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cle!

ES DEMANA MÀXIMA PUNTUALITAT
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.



©Sílvia Poch

Dijous
20 de febrer

21.30 h

Auditori Claror 
SANT JULIÀ

DE LÒRIA



EVA CONTRA EVA
Adaptació i dramatúrgia · Pau Miró   /   Direcció · Sílvia Munt

Repartiment · Emma Vilarasau, Andreu Benito, Nausicaa Bonnín, Eduard Farelo i Marissa Josa

> Espectacle en català per a majors de 18 anys <

THRILLER
COMÈDIA
 Durada: 90 minuts aprox.

Entrada: 22 €
Consulta l’apartat de DESCOMPTES I PROMOCIONS 

Eva contra Eva és una comèdia inspirada en el clàssic All about Eve, de Joseph L. 
Mankiewicz. Dues actrius, dues generacions ben diferenciades, han d’interpretar un 
mateix personatge. En aquesta coincidència topen dues maneres d’entendre la vida 
i la professió. L’actriu jove lluita per aconseguir l’oportunitat de donar-se a conèixer. 
L’actriu més gran s’esforça per no permetre que el pas dels anys la faci desaparèixer 

dels escenaris. Però això no les converteix necessàriament en enemigues, són més aviat 
mirades complementàries que poden aprendre l’una de l’altra, sense cap necessitat de 

destruir-se.  Se n’acabaran adonant o es devoraran l’una a l’altra?

A Eva contra Eva els personatges de l’obra (el director, el crític, la representant i les 
dues actrius) fan servir el teatre per parlar de la vida i la vida per parlar del teatre. 
S’entreguen a aquesta professió amb tanta intensitat i devoció que sovint perden 
la capacitat de riure’s d’ells mateixos. I és aquí on rau la comèdia, en l’excessiva 

transcendència que atorguen a les seves vulnerabilitats, convertint-les en meres 
vanitats. Shakespeare deia que l’objectiu del teatre és posar un mirall davant dels 

espectadors per poder-hi reflectir les virtuts i els defectes de cada època. Tant de bo 
en el mirall que s’intenta posar a Eva contra Eva puguem veure algunes de les nostres 

imperfeccions contemporànies amb un somriure a la cara.



Dimecres
4 de març

21.30 h

Auditori Claror 
SANT JULIÀ

DE LÒRIA



LA MACHINE DE TURING
Autor · Benoit Solès   /   Direcció · Tristan Petitgirard
Repartiment · Benoit Solès i Amaury de Crayencour

> Espectacle en francès en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra
per a majors de 12 anys <

COMÈDIA
HISTÒRICA
 Durada: 90 minuts aprox.

Entrada: 20 €
Consulta l’apartat de DESCOMPTES I PROMOCIONS 

Guardonada el 2019 amb quatre Molières, aquesta extraordinària obra presenta 
Alan Turing, un matemàtic anglès creador d’una màquina pensant que resultarà ser 

el primer ordinador. L’obra de Turing, que ha permès entre altres descobrir el codi 
secret de l’Enigma alemany durant la Segona Guerra Mundial, ha permès fundar 

científicament la informàtica i és avui considerada com la font dels treballs
sobre la intel·ligència artificial.

Descobrirem, a través d’aquesta història, l’extraordinari destí d’aquest home “triturat” 
per la benpensant “màquina” de l’Anglaterra dels anys 50.



Dijous
12 de març

21.30 h

Teatre Comunal 
ANDORRA
LA VELLA

© David Ruano



ABANS QUE ES FACI FOSC
Autor · Hattie Naylor   /   Direcció · Pep Pla

Repartiment · Míriam Iscla   /   Producció · GREC Festival Barcelona

> Espectacle en català per a majors de 16 anys <

DRAMA
EXISTENCIAL
 Durada: 75 minuts aprox.

Entrada: 20 €
Consulta l’apartat de DESCOMPTES I PROMOCIONS 

L’Anna treballa en un planetari local i explica als qui s’acosten a les instal·lacions

els secrets que guarda l’univers, aquesta extensió fosca, freda i sense límits coneguts. 

Però la vida de l’Anna canviarà quan li diagnostiquin una malaltia que farà que, 

com la de les estrelles, també la llum dels seus ulls s’acabi apagant.

I és que l’Anna s’adona que s’adreça cap a aquella mateixa foscor en la qual l’Univers 

s’enfonsa dia rere dia.

Aquest espectacle és un viatge a les estrelles però és, a la vegada, un viatge interior,

el que emprèn la protagonista buscant-se a si mateixa i buscant també el seu lloc

en la cadena de l’existència.



Dijous
2 d’abril

21.30 h

Teatre Comunal 
ANDORRA
LA VELLA



COBERTURA
Dramatúrgia · Bruno Oro i Alejo Levis   /   Direcció · Clara Segura

Repartiment · Bruno Oro i Clara Segura

> Espectacle en català per a majors de 16 anys <

COMÈDIA
 Durada: 85 minuts aprox.

Entrada: 20 €
Consulta l’apartat de DESCOMPTES I PROMOCIONS 

Guillermo Peñalvar, un director de cinema argentí, ha d’enfrontar-se

amb el 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 interpretarà la parella

no hi faltaran alguns homenatges a la mítica sèrie.



©  Felipe Mena

Dijous
23 d’abril

21.30 h

Auditori Claror 
SANT JULIÀ

DE LÒRIA



LA DONA DEL 600
Autor i direcció · Pere Riera

Repartiment · Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons, Jordi Banacolocha, Rosa Vila i Pep Planas

> Espectacle en català per a majors de 18 anys <

COMÈDIA
 Durada: 110 minuts aprox.

Entrada: 22 €
Consulta l’apartat de DESCOMPTES I PROMOCIONS 

En Tomàs és vidu, té més de setanta anys i el metge l’obliga a estar-se del cafè,                 

la llet, la sal i els greixos. Viu sol i passa les hores com qui compta estels a mitjanit.       

Un bon dia, la seva filla Montse li fa un regal inesperat: la maqueta d’un Seat 600. 

Ella, que és metgessa sense fronteres i passa més temps lluny que no pas a prop,

ha pensat que el regal mantindria en Tomàs entretingut reconstruint una còpia a escala 

del vehicle que van tenir a casa durant tant de temps: el “confit”, com ells n’hi deien.

És el nom amb què la Carme, la seva dona, va batejar el 600 el dia que,

fa un munt d’anys, en Tomàs va dur a casa aquell cotxe petit i bonic per convertir-lo

en un membre més de la família.



7, 8 i 9
de maig

Teatre Comunal 
ANDORRA
LA VELLA



FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE PALLASSES 

 - FIPA 2020 -

HUMOR Properament es presentarà 
la  programació i el preu de les entrades 

Després de la seva recuperació l’any 2018, arrenca per tercer any consecutiu

i amb el seu nou format, el Festival Internacional de Pallasses, 

amb una programació d’espectacles que té per objectiu posar el focus

en la comicitat en clau femenina. 

Una proposta que comptarà de nou amb la complicitat

de la pallassa Pepa Plana.



Dijous
21 de maig

21.30 h

Auditori Claror 
SANT JULIÀ

DE LÒRIA

© David Ruano



UNA HISTÒRIA REAL
Autor i direcció · Pau Miró

Repartiment · Julio Manrique, Nil Cardoner, Mireia Aixalà i Tilda Espluga

> Espectacle en català per a majors de 16 anys <

DRAMA
 Durada: 90 minuts aprox.

Entrada: 22 €
Consulta l’apartat de DESCOMPTES I PROMOCIONS 

Gestionar un dol no és gens fàcil. Però fer net és una necessitat, una teràpia beneficiosa 
per a l’ànima per poder tirar endavant. Cada persona troba la seva manera de portar-la 
a terme, alguns ho aconsegueixen sols i d’altres necessiten una petita ajuda externa. 
Però què passa quan els buits emocionals i educatius fan que un jove busqui refugi 
desesperadament? Què pot portar un jove de família progressista a coquetejar amb 

l’ultra dreta supremacista? És la por? La solitud? O la manca de referents sòlids?

Un adolescent que se sent desemparat i incomprès. Un pare absorbit per la seva 
professió. Un dol per gestionar. Una novel·la pendent de ser publicada. Una butaca 

atrotinada, plena de records, al bell mig del menjador. Un secret que pot acabar        
amb tot. I a l’exterior, el món no sembla anar millor: el discurs de la por agafa força,     

les esquerdes del pensament progressista són cada vegada més grans, l’individualisme 
ferotge impera. La clau és la supervivència.



VENDA DE LOCALITATS I ABONAMENTS

VENDA PER INTERNET
www.andorralavella.ad/entrades  /   www.santjulia.ad/entrades

 
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 

SANT JULIÀ DE LÒRIA
Centre cultural i de congressos lauredià

Plaça de la Germandat, 4-5-6 - Tel.: 744 044 

Abonaments a Sant Julià de Lòria 
Compra’t l’abonament i seràs el primer a escollir localitat 

TAQUILLA DE L’ESPAI D’ACTUACIÓ
DES D’UNA HORA ABANS DE L’INICI DE L’ESPECTACLE 

Teatre Comunal d’Andorra la Vella
Antic carrer Major, 24 - Tel.: 826 464 

Centre cultural i de congressos lauredià
Plaça de la Germandat, 4-5-6 - Tel.: 744 044

+INFO > www.andorralavella.ad  / www.santjulia.ad



DESCOMPTES I PROMOCIONS

SANT JULIÀ DE LÒRIA
ABONAMENTS

Abonament > 64,50 € (4 espectacles) 

Abonament (4 espectacles) + MOS&TEATRE + 
aparcament comunal a la plaça de la Germandat > 101,50 €

 
ESPECTACLES: EVA CONTRA EVA, LA DONA DEL 600 I UNA HISTÒRIA REAL

Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna
o el Carnet universitari de l’UdA > 16,50 €

Entrada + MOS&TEATRE > 24,50 €

Entrada estudiants (fins als 25 anys) > 8 €

Entrada estudiants (fins als 25 anys) + MOS&TEATRE > 16 €

ESPECTACLE: LA MACHINE DE TURING
Entrada per als posseïdors del Carnet jove > 10 €

Entrada + MOS&TEATRE > 28 €

Entrada estudiants estudiants (fins als 25 anys) > 5 €

Entrada estudiants (fins als 25 anys) + MOS&TEATRE > 13 €
 

ANDORRA LA VELLA
50 % de descompte per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

la Targeta d’or i plata



beguda inclosa 
8€Si no tens el sopar

inclòs en l’entrada, 
pots fer-ho per...

Entra a escena amb un bon sopar!



ESTABLIMENTS ADHERITS

BAR VALIRETA
Tel.: 842 745

Plat combinat / De 20 a 21 h
 

SNACK BAR EUROCENTER
Tel.: 841 671

Plat combinat / De 20 a 21 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

PIZZERIA ANGELO 
Tel.: 742 274 

Coca de carbassó i gules amb salsa de romesco / De 20 a 21 h

+INFO > Tel. 744 044



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.

Us recomanem que comuniqueu als teatres l’adquisició de localitats per a persones
amb mobilitat reduïda i el dia de la funció adreceu-vos al personal de les diferents sales,

per tal que us puguem garantir una atenció adequada a les vostres necessitats.

RECORDEU!

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. 

Assegureu-vos que els vostres rellotges i telèfons mòbils 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.



+INFO
Consulteu www.agenda.ad

i estareu al dia de totes les activitats culturals del país


