
62a 
temporada
de   teatre
març - maig 2023



. Un tramvia
90’ 18+ 20 €Dijous 2 de març 

al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, 
a les 20.30 h

Autor: Paul Berrondo
Direcció i dramatúrgia: Paul Berrondo
Intèrprets: Maria Lanau, Iván Hermés, Cristina Brondo i Sergio Matamala

Una dona de família benestant arriba a un barri degradat, on la seva germana petita viu amb la 
seva parella. Una visita inesperada, que havia de ser breu, es convertirà en un daltabaix per a la 
parella i el seu entorn. El desig i el joc de miralls faran que els personatges s’enfrontin a la seva 
veritat.
El dramaturg i director Paul Berrondo, amb la complicitat de l'andorrana Maria Lanau ens 
presenten una adaptació lliure del clàssic ‘Un tramvia anomenat Desig’, de Tennessee Williams, 
una proposta que mostra a l'espectador les múltiples cares del desig des del punt de vista de 
la crítica social, i que temes com les violències masclistes, els estigmes que envolten la salut 
mental i els prejudicis sobre les classes socials enfrontaran els personatges amb els seus propis 
monstres.



Dijous 20 d’abril 
al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, 
a les 20.30 h 
Espectacle en francès i anglès.

Autor: John Steinbeck
Adaptació i posada en escena: Xavier Simonin
Intèrprets: Xavier Simonin, Claire Nivard, Stephen Harrison, Manu Bertrand o Glenn 
Arzel.

Després de la pel·lícula de John Ford (1940) amb Henry Fonda, feta en vida de John Steinbeck, 
els seus hereus mai havien autoritzat cap adaptació complerta de Les raisins de la colère, sigui 
pel cinema o pel teatre. Han calgut tres anys d’esforços per poder presentar aquesta adaptació.
Amb l'ajuda de músics-cantants excepcionals, Jean-Jacques Milteau i Xavier Simonin van 
imaginar i escriure, a dues mans i dues veus, una adaptació d'aquesta obra essencial de la 
història i literatura americanes i que tracta qüestions encara d’actualitat com el desastre 
ecològic, la crisi econòmica, la migració i la violència social.
Un espectacle bilingüe que barreja francès i anglès

100’ 13+ 20 €

Les raisins de la colère 

Amb la col·laboració de
AMBASSADE 
DE FRANCE 
EN ANDORRE



Andorra la Vella manté amb les pallasses una relació estreta, d’estima. El Festival Internacional 
de Pallasses d’Andorra (FIPA) tornarà a portar les millors artistes del seu camp a Andorra la 
Vella entre el 4 i el 6 de maig. L’esdeveniment, sota la batuta de Pepa Plana com a directora 
artística, va néixer a Andorra la Vella l’any 2001 després de constatar la manca de pallasses 
en el panorama escènic internacional i amb el segell de ser l’únic al món de característiques 
similars. Després de 5 edicions amb periodicitat bianual i d’uns anys posteriors de parèntesi, al 
2018 el Comú d’Andorra la Vella va fer una aposta decidida per recuperar un dels festivals més 
estimats pel públic del país.  

Pel cartell del FIPA han passat actrius de renom, amb moltes hores de nas, i que han 
esdevingut grans referents del seu gènere, com la degana del clown Gardi Hutter, entre altres.  

Properament presentarem la programació del FIPA 2023, guardeu-vos les dates! 

Festival Internacional 
de Pallasses d’Andorra 
4, 5, i 6 de maig   



Venda de localitats 
A internet
www.andorralavella.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

Taquilla des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle 
Teatre Comunal d’Andorra la Vella
C/ Antic Carrer Major, 24

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

Accessos 
El Teatre Comunal disposa d’accessos i espais reservats per a persones amb mobili-
tat reduïda.

Et recomanem que ens comuniquis l’adquisició de localitats per a persones amb 
mobilitat reduïda i el dia de la funció adreça’t al personal, per tal que et puguem 
garantir una atenció adequada a les teves  necessitats.



 L’organització es reserva el dret a efectuar qualsevol canvi en la programació.

 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 MÀXIMA PUNTUALITAT.
UN COP COMENÇAT L’ESPECTACLE, NO ES PERMETRÀ L’ACCÉS A LA SALA.



andorralavella  ad

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