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Dijous 22 de febrer
OSSOS
Autor i direcció · Sergi Pompermayer
Repartiment · Fermí Fernàndez i Toni Albà

21.30 h - Auditori Claror
SANT JULIÀ DE LÒRIA

A Ossos hi ha dos gossos que es comporten com humans. I dos científics 
que no paren de fer el gos. Uns són hereus directes del Quixot i 
Sancho Panza, de Cipión i de Berganza. Els altres, fills de la picaresca 
ibèrica, del mou-te molt i no facis gaire. 
A Ossos hi ha quatre personatges, i un altre de molt present, però absent, 
o del que en queda poc, tret d’una obra literària immortal i quatre ossos 
que no se sap ni si són els seus: Miguel de Cervantes Saavedra.
Els gossos fan de gossos que busquen i guarden ossos. I els científics 
també busquen, treballar poc i molts beneficis. Tots quatre personatges 
emprenen un viatge a través de l’humor, de l’absurd i també de l’amistat, 
la memòria i la bellesa, amb un objectiu comú: quedar-se amb els ossos 
del gran novel·lista. Si voleu saber qui se’ls acaba quedant... veniu a 
veure Ossos, una comèdia per rosegar.

Espectacle per a majors de 16 anys
Preu: 22 €*

*Consulta l’apartat DESCOMPTES I PROMOCIONSO
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Dijous 15 de març
MCGUFFIN
Text · Mònica Pérez Blázquez
Direcció · Carlos Latre
Repartiment · Jordi Ríos i Mònica Pérez

21.30 h - Teatre Comunal 
ANDORRA LA VELLA

L’Isidre treballa a un cinema on s’anuncia el “Mcguffin XIII Festival de 
curts d’intriga”. En aquesta mateixa pantalla se li apareix el mestre del 
suspens i li proposa que escrigui una història que ell mateix li ajudarà 
a dur a terme.
Dirigits per l’Alfred Hitchcock, l’Isidre i la seva novia Lili -tot i que ella 
no el pot veure- gravaran un curt, utilitzant l’antiga tècnica dels seus 
films. Tot es farà en un sol estudi, dins del cinema on ell treballa; 
tot... excepte trobar uns actors famosos, que en cinema s’anomenen 
els “Cameos”, que li donaran un punt de distinció al curtmetratge, 
i que està clar que hauran de sortir a buscar-los i empescar-se els motius 
més absurds per aconseguir la seva interpretació.

Espectacle per a majors de 16 anys
Preu: 20 €*

*Consulta l’apartat DESCOMPTES I PROMOCIONS
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Dijous 22 de març
MALA BROMA
Text · Jordi Casanovas
Direcció · Marc Angelet
Repartiment · Anna Sahun, Ernest Villegas i Òscar Muñoz

21.30 h - Auditori Claror
SANT JULIÀ DE LÒRIA

Dos antics amics es retroben després de vint anys. Quan eren joves, 
presentaven plegats un programa radiofònic d’humor. Ara un d’ells ja ha 
triomfat com a humorista però l’altre ha fracassat com a periodista. 
Els dos fan una juguesca al voltant d’un tema que els apassiona: 
els límits de l’humor. Serà capaç el periodista de fer la broma més forta
que pugui imaginar a la seva dona?

Espectacle per a majors de 16 anys
Preu: 22 €*

*Consulta l’apartat DESCOMPTES I PROMOCIONS
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Dimecres 11 d’abril
ADOSSATS
Autor · Ramon Madaula
Direcció · Jordi Casanovas
Repartiment · Jordi Bosch, Rosa Remon, Carles Canut, 
Ramon Madaula, Marieta Sánchez Martínez i Guillem Balart

21.30 h - Teatre Comunal 
ANDORRA LA VELLA

23 d’abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases adossades al 
Vallès Occidental. El dia s’allarga, comença el bon temps.
Els veïns surten a arreglar el jardí, a fer l’hort, a dinar a fora...
Una família de classe mitja catalana es troba al jardí de la casa 
del Jordi i la Carme. El pare del Jordi -l’avi- es diu Jordi; el fill del Jordi
-el net- també es diu Jordi. Tres generacions de Jordis, celebren junts 
el dia del seu sant.
Sabem realment qui són els nostres germans, els nostres pares, 
els nostres fills? 
Una comèdia àcida, on les petites coses desencadenen coses grans.

Espectacle per a majors de 14 anys
Preu: 22 €*

*Consulta l’apartat DESCOMPTES I PROMOCIONS
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Dijous 19 d’abril
CYRANO
Autor · Edmond Rostand
Adaptació i direcció · Pau Miró
Repartiment · Lluís Homar, Joan Anguera, Aina Sánchez, 
Albert Prat i Àlex Batllori

21.30 h - Auditori Claror
SANT JULIÀ DE LÒRIA

Després de l’èxit artístic i de públic de Terra Baixa, Lluís Homar
i el festival Temporada Alta tornen a impulsar un projecte teatral 
singular. I per fer-ho, es rodegen de grans professionals amb gran 
experiència i excel·lència en el seu camp per fer arribar al públic
un muntatge impecable.
Amb Pau Miró i Óscar Valsecchi, Homar forma un tàndem creatiu 
que els porta a abordar els clàssics amb una mirada sensible i actual 
buscant els punts de confluència entre els temes de la literatura 
universal i les preocupacions de qualsevol ciutadà.
Lluís Homar protagonitza el clàssic d’Edmont Rostand per posar-se
el nas d’un dels soldats poetes més famosos de la història del teatre: 
Cyrano de Bergerac.

Espectacle per a majors de 15 anys
Preu: 22 €*

*Consulta l’apartat DESCOMPTES I PROMOCIONS
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Dijous 3, divendres 4 i dissabte 5 de maig

FESTIVAL 
INTERNACIONAL
DE PALLASSES
(FIPA 2018)
Teatre Comunal 
ANDORRA LA VELLA

Després de 9 anys de la darrera edició del Festival Internacional
de Pallasses d’Andorra, les pallasses tornen a treure el nas, 
amb la complicitat, una vegada més, de la pallassa catalana Pepa Plana.
El teatre Comunal d’Andorra la Vella acollirà una programació 
de les millors pallasses de l’àmbit internacional, sempre sota la mirada 
de la comicitat en clau femenina.

Programació i preu de les entrades: a confirmar properamentFESTIVAL
PALLASSES

MOSSBANK

ROAD
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Dijous 17 de maig
LES NOIES DE 
MOSSBANK ROAD
Direcció · Sílvia Munt
Repartiment · Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura

21.30 h - Auditori Claror
SANT JULIÀ DE LÒRIA

És una història que ens parla de l’amistat que sorgeix en un espai de 
llibertat com és un pis d’estudiants. És en aquesta casa, entre els 18 i els 
19 anys, que les tres protagonistes faran “l’estirada” juntes i tastaran 
la llibertat de poder descobrir qui són. El que compartiran serà tan pur, 
tan de veritat, que les marcarà per a tota la vida.
La Di, la Vivi i la Rose són molt diferents, però acabaran fent d’aquesta 
casa una nova llar, una nova família. En aquesta època construiran, ja per 
sempre, el seu refugi (Mossbank) on sembla que res dolent els pot passar.
Però el costat més fosc de la vida interromprà aquest flux de vida que és 
Mossbank. Aquest fet les afectarà profundament, fins al punt que a partir 
de llavors les seves decisions estaran d’alguna forma marcades per aquest 
succés i determinaran les seves vides.

Espectacle per a majors de 16 anys
Preu: 22 €*

*Consulta l’apartat DESCOMPTES I PROMOCIONS
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MOSSBANK

ROAD

VENDA DE LOCALITATS
I ABONAMENTS
A Internet   
www.morabanc.ad/entrades

A Andorra la Vella / www.andorralavella.ad
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

A Sant Julià de Lòria / www.santjulia.ad 
Centre cultural i de congressos lauredià 
Plaça de la Germandat, 4-5-6 - Tel.: 744 044

Taquilla de l’espai d’actuació des d’una 
hora abans de l’inici de l’espectacle 

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



DESCOMPTES I PROMOCIONS
Sant Julià de Lòria   
ABONAMENTS
- Abonament (4 espectacles al preu de 3): 66 € 
- Abonament (4 espectacles) + MOS&TEATRE + aparcament*: 98 €   

*aparcament comunal de la plaça de la Germandat 

ESPECTACLES
- Entrada: 16,50 € per als posseïdors del Carnet jove, 

la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UDA
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 € 
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 € 
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 € 

Andorra la Vella   
50 % de descompte als posseïdors del Carnet Jove, la Targeta Magna, 
la Targeta d’or i plata.

INFORMACIÓ
Per rebre més informació a casa, doneu les vostres dades personals 
als telèfons 730 037 o 744 044 o bé ompliu els fulls que trobareu a 
la taquilla de cada teatre.

Consulteu www.agenda.ad i estareu al dia de totes les 
activitats culturals del país.



Entra a escena... 
amb un bon sopar!



MOSSBANK

ROAD

BEGUDAINCLOSA

ESTABLIMENTS ADHERITS
Bar Restaurant Cent per hora 
(Tel. 841 249) 
> Plat combinat 
> De 20 a 21 h

Pizzeria Uruguaia
(Tel. 842 903)
> Pizza o pasta 
> De 20 a 21 h i de 23 a 00 h

Bar Valireta
(Tel. 842 745)
> Plat combinat 
> De 20 a 21 h i de 23 a 00 h

Bar del Centre 
(Tel. 844 144)
> Plat combinat 
> De 20 a 21 h i de 23 a 00 h

Snack Bar Ca l’Àngel 
(Tel. 842 608)
> Plat combinat o torrada 
> De 20 a 21 h

Snack Bar Eurocenter 
(Tel. 841 671)
> Plat combinat 
> De 20 a 21 h 

Frankfurt Lòria 
(Tel. 842 141)
> Plat combinat o francesinha  
> De 20 a 21 h i de 23 a 00 h

Bar La Passa 
(Tel. 843 992)
> Plat combinat o torrada 
> De 20 a 21 h i de 23 a 00 h

Bar Restaurant Roses
(Tel. 841 698)
> Plat combinat o torrada 
> De 20 a 21 h

Bar Restaurant Dinis
(Tel. 815 954) 
> Plat combinat o torrada 
> De 20 a 21 h

Bar Restaurant Fenoy
(Tel. 844 646)
> Torrada de pernil 
> De 20 a 21 h

Restaurant Coto
(Tel. 841 172)
> 2 tapes 
> De 20 a 21 h

Per a més informació: tel. 744 044



MOSSBANK

ROAD
ACCESSOS
L’Auditori Claror i el Teatre Comunal disposen d’accessos per a 
minusvàlids. Existeixen espais reservats per a persones que utilitzen 
cadira de rodes. Per tal que el personal del teatre pugui garantir una 
atenció adequada a les seves necessitats, es recomana comunicar-ho 
en el moment d’adquirir les localitats.

RECORDEU
L’organització es reserva el dret a modificar, si les circumstàncies ho 
reclamen, les dates o el repartiment, o a introduir qualsevol altre 
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.

Assegureu-vos que els vostres rellotges i telèfons mòbils no emetin 
cap tipus de senyals acústics que distreguin l’atenció del públic i dels 
artistes. Per respecte, es demana no utilitzar el telèfon mòbil durant 
la representació. Es reserva el dret d’admissió.
Igualment no es permetrà realitzar cap fotografia ni cap mena 
d’enregistrament dels espectacles.

ES DEMANA LA MÀXIMA PUNTUALITAT. 
UN COP COMENÇADA L’ACTUACIÓ NO ES PERMETRÀ L’ENTRADA 
A LA SALA.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES
LES NOIES DE MOSSBANK ROAD - 21.30 h - 22 €

OSSOS - 21.30 h - 22 €
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MCGUFFIN - 21.30 h - 20 €
MALA BROMA - 21.30 h - 22 €

ADOSSATS - 21.30 h - 22 €
CYRANO - 21.30 h - 22 €
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Recorda! Consulta l’apartat DESCOMPTES I PROMOCIONS

ANDORRA LA VELLA
Teatre Comunal

SANT JULIÀ DE LÒRIA
Auditori Claror
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