


La Maria Teresa i en Vicenç són un 
matrimoni de classe mitjana resident a 
Barcelona. Estan jubilats i fa temps que 
es plantegen marxar de la ciutat i anar 
a viure a la masia del poble, però no 
s’acaben de decidir mai. Per què? Una filla 
de gairebé quaranta anys que encara viu 
amb ells i un fill amb cara de pocs amics 
els ho impedeixen...

AVUI NO SOPEM
Autors: Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez
Direcció: Pep Anton Gómez
Repartiment: Jordi Banacolocha, Maife Gil, David Bagés,  Susanna 
Garachana i Mercè Martínez

AUDITORI CLAROR 
DIJOUS 16 DE FEBRER, A LES 21.30 H
PREU: 22 €  (consulta l’apartat Descomptes i promocions)



UNA ALTRA PEL·LÍCULA
Autor: David Mamet
Direcció: Julio Manrique
Repartiment: Mireia Aixalà, Julio Manrique i David Selvas

AUDITORI CLAROR 
DIJOUS 9 DE MARÇ, A LES 21.30 H
PREU: 22 € (consulta l’apartat Descomptes i promocions)

El Bob Gould treballa per a la indústria del cinema. Produeix 
pel·lícules, preferiblement pel·lícules d’aquelles que fan guanyar 
molts diners, i acaba de pujar de categoria: ha estat nomenat cap de 
producció del poderós estudi per al qual treballa. Quan el seu vell 

amic Charlie Fox arriba amb la proposta de rodar una pel·lícula 
d’acció, ambientada a la presó, amb la gran estrella del cinema 
d’acció Douglas Brown, els dos productors especulen, eufòrics, 
amb un futur ple de guanys i de riquesa. Però la irrupció de 
la Karen, una noia jove, guapa i aparentment innocent, que 
substitueix temporalment la secretària habitual del Fox, posarà 
en perill el projecte. Entre els milers de propostes que arriben al 
despatx del Gould, i que no arribaran mai a les pantalles, hi ha 
una novel·la: El Pont o la radiació i la pseudovida de la societat 
occidental, un estudi sobre la decadència. El llibre parla sobre 
la por i sobre la fi del món. La Karen pensa que seria una bona 
pel·lícula, que la feina del Gould hauria de servir per a alguna cosa 
més que per fer diners. I, a partir d’un cert moment, el pobre Gould 
ja no sap què pensar…



FAEMINO Y CANSADO: ¡QUIEN TUVO RETUVO!
CENTRE DE CONGRESSOS D’ANDORRA LA VELLA
DIVENDRES 10 DE MARÇ, A LES 21.30 H
PREU ÚNIC: 20 € 

La parella formada per Carlos Faemino i Javier 
Cansado és als escenaris des d’inicis dels 
anys vuitanta. Ells ho atribueixen a la forta 
amistat que els uneix i a la sinceritat del seu 
humor. Aquesta comoditat a l’hora de fer-nos 
riure es transmet al públic de forma perfecta. 
Ara estan de nou a Andorra la Vella amb 
l’espectacle ¡Quien tuvo retuvo!, per tornar 
a lliurar-nos el seu esperit de gaudir 
amb situacions improbables, jocs de 
paraules surrealistes i divagacions 
plenes de trobades. I tenim 
la sensació que allò que 
vénen a explicar-nos val 
molt la pena.

espectacle en castellà



GUILLEM ALBÀ: TRAU 
Idea i direcció: Guillem Albà 
Repartiment: Guillem Albà i Blai Rodríguez
             
TEATRE COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA
DIJOUS 6 D’ABRIL, A LES 21.30 H
PREU: 20 €  (consulta l’apartat Descomptes i promocions)

Després dels èxits assolits amb “SKETCHOFRENIA” i “FLIRT”, 
Guillem Albà presenta “TRAU”, un espectacle visual, que viatja de 
la comèdia a la poètica, passant per l’absurd i el teatre de titelles. 
Guillem Albà ens sorprèn amb un espectacle tremendament visual 
i poètic, amb tocs d’humor i molt poc text, que s’allunya en estil, 
format i gènere dels seus anteriors treballs. Per fer-ho, ha comptat 
amb dues col·laboracions de luxe: Anna Roig (líder del grup Anna 
Roig i L’Ombre de Ton Chien), en la composició de la banda sonora 
original de l’espectacle, i Alfred Casas, en el disseny i construcció 
de l’espai escènic. Espectacle estrenat a FiraTàrrega 2012.



Escape Show és el primer espectacle on escapes o 
mors. 90 minuts intensos en què l’espectador esdevé el 
protagonista.
90 minuts d’infart per trobar l’antídot del gas amb el 
qual els espectadors han estat intoxicats, 90 minuts per 
sobreviure.
Un espectacle interactiu en què els espectadors 
hauran de resoldre enigmes, observar, superar proves, 
contestar preguntes, prendre decisions, col·laborar amb 
la resta de públic i tot a temps real per conservar la seva 
vida.
Perquè no us podeu ni imaginar l’excitant que pot 
arribar a ser utilitzar el “coco” …
Basat en el concepte de moda "room escape", 
Escape Show és un espectacle a on els participants, el 
públic, es juguen la vida.

ESCAPE SHOW
Direcció: Ivan Tapia i Alícia Serrat
Repartiment: Laia de Mendoza i Johnny Melville

AUDITORI CLAROR 
DIJOUS 27 D’ABRIL, A LES 21.30 H
PREU: 22 €  (consulta l’apartat Descomptes i promocions)



LA VIRGUERIA: SNORKEL
Autor: Albert Boronat
Direcció: Aleix Fauró
Repartiment: Isak Férriz, Javier Beltrán, Marina Fita i Isis Martín
           
TEATRE COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA
DIJOUS 4 DE MAIG, A LES 21.30 H
PREU: 20 € (consulta l’apartat Descomptes i promocions)

Un grup de convidats que ningú no coneix, optimistes i 
ridículament pacients, arriben a una festa que ja ha acabat. 
I aleshores escuren el cul de les ampolles i pessiguen 
dissimuladament les restes de pastís que d’altres no han 
volgut. I observen les taques enganxoses sobre la moqueta. 
I somriuen perquè saben que un cop acabada la festa ja no 
hi ha res a perdre.

Snorkel és una clatellada irònica i divertida a la 
nostra manera de viure i de relacionar-nos entre 
nosaltres. Un text brillant amb personatges 
que viuen les nostres vides, que sobreviuen 
perseguint la pastanaga d’una festa que, ho 
vulguem acceptar o no, ja s’ha acabat. Una 
comèdia social eclèctica i arriscada que no 
deixarà ningú indiferent.

espectacle en castellà



LAPSUS TEATRE: SOPAR AMB BATALLA
Autor: Jordi Casanovas
Direcció: Alfons Casal
Repartiment: Mercè Rosas, Gemma Garcia, Joan Sans, Cristina 
Gavaldà, Sito Adrán, Maria Alaminos, Marcos Rodríguez. 

TEATRE COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA
DISSABTE 13 DE MAIG, A LES 21.30 H
PREU: 12 €  (consulta l’apartat Descomptes i promocions)

La Cris i el Dani han convidat els amics d’ella per fer un sopar 
d’inauguració del pis nou. Quan un dels amics, el Rafa, aparegui a 
la festa amb una notícia esfereïdora desencadenarà una trama de 
sorpreses, infidelitats, traïcions i nous lligams que convertiran el 
sopar en una esbojarrada batalla per la supervivència.

Sopar amb batalla és una comèdia negra àgil, divertida, demencial 
i sorprenent on res és el que sembla i on els éssers que hi habiten 
lluitaran tan com calgui i amb qui calgui, desesperadament, per 
estimar i sentir-se estimats.



Infàmia és un joc de miralls, d’esferes, de punts de vista. A l’Eva 
Dolç li ha caigut un tros de món al damunt i està lesionada. 
Veurem com les ferides que ha patit per la caiguda fereixen, 
també, dos individus tendres que encara no són del tot conscients 
del camí que han pres: la Sara i l’Aleix, dos intèrprets que semblen 
condemnats a patir l’emergència de ser perpètuament actors 
“emergents”. I, enmig d’un combat ferotge que farà entrar en crisi 
les seves vocacions, apareixerà en Toni, un mefistofèlic astut que 
els posarà tots tres en solfa. Remourà els fonaments i aclarirà els 
dubtes perquè els altres acabin entenent d’una vegada per totes 
de què va en realitat aquest ofici.

INFÀMIA
Autor: Pere Riera
Direcció: Pere Riera
Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Anna Moliner 
i Francesc Ferrer

AUDITORI CLAROR 
DIJOUS 25 DE MAIG, A LES 21.30 H
PREU: 22 € (consulta l’apartat Descomptes i promocions)



Sant Julià de Lòria
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VENDA DE LOCALITATS I ABONAMENTS

A INTERNET   
www.morabanc.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.: 730 003

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 

Teatre Comunal d’Andorra la Vella
C/ Antic Carrer Major, 24 – Tel.: 826 464
Andorra la Vella

Centre de Congressos
Plaça del Poble – Tel.: 730 005
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:
Preu de l’entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta 
magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
Preu de l’entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €* 
*fins a exhaurir les localitats destinades 
4 espectacles al preu de 3 comprant l’abonament: 66 €

I també pots fer un MOS&TEATRE i gaudir d’aparcament VIP!
Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €
Abonament (4 espectacles) + MOS&TEATRE + aparcament*: 98 €
*aparcament comunal de la plaça de la Germandat 

Andorra la Vella:
50% de descompte als posseïdors del Carnet Jove, la Targeta 
Magna, la Targeta d’or i de plata, exceptuant l’espectacle ¡Quien 
tuvo retuvo!, que té preu únic.
Abonament per a tots els espectacles exceptuant l’espectacle 
¡Quien tuvo retuvo!: 39 €.

NOTES
L’organització pot variar qualsevol aspecte d’aquest programa 
sempre que sigui imputable a raons alienes.
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.

 

ES PREGA LA MÀXIMA PUNTUALITAT. 
UN COP COMENÇADA L’ACTUACIÓ 
NO ES PERMETRÀ L’ENTRADA A LA SALA.



ACTES DE COMMEMORACIÓ 
DELS 25 ANYS DE LA TEMPORADA DE TEATRE

50 TEMPORADES DE TEATRE, UNA MIRADA RETROSPECTIVA. 
Exposició de les Temporades de teatre 1992-2017.  
Del 15 de febrer al 9 de març, 
al Centre cultural i de congressos lauredià.
Dimecres 22 de febrer:
Inauguració de l’exposició amb l’actor Joan Pera com a mestre de 
cerimònies al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

EL TEATRE A ANDORRA, PASSAT, PRESENT I FUTUR. 
Col·loqui sobre l’estat de salut actual de les arts escèniques a 
Andorra, amb la participació de destacades persones 
d’Andorra vinculades al teatre. 
17 de maig, a les 20 h,  al Centre cultural la Llacuna.

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA:  
IN THE BLEAK MIDWINTER (1995)
Comèdia sobre el món del teatre.
Direcció: Kenneth Branagh. 
12 d’abril
al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.

amb la col·laboració del Cineclub de les Valls. 

I A MÉS A MÉS:
Demana la Targeta de l’espectador,  segella un mínim de 4 
espectacles i podràs gaudir d’una entrada gratuïta per a la 51a 
Temporada de teatre conjunta.

Podràs obtenir un 25 % de descompte per al curs d’improvisació 
creativa de l’Aula de Teatre d’Andorra la Vella amb la simple 
presentació d’una entrada de la 50a Temporada de teatre en el 
moment de fer la inscripció.

25anys de compromís amb el teatre



D'ANDORRA LA VELLA


