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Auditori del Centre de congressos Andorra la Vella

Dijous 4 de març
20.30 h

CARLES SANS:
PER FI SOL!
Ara que Tricicle es pren un descans indefinit, Carles Sans, després de quaranta anys en silenci, aprofita a Per fi sol! per a parlar
d’ocurrents i divertides anècdotes professionals i personals viscudes durant aquest període. Confessions tan sorprenents com que
abans de convèncer als seus socis de formar una companyia es va
interessar per les seves parelles (les parelles d’ells), o sobre com va
aconseguir superar la seva última colonoscòpia mentre la doctora
li parlava de Tricicle.
Aquest és l’espectacle que tots els seguidors de Tricicle voldran
veure perquè s’expliquen els secrets d’una companyia molt estimada que ha fet rècord de públic allà on ha anat.
Per fi sol! apareix en el moment més oportú com si d’un making
off de la vida de Tricicle.
Per fi sol! no és únicament un monòleg. És un espectacle que
combina el que es diu i com es diu, a través del gest i la paraula
de Carles Sans, que perfila una galeria de divertits i entranyables
personatges, de manera que aconsegueix una fantàstica empatia
entre actor i espectadors. La seva expressivitat gestual i les seves
històries faran gaudir els tricicleros, perquè descobriran vivències
molt divertides que encara ningú no coneix.

Guió i interpretació CARLES SANS
Direcció JOSÉ CORBACHO
I CARLES SANS

PREU: 20 €

(consulta l’apartat de descomptes i promocions)

ESPECTACLE EN CATALÀ
+16 ANYS | 85 MINUTS | COMÈDIA
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Auditori Claror – Sant Julià de Lòria
Dijous 25 de març
21.30 h

CLASSE
El fill de la Donna i el Brian té 9 anys. El
seu mestre diu que li costa aprendre, que li
podria anar bé un psicòleg. Però al Brian i a
la Donna – que s’acaben de separar- no els
ha agradat mai l‘escola, ni els professors.
Una triple confrontació divertida i punyent
observada meticulosament.
Classe és una comèdia sobre com confrontem les dificultats: a l’escola, a la vida,
on sigui.
Direcció PAU CARRIÓ
Repartiment POL LÓPEZ, CARLOTA OLCINA
I PAU ROCA

PREU: 22 €

(consulta l’apartat de descomptes i promocions)

ESPECTACLE EN CATALÀ
+14 ANYS | 110 MINUTS | COMÈDIA

6

7

Auditori del Centre de congressos –
Andorra la Vella

Dijous 15 d’abril
20.30 h

COBERTURA
Guillermo Peñalvar, un director de cinema argentí, ha d’enfrontar-se al passat en rebre un homenatge per la cèlebre pel·lícula que
el va dur a la fama i a conèixer la seva actual parella, l’actriu Roxana.
Bruno Oro i Clara Segura, parella artística de Vinagre, la sèrie
de TV3 més vista a les xarxes socials, es retroben de nou als escenaris per interpretar múltiples personatges en to de comèdia. Una
història hilarant i tendra sobre l’amor, el desamor, l’èxit i el fracàs.
Entre els personatges que interpreta la parella no hi falten alguns
homenatges a la mítica sèrie.

Idea BRUNO ORO
Direcció CLARA SEGURA
Dramatúrgia BRUNO ORO I ALEJO LEVIS
Intèrprets BRUNO ORO I CLARA SEGURA

PREU: 20 €

(consulta l’apartat de descomptes i promocions)

ESPECTACLE EN CATALÀ
+16 ANYS | 85 MINUTS | COMÈDIA
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Auditori Claror – Sant Julià de Lòria

Dijous 29 d’abril
21.30 h

ALGUNS NEIXEN
ESTRELLATS
Alguns neixen estrellats és un espectacle que reflecteix la vida
d’un personatge ingenu, simpàtic, entranyable que lluita per situar-se a la vida però, malauradament, és desgraciadet... La seva
rutina diària és trobar feina, i quan la té, no li dura més d’un dia;
tot s’espatlla, tot se li trenca... Podríem dir que és un “gafe”... Segur
que tots en coneixem algun d’aquests...Segur. Fins i tot, la dona i la
sogra el tenen atabalat. Tot el món sembla que es giri en contra d’ell.
Una comèdia protagonitzada per Joan Pera i David Olivares, que
després d’haver treballat junts en El fantasma de Canterville, tots
dos ens ofereixen un espectacle absolutament rialler que ens evoca
alguns dels personatges més universals de la comèdia; Charlot, Miter Bean, Woody Allen, Frank Spencer, Inspector Closseau,...

De JOAN PERA
Direcció ENRIC LLORT
Repartiment JOAN PERA I DAVID OLIVARES

PREU: 22 €

ESPECTACLE EN CATALÀ
+14 ANYS | 90 MINUTS | COMÈDIA
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© David Ruano

(consulta l’apartat de descomptes i promocions)
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Teatre Comunal - Andorra la Vella

Diumenge 16 de maig
18 h

JOCAND (Jove Companyia Nacional d’Andorra):

LA TERCERA ONADA
Una versió sobre el text teatral ‘La Ola’ d’Ignacio Amestoy, la novel·la
‘The Wave’ de Morton Rhue i la pel·lícula ‘Die Welle’ de Dennis Gansel.
Un exercici de classe en un institut es converteix en un experiment sobre la naturalesa de l’ésser humà i les facilitats per repetir
errors històrics gairebé sense adonar-nos-en.
El professor Jones ensenya història en un institut, i davant la incredulitat dels seus alumnes d’entendre el sorgiment del nazisme i el
desconeixement del poder que exercia sobre el poble alemany, decideix dur a terme un experiment pràctic: la tercera onada.
Un exercici de classe que s’escapa de les mans de tots: alumnes, pares
i professors i que s’acabarà convertint en un moviment difícil d’aturar.
Basat en un fet real, convertit en novel·la en el seu origen, ha
estat dramatitzat al cinema i ha tingut reeixides propostes teatrals
i musicals.
Direcció JUANMA CASERO I IRINA ROBLES
Ajudant de direcció/regidoria DANI DE SOUSA
Cançó original JÚLIA COLL I CHRISTIAN SÁNCHEZ
Repartiment LUA ROCA, JOAN RIBÓ, TONI ZAMORA, ÀLEX MASSAFRET,
JANA SANCHEZ, LAIA TARIFA I ELENA MARTIN
Amb la col·laboració especial D’ORIOL GUILLEM
PREU: 10 €

ESPECTACLE EN CATALÀ
+15 ANYS | 75 MINUTS | DRAMA
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© Pep Farràs

(consulta l’apartat de descomptes i promocions)
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Auditori Claror – Sant Julià de Lòria

Dijous 20, divendres 21 i dissabte 22
de maig, a les 21.30 h

LA CIA. ÉS GRATA:
L’AVANTSALA
Un marit, la seva dona, la cunyada i una autoestopista s’asseuen
en la sala d’espera d’un jutjat per testificar sobre un accidentat cap
de setmana al camp.
Mentre esperen en dita sala, els quatre protagonistes tracten
de posar en comú les versions dels fets ocorreguts. A mesura que
avancen les converses, descobreixen fets que desconeixien els uns
dels altres...

ADAPTACIÓ DEL TEXT DE L’‘AUTO’
Autor ERNESTO CABALLERO
Direcció JUANMA CASERO
Traducció del text JOAN SANS
Repartiment ISA RIVERO, JOAN SANS,
ROSA PORQUERES I ELISENDA PALOMARES

PREU: 15 €

(consulta l’apartat de descomptes i promocions)

ESPECTACLE EN CATALÀ
+16 ANYS | 70 MINUTS | COMÈDIA

Producció
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Col·laborador
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VENDA DE LOCALITATS
A INTERNET
www.andorralavella.ad/entrades
www.santjulia.ad/entrades
A ANDORRA LA VELLA
ÀREA DE CULTURA, CENTRE CULTURAL LA LLACUNA
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 - Tel.: 730 037
OFICINA DE TURISME D’ANDORRA LA VELLA
Plaça de la Rotonda, s/n - Tel.: 750 100
Per a més informació: www.andorralavella.ad
A SANT JULIÀ DE LÒRIA
CENTRE CULTURAL I DE CONGRESSOS LAUREDIÀ
Plaça de la Germandat, 4-5-6 - Tel.: 744 044
Per a més informació: www.santjulia.ad
TAQUILLA DE L’ESPAI D’ACTUACIÓ
DES D’UNA HORA ABANS DE L’INICI DE L’ESPECTACLE
AUDITORI DEL CENTRE DE CONGRESSOS
Plaça del Poble – Tel.: 730 005
Andorra la Vella
TEATRE COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA
C/ Antic Carrer Major, 24
Andorra la Vella
CENTRE CULTURAL I DE CONGRESSOS LAUREDIÀ
Plaça de la Germandat, 4-5-6 - Tel.: 744 044
Sant Julià de Lòria
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DESCOMPTES
I PROMOCIONS
SANT JULIÀ DE LÒRIA
ESPECTACLES
CLASSE i ALGUNS NEIXEN
ESTRELLATS
Entrada per als posseïdors del Carnet
jove, la Targeta magna o el Carnet
universitari de l’UdA: 16,50 €
Entrada estudiants
(fins als 25 anys): 8 €
L’AVANTSALA
Entrada per als posseïdors del Carnet
jove, la Targeta magna o el Carnet
universitari de l’UdA: 11,25 €
Entrada estudiants
(fins als 25 anys): 8 €

ANDORRA LA VELLA
50 % de descompte als posseïdors
del Carnet jove, la Targeta magna,
la Targeta d’or i plata.

ACCESSOS
L’Auditori Claror, l’Auditori del Centre de
congressos i el Teatre Comunal disposen d’accessos i espais reservats per a
persones amb mobilitat reduïda.
Et recomanem que comuniquis als
teatres l’adquisició de localitats per a
persones amb mobilitat reduïda i el dia
de la funció adreça’t al personal de les
diferents sales, per tal que et puguem
garantir una atenció adequada a les teves necessitats.

RECORDA
L’organització es reserva el dret a efectuar qualsevol canvi en el programa.
No es fan reserves d’entrades.
Un cop adquirides les localitats, no
s’admetran devolucions ni canvis.
No es donarà cap entrada comprada
per telèfon o per Internet sense presentar un document d’identitat.
Per respecte, es demana no utilitzar el
telèfon mòbil durant la representació.
Assegura’t que el teu rellotge i el telèfon mòbil no emetin cap tipus de senyal
acústic i lumínic durant l’espectacle.
Igualment no es permetrà realitzar cap
fotografia ni cap mena d’enregistrament dels espectacles.
Es reserva el dret d’admissió.

ES DEMANA LA MÀXIMA
PUNTUALITAT.

+ INFO

Consulteu www.agenda.ad
i estareu al dia de totes lesís
activitats culturals del pa

UN COP COMENÇAT
L’ESPECTACLE, L’ACCÉS A
LES BUTAQUES NUMERADES
NO ESTARÀ GARANTIT I ES
RESERVARÀ EL DRET DE NO
PERMETRE L’ENTRADA A LA SALA.
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ESPAIS SEGURS
CONTRA LA COVID-19
L’Auditori Claror, l’Auditori del Centre de Congressos i el Teatre Comunal
han pres tota una sèrie de mesures perquè puguis tornar als teatres amb
la major garantia:

És obligatori l’ús de la mascareta
Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida del teatre. Renta’t
sovint les mans
Avança la teva arribada per evitar
les aglomeracions
Respecta en tot moment la distància de seguretat
L’entrada i sortida de la sala es
realitzarà de forma ordenada. Si us
plau, espera’t al teu seient fins que
t’ho indiqui el personal de sala

Si tens algun símptoma de la Covid-19
(febre, malestar, indisposició, etc.),
no vinguis al teatre
Es realitzarà la desinfecció de la
sala abans i després de cada funció
per garantir la seguretat de tots els
espectadors
No cal que imprimeixis l’entrada,
pots presentar-la al mòbil obrint-la
amb qualsevol app que llegeixi
arxius PDF
Un cop abandonis la sala, has de
desallotjar l’edifici. Ningú pot
esperar-se als passadissos ni en cap
altre espai

A causa de la situació sanitària per la Covid-19, les obres de la 58a Temporada de Teatre
quedaran subjectes a les directrius del Govern d’Andorra.
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Auditori Claror
– Sant Julià de Lòria

Auditori del Centre
de congressos
– Andorra la Vella

DIJOUS 4 DE MARÇ – 20.30 H
CLASSE

DIJOUS 25 DE MARÇ – 21.30 H

DIJOUS 15 D’ABRIL – 20.30 H
ALGUNS NEIXEN ESTRELLATS

DIJOUS 29 D’ABRIL – 21.30 H

DIUMENGE 16 DE MAIG – 18 H

LA CIA. ÉS GRATA:
L’AVANTSALA

DIJOUS 20, DIVENDRES 21
I DISSABTE 22 DE MAIG – 21.30 H

Teatre Comunal
– Andorra la Vella
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