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A la venda a  
www.tictactiquet.com 

i a la Sala Mozart

SM2018

ENTRADES

ANTICIPADES: 
www.tictactiquet.com

i a taquilla Sala Mozart (Església, 91) 
els divendres de 18 a 20 h  
(gener, febrer i març) 

DIA DE L’ESPECTACLE: 
dues hores abans de l’actuació, 
sempre que no s’hagin exhaurit.

PRomoToR
Ajuntament de Calella

oRgANiTzA
Associació Promoció de Joves 
Artistes i Músics

NoTA
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.

Es prega apagar els mòbils i 
dispositius electrònics un cop 
s’ha accedit a la sala.

La Sala mozart està adaptada 
per a les persones amb 
mobilitat reduïda.

Es demana puntualitat per no 
alterar les actuacions.
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TEATRE

Paradise
amb albert baró, artur busquets, 
elisabet Casanovas, adrian Grösser i 
albert salazar.
Tres dels protagonistes de l’exitosa sèrie Merlí, 
juntament amb dos més reconeguts actors, ens 
presenten Paradise, una obra que ens parla de 
la família, de la soledat i de l’amor. Una comèdia 
construïda des del drama, amb tocs esperpèntics i 
interpretada sempre amb compromís i honestedat. 
Paradise és l’escenari que ens ajuda a proporcionar 
la tensió necessària per a uns personatges a 
la recerca del seu paradís perdut. Un lloc on la 
consciència i l’inconscient es barregen amb gran 
confusió. Paradise són tres històries que passen 
en un mateix espai, l’habitació d’un prostíbul. 
Nico&sunset planteja una comèdia formada per tres 
relats independents en què cinc actors interpreten 
nou personatges. Benvinguts al Paradise.

Preu: 10 €

GENER
diumenge 7
a les 18 h

IdIomA: cAT/cAsT
REcomAnAT A pARTIR 
dE 14 Anys
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monòlEg

Joan Pera, CaPri
JoaN Pera, CaPri és el nou xou de Joan Pera, que 
torna a Calella per fer homenatge al seu gran mestre, 
un recull d’alguns dels monòlegs més coneguts del 
popular actor i humorista català Joan Capri (1917-
2000). 
la ironia amable però incisiva de Joan Capri el van 
convertir en una caricatura del català urbà que va 
fer riure diverses generacions. era un artista genial, 
d’aquests que dona el nostre país de tant en tant. dos 
emblemes de l’humor català en un únic teatre, units 
en la comesa d’entretenir, divertir i fer que passem 
una bona estona en una comèdia de gran qualitat 
protagonitzada pel nostre celebrat i entranyable actor 
de l’escena catalana, el mític Joan Pera.

Preu: 12 €

GENER
dissabte 13
a les 21.30 h

IdIomA: cATAlà
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l’eleCte
amb abel Folk i roGer Coma 
una obra de ramon madaula
Un jove polític acaba de ser escollit president. 
en poques hores ha de pronunciar el seu discurs 
d’investidura, però, cada vegada que l’assaja, un 
terrible tic deforma la seva cara de manera tan 
ridícula com hilarant. el psiquiatre només té unes 
poques hores per resoldre aquest aparent trastorn i 
evitar que el president electe faci un ridícul espantós 
en la seva primera compareixença. 
l’eleCTe es converteix en una batalla entre el 
president i el psiquiatre. Què amaga cadascú? Quines 
són les veritables intencions d’un i altre? Quins fets 
de la nostra vida marquen el nostre futur i, sobretot, la 
nostra vocació?
Política contra ciència, consciència contra aparença, 
poder contra poder.

Preu: 12 €

GENER
dissabte 20
a les 21.30 h

IdIomA: cATAlà
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reload
the GosPel viu Choir
a BeNefiCi de l’assoCiaCió de VolUNTaris i aMiCs 
de l’HosPiTal
després de triomfar amb els altres anteriors treballs, 
THe GosPel ViU CHoir torna recarregat amb la 
millor versió d’ells mateixos per trencar, un cop més, 
els esquemes i les formes del gospel del nostre país 
amb un nou espectacle, reload.
THe GosPel ViU CHoir, considerats referents del 
gospel nacional i un dels grups més notables d’àmbit 
europeu, és una formació amb més de 60 cantants 
acompanyats per cinc músics d’excel·lent trajectòria 
internacional. des del 2004 i dirigits pel músic 
i compositor Moisès sala, busca constantment la in-
novació en el gènere, la superació i evolució del gòspel 
clàssic cap a formes més actuals i contemporànies, 
sempre amb un estil propi i característic, marcat pel 
bon ús d’una exquisida tècnica vocal, coral i musical, 
per uns ritmes vius, treballats i intensos i una posada 
en escena arriscada i molt potent.

Preu: 12 € i 18 €

GENER
dissabte 27
a les 21.30 h
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el seCret de la lloll
amb lloll beltran i bernat Cot 
Piano, ariadna Cabiró
Temps era temps... a començament del segle passat, 
el palau Maldà va tenir un estadant molt especial. 
Un comte francès que, fascinat per la ciutat de 
Barcelona, es va instal·lar en aquest palauet del 
Barri Gòtic, que ell va anomenar la seva ‘barraqueta’. 
sibarita de l’art, amant de la música i del teatre, es va 
enamorar bojament d’una cupletista catalana i, a la 
‘barraqueta’ del senyor comte, hi van viure un munt 
de fets curiosos i sorprenents. 
Un conte amb fragàncies de cabaret, un concert 
teatralitzat, un ‘divertimento’ musical. Una història 
romàntica i d’aventures, plena de sorpreses i de 
bogeries. Un espectacle fresc i divertit, on la lloll  fa 
tots els papers de l’auca i desplega el seu ofici i el seu 
art per explicar la història mai no contada del comte 
i la cupletista.
Potser us preguntareu si tot això és ficció. Tal com diu 
el conte: potser sí, potser no...

Preu: 12 €

FEBRER
dissabte 3
a les 21.30 h

IdIomA: cATAlà
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TEATRE FAmIlIAR

el maG d’oz
Cia: believe teatro
dorothy i el seu gos Totó viatgen des de la grisenca 
Kansas fins al surrealista país d’oz. en el seu afany 
per trobar la manera de tornar a casa, dorothy haurà 
d’emprendre un viatge pel camí de rajoles grogues 
per trobar el gran MaG d’oz, l’únic bruixot capaç de 
resoldre el seu problema.
Tothom coneix el clàssic, però què passa si li fem un 
pas més enllà? la barreja de dansa, llums, ombres i 
altres elements ens ajudaran a explicar la història de 
dorothy i els seus inseparables companys com mai 
abans havies imaginat. Tot plegat amanit amb música, 
efectes i cançons fan que aquest MaG d’oz sigui més 
actual i atractiu. Qui no recorda el lleó, l’espantaocells 
o l’home de llautó?
el teu record del passat pot ser el record del present 
dels teus fills si viatges amb nosaltres a la recerca del 
MaG d’oz.

Preu: 8 €

FEBRER
diumenge 11
a les 18 h

IdIomA: cATAlà 
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sota la CatiFa
amb Jordi Cadellans, ramon Godino, 
osCar Jarque i raül tortosa
Una habitació d’un luxós hotel. Medina, un home 
elegant, jau a terra, moribund. Hores després, david, 
Toni i Àlex, tres detectius  que són a l’hotel per 
participar en el congrés anual, venen a l’habitació 
del seu professor, Medina, a buscar-lo. el qui és 
considerat el degà dels detectius a Catalunya havia 
de fer el discurs inaugural del congrés fa una hora 
però no s’ha presentat a l’auditori davant els seus 
col·legues. els tres detectius troben l’habitació buida 
però regirada com si hi hagués hagut una baralla. i, 
sota de la catifa, una estranya catifa que no hi ha en 
les altres habitacions de l’hotel, taques de sang.
david, Toni i Àlex intentaran esbrinar què és el que ha 
passat amb Medina. Tots tres es coneixien de quan 
havien estudiat junts a la universitat, però, des de fa 
més de quinze anys, porten vides a part. en la seva 
feina diària, estan acostumats a trobar la merda que 
la gent té sota la catifa, però aquesta nit els tocarà 
netejar la seva.

Preu: 14 €

FEBRER
dissabte 24
a les 21.30 h

IdIomA: cATAlà 
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la broma Final
amb anna sahun, ernest villeGas i 
ÒsCar muñoz
fa vint anys, dos amics, l’Òscar i l’ernest, feien 
bromes telefòniques en un programa de ràdio de la 
facultat de periodisme mentre intentaven lligar-se 
la mateixa noia, l’anna. l’Òscar i l’anna ara tenen 
una filla. avui, han convidat a sopar a casa l’ernest, 
a qui fa molt de temps que no veuen, perquè fa uns 
dies va arrencar el seu programa humorístic nocturn 
interpretant un monòleg amb què es reia de l’Òscar 
i l’anna. l’ernest és ara un humorista d’èxit amb una 
vida tan atrafegada com excitant.
l’ernest i l‘Òscar s’envegen mútuament però cap 
dels dos ho vol admetre. És més, s’acaben desafiant 
per veure qui dels dos és capaç de fer l’humor més 
arriscat. el que només havia de ser una broma final, 
convertirà la vetllada en una successió de fets tràgics.

Preu: 12 €

MARÇ
dissabte 3
a les 21.30 h

IdIomA: cATAlà
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seven beats
la calellenca Gisela Nogueró Gelmà lidera el grup 
seVeN BeaTs, un col·lectiu d’artistes de diferents 
parts del món, reunits per indagar sobre els camins 
del claqué i la música. l’espectacle serà un diàleg 
dinàmic, enèrgic, i a la vegada profund, entre les 
ballarines de claqué i els músics de jazz, a través de 
diferents estils com el jazz, el latin jazz, el swing, i 
el pop. al llarg d’aquest viatge que proposa seVeN 
BeaTs, ens trobem amb elaborades coreografies 
del gènere i divertides improvisacions dels diferents 
membres del grup, creant entre ells un entretingut 
espectacle musical. Gisela Nogueró (claqué), 
Courtney Keeler (claqué), adhara Jackson (veu i 
claqué), Carlos santos (saxo), alejandro esperanza 
(piano), ruben espinosa (baix) i luis Miranda 
(bateria).

Preu: 8 €

MARÇ
dissabte 10
a les 21.30 h
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7 ` d’amor
aGenCia matrimonial
aquesta obra de caire còmic, caricaturesc i 
d’improvisació, explica la trobada de set dones en 
una agència matrimonial que busquen la seva parella 
ideal. Totes elles respondran a diferents preguntes 
i el públic serà qui triarà quina de les dones els ha 
agradat més. eUGèNia CasaNoVas interpreta les 
set dones i demostra que té moltíssims registres, 
improvisa amb el púbic i és l’actriu de les mil cares.
aquest grup de dones busquen parella en un ‘speed 
dating’ (cita ràpida) molt boig. Totes elles amb un únic 
objectiu, sortir acompanyades aquesta nit! ajuda-les 
a trobar l’amor!

Preu: 8 €

MARÇ
dissabte 17
a les 21.30 h

IdIomA: cATAlà
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sota teràPia
amb FranCesC Ferrer, marina Gatell, 
roser batalla, miquel sitJar, osCar 
rabadán i meritxell huertas.
Què passa quan tres parelles són convocades a 
una mateixa sessió terapèutica i la psicòloga no es 
presenta? Tres parelles són convidades a participar 
d’una particular i relaxada sessió de teràpia: un 
intercanvi d’experiències personals, de desitjos, de 
somnis i frustracions. a poc a poc una maquinària 
impensada s’engegarà i desencadenarà confessions, 
reclams, veritats i mentides en un camí desenfrenat. 
en aquest espai concebut especialment per a aquesta 
tasca, els sis jugadors se sentiran aleshores impulsats 
a desplegar moviments del  seu joc ocult. 
Un text intel·ligent i hàbil amb moments 
divertidíssims i tensió creixent, un espectacle que 
us atraparà des de l’inici fins al final. Una comèdia 
brillant que no dona treva!
el seu ritme frenètic i el desenllaç sorprenent ha 
atrapat el públic de tal manera que ha esdevingut una 
de les millors comèdies de l’any i la més recomanada 
pel públic. 

Preu: 18 €

MARÇ
dissabte 24
a les 21.30 h

IdIomA: cATAlà
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...presentació davant 

d’un auditori d’una 

ficció, executada 

per uns intèrprets, 

que aporten el seu 

propi cos, i en el cas 

general també un 

conjunt heterogeni 

d’elements escènics, 

incloent la il·luminació, 

el so, les projeccions, 

l’escenografia,  

els objectes accessoris, 

el vestuari,  

la perruqueria,  

el maquillatge...
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