, acrobàcia, música,
cant, playback, transformisme, striptease... Art
parateatral?
Senyores i senyors, passin, seguin i gaudeixin (o
no) del nostre cabaret. Juguin amb nosaltres a
canviar l’òptica de visió, a despullar la realitat, a
transvestir-la per veure-hi clar. Però sigui com sigui,
permetin demanar-los un favor: no se’n vagin igual
que han entrat, perquè com sempre deia Brossa i
l’actor i transformista Fregoli: “L’art és vida, i la vida,
transformació”.

Preu: 15 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la taquilla

#CulturaSegura

teatriear
fam+il

disseny gràfic: carme guri

Associació
Promoció
Joves Artistes
i Músics

www.calella.cat

ORGANITZEN

#CulturaSegura

