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Un cop l’any



COMPRAR ENTRADES

1840. Antoni de Montpalau, reputat científic naturalista de la burgesia barcelonina, 
es veurà empès a resoldre el misteri de les morts que assoten al poble de Pratdip i 

s’atribueixen al sanguinari vampir Onofre de Dip. Ajudat per la seva cosina, la
capitana de la marina, Isadora Novau i per la jove i valenta Agnès d’Urpí, els ferms 

principis racionalistes de Montpalau començaran a esquerdar-se.
Basada en la novel·la d’aventures vampíriques de Joan Perucho, aquesta

adaptació posa el focus en el viatge iniciàtic de l’heroi Antoni de Montpalau i el 
descobriment d'un món que creia impossible.

Diumenge 23/01/2022 · 18h

Les històries naturals
de Sílvia Navarro, Miquel Agell i Marc Sambola

Lazzigags Produccions
Musical · 105 minuts · Professional

https://staperpetua.koobin.cat/index.php?action=PU_evento&Ev_id=2776


COMPRAR ENTRADES

Jana és una jove barcelonina, resident al barri de Gràcia, viu amb parella i treballa 
en una food truck on ofereix uns excel·lents dolços elaborats per ella mateixa. La 
seva vida privada no és dolça, sinó amarga. La relació amb l’Eric, el seu company 

sentimental, no passa pels millors moments i sort en té del suport d’en Pol, la Beth 
i la Mar, que l’aconsellen i l’animen cada dia. Un fet ho canviarà tot. Una notícia és 

a punt de capgirar el futur d’aquesta jove.

Diumenge 30/01/2022 · 18h

Jana
d’Ermenegild Siñol i Romà Ferruz

Filagarsa de Molins de Rei
Comèdia musical · 100 minuts · Amateur

https://www.entrapolis.com/entrades/jana-teatre-del-centre


COMPRAR ENTRADES

SOS és un thriller teatral que provoca tensió i inquietud del primer fins al darrer 
minut. Una obra d’intriga amb el telèfon com a fil conductor, una trama de tensió 
narrativa en temps real que pretén atrapar al públic en un espectacle sorprenent.

En la centraleta del telèfon d’emergències 112, durant el rutinari torn de nit, l’agent 
Rita Sala rep, entre d’altres, l’estranya trucada d’una dona aterrada. L’agent, reclosa  

a la seva comissaria, voldrà localitzar i ajudar a aquella dona en perill. Haurà 
d’afrontar, la precipitació dels esdeveniments i els seus propis dimonis personals.

Dissabte 05/02/2022 · 19h

SOS
de Jordi Ferragut

Maçateatre de Maçanet de la Selva
Thriller · 75 minuts · Amateur

https://www.entrapolis.com/entrades/sos-teatre-del-centre


COMPRAR ENTRADES

Un teatre, una tarda d’audicions, un director cansat i desanimat rep una última i 
inesperada actriu que encarna tot el que ell detesta i l’arrossegarà a un joc de 
submissió, dominació i sensualitat on els personatges de ficció i els reals es 

confonen i la realitat i la irrealitat es fonen. L’obra en si, és una crítica directa a 
l’obra pròpia i el seu sexisme, però a la vegada ens parla de fins a quin punt l’autor 

està lliure dels dimonis que allibera a les seves pàgines. Quant molt o poc
amaguen els personatges respecte a si mateix?

Diumenge 13/02/2022 · 18h

La deessa de les pells
de David Ives

MaGreT Companyia Teatral de Vilafranca del Penedès
Comèdia · 90 minuts · Amateur

https://www.entrapolis.com/entrades/la-deessa-de-les-pells-teatre-del-centre


COMPRAR ENTRADES

Us heu preguntat mai si els diners fan la felicitat? O si tenir diners fa canviar les 
persones? De segur que sí... Un matrimoni d’esquerres, d’edat i classe mitjana, veu 
trastocada la seva tranquil·la i equilibrada vida per l’aparició sobtada, inexplicable i 

absurda de diners a casa seva. A partir d’aquest fet anecdòtic, que juga amb els 
límits de la realitat i la ficció, la relació entre la mateixa parella i amb la resta de 

personatges, la seva dona de fer feines i un veí del tot inusual, s’anirà embolicant 
d’allò més, produint un seguit d’escenes delirants.

Dissabte 19/02/2022 · 19h

Bojos per la pasta!
de Sébastien Thiéry

Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà
Comèdia · 100 minuts · Amateur

https://www.entrapolis.com/entrades/bojos-per-la-pasta-teatre-del-centre


COMPRAR ENTRADES

Todos tenemos necesidad de ser reconocidos. Todos. Te dediques a lo que te
dediques. Y una vez cubierta esa necesidad, entramos en el terreno de la adicción 
al aplauso. El relumbrón nos deslumbra. No tenemos más remedio que reírnos de 

eso, porque es muy ridículo el ridículo que hacemos. 
Una pequeña compañía de teatro está en plena sesión de trabajo. Preparan una 
función que habla de ser libres haciendo lo correcto. En Cabezas de cartel nos
colamos en un momento crítico del proceso creativo de esta obra en el que se
encontrarán los principios éticos con la necesidad de sentirnos importantes.

Diumenge 06/03/2022 · 18h

Cabezas de cartel
de Celia Nadal i Javier Manzanera

Perigallo Teatro
Metateatre · 90 minuts · Professional

https://staperpetua.koobin.cat/index.php?action=PU_evento&Ev_id=2777


COMPRAR ENTRADES

El diari d’Anna Frank reflecteix la forma de pensar i de viure d’una nena: Anna 
Frank. Ella és jueva i es va veure obligada a conviure durant dos anys en el reduït 

espai d’unes golfes per refugiar-se de la persecució nazi. La convivència
s’organitza a base d'horaris, sacrificis, torns... I sobretot por, angoixa de ser

descoberts. Dins d’aquest ambient, Anna viu el despertar de l’adolescència amb la 
rebel·lia pròpia d’una generació que creu que pot millorar el món. Però sobretot, 

Anna vol transmetre el seu ideal: “Jo crec, malgrat tot, que les persones són bones 
en el fons del seu cor”. 

Diumenge 13/03/2022 · 18h

El diari d’Anna Frank
de Rafael Aguilar

Grup de teatre Deixalles81 de Sant Feliu de Codines
Drama · 120 minuts · Amateur

https://www.entrapolis.com/entrades/el-diari-danna-frank-teatre-del-centre


COMPRAR ENTRADES

Any 1975. El Josep i la Pilar es troben casualment en un parador de La Rioja.
Després de sopar, s'acaben enrotllant. Però l’aventura no s'acabarà amb aquella 

nit; continuaran reunint-se secretament Un cop l'any, el mateix dia, al mateix
parador i a la mateixa habitació. La resta de l'any continuaran amb les seves vides, 

matrimonis i fills.
Els següents 25 anys viuran situacions bones, dolentes, rocambolesques i d'una 

intensitat a vegades del tot imprevisible. I és que les famílies canvien, així com les 
modes, la política i l'avenç de la tecnologia... coses que influiran en la vida 

d’aquests dos personatges.

Diumenge 27/03/2022 · 18h

Un cop l’any
de Bernard Slade

Grup de teatre Tàndem de Santa Perpètua de Mogoda
Comèdia romàntica · 90 minuts · Amateur

https://www.entrapolis.com/entrades/un-cop-lany-teatre-del-centre


Més informació a www.gruptandem.cat
i a les nostres xarxes socials Q E D

#mostrateatreSPM

Preus obres amateurs
6€ - Majors de 65 anys
6€ - Menors de 14 anys

8€ - Entrada general
Venda d’entrades a www.entrapolis.com i a taquilla

des de 30 minuts abans de cada funció. 

Diumenge 27/03/2022 en finalitzar l’obra,
acte de cloenda de la 31a Mostra de Teatre

i entrega del Premi Espectador.

Preus obres professionals
10€ - Entrada anticipada
12€ - Entrada a taquilla

Venda d’entrades a www.staperpetua.cat i a taquilla
des de 30 minuts abans de cada funció. 

https://www.entrapolis.com/ca/
http://staperpetua.cat/
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Una producció de: 

Amb el suport de: 




