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Informació d’interès
Venda d’entrades
Internet. Des de la web del teatre: www.teatreprincipal.cat, on les podeu comprar
aplicant-vos el descompte PREU WEB (Anticipada) des de casa i estalviar-vos
desplaçaments i cues.

Tots aquells que adquiriu entrades amb algun descompte que no sigui el PREU WEB
(Anticipada), a l’accés us demanaran que mostreu la documentació pertient.

Si tens qualsevol problema pots passar per la taquilla del Teatre Principal, enviar-nos un
correu a info@teatreprincipal.cat o trucar-nos al 93 792 11 83 o 679 089 927, de dimarts a
divendres de 10h a 13h, o els dies de representació.

Taquilla. Podeu adquirir entrades de tots els espectacles qualsevol dia que hi hagi
programació una hora abans de la funció.

Preus i descomptes
Els descomptes s’aplicaran únicament als
espectacles de la programació del Teatre Principal
d’Arenys de Mar. Aquests són per a ús personal i
intransferible dels titulars del carnet corresponent. Xarxes Socials

Facebook
https://www.facebook.com/
teatreprincipal

Twitter
https://twitter.com/
TeatrePrincipaI

Instagram
https://www.instagram.com/
teatre_principal_arenys/

Us recordem que...
■ No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.
■ No és permès fer cap enregistrament ni fotografies dels espectacles.
■ Es prega al públic que s’assegurin que els rellotges i telèfons mòbils no emetin

senyals acústics durant la representació.

■ Està reservat el dret d’admissió.
■ No és permès de fumar, beure o menjar a l’interior de la sala.
■ Entrades limitades segons l’aforament del Teatre Principal (274), i venda d’entrades

online disponible fins a exhaurir-se.
■ Atès que durant el transcurs del semestre es poden produir modificacions en la

programació dels actes, us aconsellem verificar les dades tot consultant-les a la
web del Teatre o bé als cartells.

■ Per a fer-vos socis del Teatre Principal demaneu informació a la taquilla del Teatre.
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Agenda d’espectacles

FEBRER

ORBITAL
de Farrés Brothers i Cia.
Dg.7 de Febrer de 2021
18.00h. Pàg. 4

ELS
BRUGAROL
de Ramon Madaula
Dg.14 de Febrer de 2021
19.00h. Pàg. 5

ELS CISTELLS
DE LA
CAPUTXETA
de Samfaina de Colors
Dg.21 de Febrer de 2021
18.00h. Pàg. 6

MOONLIGHT
SERENADE
amb las Divinas
Dg.28 de Febrer de 2021
19.00h. Pàg. 7

MARÇ

THE
POSTMAN
amb Txema Màgic
Dg.7 de Març de 2021
18.00h. Pàg. 8

CALMA!
amb Guillem Albà
Dg.14 de Març de 2021
19.00h. Pàg. 9

JOC DE
CADIRES
de Cal Teatre
Dg.21 de Març de 2021
18.00h. Pàg. 10

MANU GUIX
Dg.28 de Març de 2021
19.00h. Pàg. 11

ABRIL

SAFARI
de la companyia la
Baldufa.
Dg.11 d’Abril de 2021
18.00h. Pàg. 12

ÀER
Amb EsDansa
(de Laia Santanach)
Dg.18 d’Abril de 2021
19.00h. Pàg. 13

SINERA
Concert de Hip-Hop
amb Vinnie Kairos
Ds. 24 d’Abril de 2021
20:30h. Pàg. 14
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Diumenge, 7 de Febrer de 2021, 18.00h
TEATRE FAMILIAR

Ara són adults. La Mariona està a punt de fer
realitat el somni dels tres: viatjar de veritat cap a
l’espai. Ella no vol marxar sense acomiadar-se. Ells
volen acomiadar-se abans no marxi.

Es retrobin o no, la memòria es desperta, els jocs
tornen i els astres tornen a fer constel·lacions
impossibles.

La Mariona, el Yuri i el Nil juguen a marcians.
L’univers forma part del seu joc, tal com tots formem
part de l’univers.

Un dia, les seves òrbites es bifurquen i es perden la
pista. I passen els anys...

TARIFA FAMILIAR
Preu General: 7€
Anticipada web: 6€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

Durada: 55 minuts.
Gènere: Teatre i Titelles.
Recomenat per a tots els
públics.

Direcció i dramatúrgia:
Jordi Palet i Puig
Ajudant de direcció i
coreografia: Montse Colomé
Interpretació:
Pep Farrés i Jordi Farrés
Interpretació enregistrada:
Judit Farrés
Música:
Ò̀scar Roig
Escenografia:
Xavi Erra
Titelles i dibuixos animats:
Alfred Casas
Vídeo: Alfonso Ferri
Il·luminació: Roger Oriol
Vestuari: Nídia Tusal

De vegades ens tenim a prop.
De vegades lluny.
Com es fa una abraçada des
de la distància?

Orbital
de Farrés Brothers i Cia.
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Els Brugarol
de Ramon Madaula

Diumenge, 14 de Febrer de 2021, 19.00h
TEATRE

TARIFA ADULTS A
Preu General: 17€
Anticipada web: 15€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

Durada: 70 minuts.
Gènere: Teatre de Text

Autoria: Ramon Madaula
Direcció: Mònica Bofill
Intèrprets:
Ramon Madaula,
Jaume Madaula i
Estel Solé
Escenografia: Laura Clos
(Closca) i Sergi Corbera
Il·luminació / cap tècnic:
Jordi Berch
Tècnic en gira: Enric Alarcón

Per viure és
inevitablement
contradir-se i
redescobrir-se.

Ramon Madaula escriu i protagonitza una comèdia
familiar amb grans dosis d’humor àcid i intel·ligent
que enfronta cara a cara les contradiccions dels seus
protagonistes. Dues generacions i dues maneres
d’entendre el món en una societat on tots voldríem
creure’ns un model de coherència absoluta.

A cals Brugarol -família de l’alta burgesia catalana-
la filla, l’Anna, activista social i feminista, decideix
canviar-se el primer cognom pel de la mare. “-No
abatrem el patriarcat fins que no ens diguem com la
mare que ens ha parit.”.

Per l’Antoni Brugarol és inconcebible que la seva
filla ja no es digui Brugarol, un dels cognoms amb
més solera de la comarca. Per això, recorrerà a tota
mena d’argúcies i xantatges perquè l’Anna es faci
enrere.
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Diumenge, 21 de Febrer de 2021, 18.00h
TEATRE FAMILIAR
Ara es veu que el famós cistell de la Caputxeta no
era un de sol, no. Dotze en té. Un per cada mes de
l’any. El cistell del gener, el cistell del febrer, el cistell
del març… I així fins a completar la dotzena. I, si bé
és cert que dintre del cistell hi porta melmelada, suc
i galetes, també és veritat que cada mes de l’any
s’hi ha deixat caure en forma de vers i de tonada.
De poesia i de cançó.

Avui farem el xafarder per veure què hi trobem dins
Els cistells de la Caputxeta.

TARIFA FAMILIAR
Preu General: 7€
Anticipada web: 6€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

Durada: 50 minuts.
Gènere: Música i Poesia
Recomenat a partir de 2
anys

Intèrprets:
Mirna Vilasís (veu, acordió
diato ̀nic, guitarró, piano i
percussions)
Xavi Múrcia (veu, guitarra,
guitarro ́, sac de gemecs,
flabiol i tamborí, tarota i
percussions).
Poemes: Miquel Martí i Pol

Música
tradicional,
poemes,
cançons, estris i
joguines.
Samfaina de
Colors en estat
pur.

Els cistells de la Caputxeta
de Samfaina de Colors
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Moonlight Serenade
amb la companyia Divinas

Diumenge, 28 de Febrer de 2021, 19.00h
MÚSICA

El millor de Divinas en un nou espectacle. Una
celebració de 15 anys de carrera amb els millors hits
de la seva trajectòria.

Un concert íntim a cau d’orella: Música en directe,
coreografies, gags, humor i seducció en un cabaret
únic i reivindicatiu.

Les tres Divinas de sempre, artistes inimitables que
canten, ballen i us fan somriure evocant temps
passats, acompanyades de dos músics al piano i
clarinet/saxo. Un viatge emocionant a la música del
segle passat; alhora nostàlgic, alhora divertit; amb
direcció escènica de Martí Torras Mayneris.

Vosaltres poseu la nit. Nosaltres posem les estrelles
i una serenata a la llum de la lluna per dir-vos gràcies
i seguir gaudint i reivindicant la cultura en aquests
temps difícils.

TARIFA ADULTS B
Preu General: 12€
Anticipada web: 10€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

Durada: 110 minuts.
Gènere: Teatre Musical

Divinas:
Carla Mora, Irene Ruiz i Marta
Mora
Direcció escènica i guió:
Martí Torras
Direcció musical:
Irene Ruiz
Direcció coreogràfica:
Carla Móra
Producció executiva:
Divinas
Vestuari i maquillatge:
Glòria Duran
Disseny d’escenografia:
Martí Torras
Disseny de so: Pere
Albinyana
Disseny d’il·luminació:
Martí Torras
Fotografia: David Ruano

Celebrem 15 anys d’humor i
seducció amb les Divinas.
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The Postman
amb Txema Màgic

Diumenge, 7 de Març de 2021, 18.00h
TEATRE FAMILIAR

Distribueix tot el que té destinatari. Però avui, en
finalitzar la jornada, s’adona que té un paquet sense
adreça ni remitent.

No sap per a qui és.

Que hauria de fer? Decideix obrir-lo i descobrir
que conté aquest paquet.

No podia sospitar que li podria passar amb aquest
paquet sense propietari.

Mai ho podia haver imaginat. Però al final trobarà el
destinatari.

Diuen que és l’únic carter que ha repartit cartes en
més de vint països dels cinc continents. Ha entregat
paquets a la Reina d’Anglaterra, al Papa i a un
president de la Casa Blanca.

TARIFA FAMILIAR
Preu General: 7€
Anticipada web: 6€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

Durada: 55 minuts.
Gènere: Màgia i humor
gestual.
Recomenat per a tots els
públics.

Direcció i interpretació:
Txema Muñoz
Co-Direcció:
Mario Andres Gómez, Jaume
Jové (JAM) i Mai Rojas
Banda sonora original:
Tomás Peire i Lucas Peire
Escenografia:
Placton escena, StageLab
Disseny de vestuari:
Paulette

Espectacle guardonat amb més de deu premis
de diferents països.
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Calma!
amb Guillem Albà

Diumenge, 14 de Març de 2021, 19.00h
TEATRE
Guillem Albà ens explica, sol i sense paraules, un
fet tan complex i alhora tan quotidià: la pressa.
Aquest "corre tothora" en el que vivim instal·lats.

Calma! porta l’espectador a gaudir d’una
experiència per moments còmica, per moments
poètica. Amb el clown com bandera i a través dels
titelles, el gest, les ombres o la música; farà
qüestionar-nos el dia a dia i el mateix viatge vital. Si
val la pena córrer tant, si estem fent el que realment
ens omple, i en definitiva: si volem seguir així o
volem canviar-ho.

Calma! és pur Guillem Albà. El seu clown salvatge hi
és present, la seva poètica no hi falta, i el seu
missatge optimista i vital esdevé, finalment, catàrtic.

TARIFA ADULTS B
Preu General: 12€
Anticipada web: 10€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

Durada: 70 minuts.
Gènere: Teatre Clown

Direcció i Interpretació:
Guillem Albà.
Creació:
Alícia Serrat, Marc Angelet,
Andreu Martínez, Guillem
Albà. Música: Pep Pascual.
Dramatúrgia:
Alícia Serrat, i Marc Angelet.
Gest i Titelles:
Andreu Martínez.
Moviment:
Ariadna Peya.

Aquell moment
en què
aconsegueixes
parar i mirar el
que estàs fent.
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Joc de Cadires
de la companyia Cal Teatre

Diumenge, 21 de Març de 2021, 18.00h
TEATRE FAMILIAR

Joc de Cadires parla sobre la relació entre les
persones i les cadires i com el lloc que ocupem
condiciona el nostre punt de vista: tot depèn de la
cadira des de la qual es miri.

En aquest espectacle familiar explorem els límits de
les nostres cadires precisament com això, com un
joc, un intercanvi de llocs, de punts de vista que ens
porten irremediablement a experimentar una de les
capacitats humanes més importants per
comprendre al món i als que ens envolten:
L’empatia.

Una família s’asseu a taula. Cadascú ocupa la seva
cadira i el seu lloc, com s’ha fet sempre. I ningú es
pregunta qui li va assignar aquest lloc ni perquè,
com passa amb les coses que simplement són
“així”. Però què passaria si un dia algú s’asseu en un
lloc diferent del que li toca?

TARIFA FAMILIAR
Preu General: 7€
Anticipada web: 6€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

Durada: 50 minuts.
Gènere: Titelles
Recomenat per a tots els
públics.

Direcció i Dramatúrgia:
Dora Cantero
Interpretació i Manipulació:
Carlos Gallardo i Jordi Font
Disseny escenogràfic:
Carlos Gallardo
Construcció Titelles:
Sergio Escalona i Carlos
Gallardo
Disseny Il·luminació:
Mario Andrés
Fotografia:
Judith Rodriguez
Vídeo:
Nina Solà
Disseny Gràfic
Sergio Escalona

T'has assegut mai a la cadira
d'un altre?

10



Manu Guix
Concert de la seva trajectòria discogràfica

Diumenge, 28 de Març de 2021, 19.00h
MÚSICA
Manu Guix ens presenta en format acústic les
cançons de la seva discografia i, alhora, realitza
versions d’altres temes clàssics de la música de tots
els temps. Un concert amb una forta implicació i
participació amb el públic que arrasa allà on va.

Manu Guix és un dels grans intèrprets i compositors
del nostre país amb una llarga càrrega com a autor
i inte ̀rpret, compositor i director de musical o també
conegut per les seves aparicions a la televisio ́.

TARIFA ADULTS B
Preu General: 12€
Anticipada web: 10€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

Durada: 90 minuts.
Gènere: Concert

Veu i piano: Manu Guix
Fotografia: Berta TianaGaudeix d’aquest gran artista

i el seu piano en un concert
proper, emotiu i exclusiu.
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Safari
de la companyia La Baldufa

Diumenge, 11 d’Abril de 2021, 18.00h
TEATRE FAMILIAR

Us convidem a participar i gaudir d’aquest Safari.

Safari conserva els dos protagonistes d'Embolic a la
Granja: en Pinyot i en Carabassot. Ara, aquests dos
personatges ens expliquen el conflicte en què s'han
trobat immersos a la sabana, on s’han desplaçat
després d’haver rebut la notícia que els advertia de
la misteriosa desaparició del lleó.

En la seva tasca d’investigació interpel·len la girafa,
el mico, l’elefant, el cocodril... i en plena aventura,
topen amb el lleó, capmoix i pensarós, que no sap
rugir. Amb la ferma voluntat de resoldre el cas i
donar-li un cop de mà, els intrèpids investigadors de
La Baldufa miren d’esbrinar quins són els motius
d’aquest pesar. Per què el cocodril s’entesta a
ultratjar el lleó, que no sap rugir? Per què la resta
d’animals també s’entossudeix a fer-li la guitza?
Què caldrà fer perquè el rei de la sabana
s’envalenteixi?

TARIFA FAMILIAR
Preu General: 7€
Anticipada web: 6€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

Durada: 47 minuts.
Gènere: Titelles i Teatre
Recomenat a partir de 3
anys

Direcció: Ramon Molins
Música: Oscar Roig
Actors:
Pinyot: Enric Blasi o Emiliano
Pardo
Carabassot: Carles Pĳuan o
Ferran López

Un espectacle
adreçat als més
petits on el
“bullying” és la
qüestió que
s’aborda.
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Àer
amb EsDansa (de Laia Santanach)

Diumenge, 18 d’Abril de 2021, 19.00h
DANSA

TARIFA ADULTS B
Preu General: 12€
Anticipada web: 10€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

Durada: 60 minuts.
Gènere: Dansa
Contemporània

Idea i direcció:
Laia Santanach
Coreografia:
Laia Santanach amb
col·laboració dels intèrprets.
Ballarins:
Anna Hierro, Laia Santanach i
Mario G. Sáez
Composició musical:
Carlos Martorell

Àer reflexiona sobre l'origen i l'execució del
contrapàs, d'origen religiós, de caràcter solemne i
executat, originalment segons diuen alguns experts
únicament per homes.

Àer planteja la religió amb la creença i/o confiança
de la unitat de grup, des del desig a quelcom
tangible, com la voluntat pren un paper
protagonista pel treball persistent per aconseguir
alguna cosa. Així el seu caràcter solemne, seriós es
manté per construir una coreografia on el gènere
perd importància per a ser ballat per homes i dones.

Àer és una peça de dansa contemporània i música
electrònica que replanteja la dansa tradicional
popular del contrapàs amb la seva música des d'una
visió actual, personal i subjectiva entenent-la com a
referent vivencial, estructural i social del moment
amb una mirada en clau de gènere.
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Anem al Teatre

FEBRER

ADÉU PETER
PAN
amb Festuc Teatre.
Dll.22 de Febrer de 2021

LAIKA
de Xirriquiteula Teatre.
Dv. 26 de Febrer de 2021

MARÇ

SILVER DROPS
d’Anna Macau.
Dc. 3 de Març de 2021

PIES DE
BAILARIN
amb Da. Te Danza.
Dv.12 de Març de 2021

ABRIL

SEMPRE DE
VACANCES
Amb 2 Princesses
Barbudes.
Dt.20 de Març de 2021

THE SEY
SISTERS EN
CONCERT
amb The Sey Sisters.
Dm. 28 d’Abril de 2021
Dv. 30 d’Abril de 2021

MAIG

PIRATES,
BRUIXOTS I
ALTRES
BITXOS
de Pep Lopez.
Dj.6 de Maig de 2021

BITXOS
RAROS
de Nuri Total.
Dj.13 de Maig de 2021
Dv.14 de Maig de 2021

Organitza:

El Teatre Principal d’Arenys de Mar també oferim una programació de teatre escolar que anomenem
la Campanya Anem al teatre, organitzada per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Arenys de Mar
(Regidoria d’Ensenyament) i el Teatre Principal i gestionada per la Fundació Cultural de Granollers AC.

Espectacles de música, dansa, teatre, circ, titelles i pallassos, idonis per a cada nivell educatiu. Amb
aforaments limitats per gaudir millor de l’espectacle i amb guies didàctiques adients per treballar les
obres.
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Carrer de l’Església 45-47 08350 Arenys de Mar
Tel.: 93 7921183 - 679 089 927

www.teatreprincipal.cat info@teatreprincipal.cat

Amb el suport i la col·laboració de:

#CULTURASEGURA
COVID-19: NORMES DE SEGURETAT
PER ALS ESPECTACLES

Per la tranquil·litat i benestar de tothom, us demanem que seguiu
aquestes mesures de seguretat.

Gràcies!

Cal arribar al teatre amb temps suficient. (30 min. aprox.)

Les entrades i sortides del públic es realitzaran de forma
esglaonada, sempre mantenint les distàncies de seguretat
i les indicacions del personal del teatre en tot moment.

És obligatori venir amb mascareta i dur-la posada durant
l’espectacle.

Cal rentar-se les mans a l’entrada del teatre amb el gel
desinfectant que hi trobareu.

Els adults hauran de ser responsables dels seus infants a
càrrec en tot moment.

Portar la vostra entrada adquirida al portal web del Teatre
Principal si és possible descarregada en el vostre telèfon
mòbil.

Seieu a la vostra butaca assignada.

No es podrà accedir a la sala un cop començada la funció.

Els lavabos del teatre estaran tancats.

Eviteu l’entrada al recinte amb possibles símptomes de
la Covid-19

Aforament limitat segons normativa vigent.


