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Venda d’entrades

SEGUEIX-NOS:

•  teatretsosona.cat

•  A les taquilles dels teatres:                                                 
1 hora abans de l’espectacle
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Teatrets d’Osona
Projecte d’arts escèniques de 
proximitat. 
Espais petits per a grans espectacles!

El treball conjunt entre Sant Hipòlit de 
Voltregà, Roda de Ter i Tona permet 
crear una sintonia en diversos àmbits 
i plantejar noves accions, oferint 
espectacles professionals de teatre, 
clown i humor, circ, dansa, música, 
titelles, poesia visual i nous formats, 
adreçat a espectadors/es de totes 
les edats.
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Sopa de Pedres és la història de 
l’Alma, una nena que ha de fugir del 
seu país perquè veu com al cel enlloc 
de volar-hi estels un dia hi arriben els 
avions. 
Després d’un llarg i dur viatge, arriba a 
un indret desconegut on aparentment 
tothom té de tot però no volen compartir 
res amb ella.

Sala Petita | Sant Hipòlit de Voltregà
Dg 15 / 1 /23   -   18 h

SOPA DE 
PEDRES
D’Engruna Teatre

TEATRE FAMILIAR

preu:  5€

Amb enginy i intel·ligència fa una 
sopa de pedres que transforma 
l’individualisme de tot un poble en una 
feina en equip i dona una lliçó de vida 
a tots aquells que inicialment li havien 
tancat la porta.

Espectacle recomanat a partir de 
4 anys.
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Després d’un matí seguint la 
metodologia de Marie Kondo, Ella es 
troba asseguda a la tassa del lavabo. 

Com pot ser que només això pugui 
capgirar la seva vida? És el moment. 
(Tothom caga i tothom s’enamora) és 

ÉS EL 
MOMENT
Monòleg de petit format

TEATRE

una peça de petit format que combina 
teatre de text i moviment. 

Un monòleg amb sinceritat, ironia i 
sarcasme que es desenvolupa en un 
lavabo.

Teatre Eliseu | Roda de Ter
Dg 22 / 1 /23     -     18 h

preu: 5€ anticipada / 8€ taquilla
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Tres clowns -la Pústula, en Gresca i la 
Mortadefam – s´han reunit de nit en un 
indret solitari per assajar una tragèdia 
escrita per en Will, el quart membre de 
la companyia, que encara no ha arribat. 

Mentre esperen el seu amic, els tres 
personatges reflexionaran sobre els 
temes més profunds de l´existència 
fent un retrat de la condició humana, 

Sala Petita | Sant Hipòlit de Voltregà
Dj  26 / 1 /23   -   10 h

TOT ESPERANT
EN WILL
D’Egos Petits

TEATRE FAMILIAR

SESSIÓ ESCOLAR

mitjançant la música, el sentit de l´humor 
i el teatre dins del teatre. Tampoc no 
hi faltaran algunes ballaruques perquè 
quedi clar que, al capdavall… la vida és 
una meravellosa comèdia!

Sessió escolar per a l’alumnat de
l’Escola Voltregà.
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“El Lloc” va començar a prendre cos el 
gener del 2019, i el seu procés de creació 
ha finalitzat al 2021. La coreografia 
s’intitula El Lloc, pel fet que al·ludeix al 
punt on veritablement es produeix una 
experiència de retorn.

Després de perseguir durant molt de 
temps l’escarni de la vida en el context 
d’un món hostil, que es complau més 

EL LLOC
REFLEXIÓ ESCÈNICA A 
PROPÒSIT DEL RETORN
Cia Zamdart

DANSA

aviat en l’escorça de les coses que en 
l’ametlla que s’hi amaga, hom recupera el 
vincle original, capgira el sentit creatiu, i 
reprèn enriquit, l’inici de la vida.

Un record dels Drames Litúrgics, que 
van tenir, i encara tenen vigència al llarg 
de l’any a alguns indrets de Catalunya.

Espectacle inclòs en el cicle “Km.0”.

preu: 10€

Sala la Canal | Tona
Dv  27 / 1 /23   -  20.30h
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Un concert teatralitzat per a tots els 
públics sota la direcció artistica d’en 
Guillem Albà.

La companyia entra al teatre per 
interpretar les seves cançons i ficar-
se a la pell dels personatges que fan 
possible que l’aigua vagi des de les 
profunditats de la terra fins a les aixetes 
de casa vostra. 

Teatre Eliseu | Roda de Ter
Dg 29 / 1 /23    -   11.30 h
preu: 3€ anticipada / 5€ taquilla

El cicle de l’aigua i com l’home ha enginyat 
unes màquines per domesticar aquest 
element tan essencial que viu en nosaltres.

És el primer espectacle de sala produït 
exclusivament per La Tresca i la companyia 
s’ha envoltat d’un bon equip de 
professionals: la mirada artística de Guillem 
Albà, amb l’ajuda de la Carla Tovias.

MAQUINAIGÜES
De La Tresca i la Verdesca

MÚSICA/TEATRE
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Dos personatges que viuen en pisos i 
espais diferents, es mouen en costats 
oposats i observen les coses des de 
distants punts de vista. 

Cadascú amb la seva pròpia vida rutinària 
plena de certeses, pors i el temor i la 
curiositat de trobar-se amb els altres. 
L’únic element d’unió entre ells és un petit 
gat vermell que viu entre els dos pisos.

Sala Petita | Sant Hipòlit de Voltregà
Dg 5 / 2 /23   -   18 h

UNA HISTÒRIA 
BOCA AVALL
Cia La Baracca

ESPECTACLE FAMILIAR

preu:  5€

La fugida d’aquest amic de quatre potes 
els portarà a trobar-se i a una cerca 
que es convertirà en un viatge ple de 
descobriments i sorpreses. 

“Una storia sotto sopra” de la 
companyia italiana La Baracca és un 
espectacle sense text. Un Espectacle 
familiar per a tots els públics.
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Teatre Eliseu | Roda de Ter
Dg 5 / 2 /23    -    18 h

POTSER NO 
HI HA FINAL
De Circ Pistolet

CIRC FAMILIAR

preu: 3€ anticipada / 5€ taquilla

Un escenari desordenat…els acròbates 
arriben tard… i el músic, on és?

Aquest és el tret de sortida de 
l’espectacle, un portor que mana i ho 
vol controlar tot i que ningú li fa cas… un 
àgil-verticalista desmanegat, juganer… un 
acròbata novell i amb poca auto-estima… 
i un músic amb deliris de grandesa i 
records d’un passat millor.

Seran capaços d’encadenar més d’una 
figura sense equivocar-se? 

Un gran viatge delirant que ens fa viatjar 
des de Kentucky a Montserrat i de l’oest 
americà fins a Andalusia! 
Un espectacle a ritme de rock, amb 
acrobàcies sobre taula, verticals, mini-
bàscula i equilibris de mans a mans en 
duo i trio!
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POTSER NO 
HI HA FINAL
De Circ Pistolet

CIRC FAMILIAR

Mr. Alret, comediant, malabarista, 
manipulador d’objectes, equilibrista i 
acordionista de professió. 

És un personatge excèntric que té un 
carrer propi, on ens submergirà en el 
seu univers humorístic a través del joc, 
transportant-nos a un món de màgia, 

MR. ALRET
Cia Moi Jordana

CIRC FAMILIAR

humor i fantasia.
Espectacle per a tota la família, circ 
clàssic amb dosis de contemporaneïtat. 
Senyores i senyors, nens i nenes, 
passin i vegin, i sobretot gaudeixin de 
l’espectacle.

Espectacle inclòs en el cicle “Km.0”

preu: 5€

Sala la Canal | Tona
Ds  25 / 2 /23   -  17.30h
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Concert íntim de cançons de la Guillermina 
Motta interpretades per un alter ego molt 
particular, anomenat Guillermotta, encarnat 
per Jordi Vidal, acompanyat de Jordi 
Cornudella al piano, sota la direcció de Jordi 
Prat i Coll. Sensibilitat, ironia, compromís, 
mamarraxisme, poesia….en definitiva, bones 
cançons en bona companyia.

Espectacle programat en el marc del Dia 
Internacional de les Dones (8 març).

Sala Petita | Sant Hipòlit de Voltregà
Dj  9 / 3 /23    -  20 h
preu:  5€

GUILLERMOTA
Tribut a Guillermina Motta

MÚSICA

• Premi de LA CRÍTICA 2021 a Jordi Vidal, MILLOR ACTOR
• Premi TEATRE BARCELONA 2021-22 a Jordi Vidal, MILLOR 
INTERPRETACIÓ
• Premi TEATRE BARCELONA 2021-22 MILLOR 
ESPECTACLE MUSICAL DE PROXIMITAT
• Nominació PREMIS TEATRE MUSICAL a MILLOR MUSICAL 
DE PETIT FORMAT
• Nominació PREMIS TEATRE MUSICAL a Jordi Cornudella a 
MILLOR DIRECCIÓ MUSICAL
• Nominació PREMIS TEATRE MUSICAL a Jordi Vidal a 
MILLOR INTERPRET PROTAGONISTA EN UN ROL MASCULÍ
• Nominació PREMIS BUTACA a Millor Musical
• Nominació PREMIS BUTACA a Jordi Vidal, MILLOR ACTOR
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Deixant enrere els perills del seu poble 
natal, la família Cotton es dirigeix   a 
la ciutat a la recerca de noves vides i 
oportunitats. 

Entre els terrats i les llums de la ciutat, 
entre les teles, els fils i les màquines 
de la fàbrica, la mare i les seves dues 
filles viuran noves aventures i perills 
desconeguts. 

Teatre Eliseu | Roda de Ter
Dg 12 / 3 /23     -    11.30 h

LAS COTTON
De Cia. Anita Maravillas

TEATRE  FAMILIAR

preu: 3€ anticipada / 5€ taquilla

Però aquesta vegada no estan sols i 
llançaran amb força les ganes de ser 
feliços.

Un cop més, el teatre de titelles ens 
permet crear un imaginari, una estètica 
i uns codis que ens ajuden a explicar 
conceptes “adults” al públic més petit.



14 / 

Una adaptació lliure de Hamlet.

L’Àngel no ha tingut gaire sort a la vida, 
però això no té per què? impedir arribar 
a on vulgui.
 
Cal sacrificar molt per tenir èxit, un cop 

Sala Petita | Sant Hipòlit de Voltregà
Dc  15 / 3 /23    -  10 h
SESSIÓ INSTITUT

HANLE
Leamök (País Valencià)

TEATRE

ho entens, no és tan difícil. 
Només pots confiar en tu mateix. 

La cultura d’internet, urbana i 
japonesa es combinen per dinamitzar 
la història amb elements com el trap 
i l’aikido.
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El Festival EnCanta arriba a la seva 
6ena edició. Per la presentació hem 
convidat als Fetus que a finals del 
2022 van editar el disc “La Serra dels 
Perduts”. 

En el seu últim treball ens parlen de 
revoltes populars, d’herois i de derrotes, 
però sobretot creen himnes que ens 
ressonen dins el cap després de la 

FETUS presenta  
La Serra dels Perduts
Presentació festival EnCanta

MÚSICA

primera escolta Fetus eren senzillament 
un grup de punk-rock fins que van 
descobrir els romanços de Jaume Arnella. 

Al nou disc “La serra dels perduts” 
exploren un nou univers on s’aglutinen 
històries populars de l’imaginari 
empordanès i cançons perdudes de les 
Gavarres i de més enllà.

Teatre Eliseu | Roda de Ter
Dv   17 / 3 /23    -    20.30 h
preu: 8€ anticipada / 10€ taquilla
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Nacho i Miranda, una jove parella de 
Barcelona,   visiten uns amics que acaben 
de ser pares per conèixer el petit Jan. Tot 
sembla anar bé fins que Nacho deixa anar, 
sense donar-li gaire importància, que el 
nadó d’Eloi i Sonia… és molt lleig.

La nova comèdia del tàndem de 
dramaturgs Carmen Marfà i Yago 
Alonso.

LA PELL FINA
De Carmen Marfà 
i Yago Alonso

TEATRE

Dir la veritat està molt bé, però… 
què passa quan aquesta veritat ofèn? 
Cal dir-la? 

Aquesta obra reflexiona, en clau d’humor, 
sobre la manera que tenim de tractar-nos. 
Temes com la maternitat, el talent o les 
relacions de parella posen de manifest 
que tenir cura dels altres segueix sent una 
assignatura pendent.

Teatre Eliseu | Roda de Ter
Dg   19/ 3 /23     -    18  h
preu: 12€ anticipada / 15€ taquilla



/ 17/ 17

LA PELL FINA
De Carmen Marfà 
i Yago Alonso

TEATRE

“Entre la Terra i el Cel” reuneix els dos 
àlbums de la JU: “El món es mou” i 
“Bandera blanca”.
Amb una sonoritat plenament orgànica 
i formant un duet amb guitarra acústica, 
la seva veu planeja en un context que 
s’emmiralla a una realitat proactiva cercant 
l’essència d’allò que “s’és”. El so que neix 
de la quietud s’empara a un tot, i vinculant 
la melodia amb la poesia s’acull també a 

JU presenta
ENTRE LA 
TERRA I EL CEL
MÚSICA

la llavor de les paraules, de poetes com 
Clementina Arderiu, Pere Vilanova, Jaume 
Coll o Maria Mercè Marçal.

Una proposta única, propera i càlida per 
connectar, despertar i sentir en primícia 
cançons que parlen de la nostra història, de 
l’origen, de les incògnites i les inquietuds, 
personals i col·lectives, d’aquest país i del 
món.

preu: 10€

Sala la Canal | Tona
Dv  31 / 3 /23   -  20.30h
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L’hàbitat natural de qualsevol pallasso 
és l’escena, amb el seu públic. Però què 
passa quan es queda tot sol? 

És darrere les cortines on es barreja 
la persona i el personatge. On es 
desdibuixa la línia que els separa. Un 
limbo que no és l’escenari ni la vida real.

Sala Petita | Sant Hipòlit de Voltregà
Dg  14 / 5 /23    -  18 h
preu:  5€

SOLO
Roi Borrallas 

CLOWN

És en aquesta frontera on es desenvolupa aquest 
espectacle. Passin i vegin la intimitat d’aquest 
artista, les seves il·lusions i les seves pors. Vegin 
com es defensa de la soledat i la rutina amb 
imaginació i humor. Passin i vegin el que ningú veu.

Una persona davant de si mateixa. Un actor 
sense públic, un pallasso quan ningú l’observa.



Teatre Eliseu
Bac de Roda, 1 bis,
08510 RODA DE TER

Sala Petita d’Osona
C. de l’església, 2
08512 SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

Sala La Canal
C. Antoni Figueras, 23
08551 TONA



teatretsosona.cat


