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Benvingudes i benvinguts a TeatresDespí!
Si vols gaudir d’una experiència única no et pots
perdre el programa de teatre que et presentem.
Un programa ple d’activitats de diferents
modalitats per a tots el públics.
Viu, sent i il·lusiona’t amb el teatre a Sant
Joan Despí. Hi trobaràs espectacles d’arts
escèniques com el teatre, la comèdia, el circ,
la dansa, la música, la màgia... i, sobretot,
hi trobaràs oportunitats increïbles per poder
cantar, ballar, riure, plorar, emocionar-te i vibrar.
Per tot això posem a la teva disposició tres
espais on podràs sentir-te com a casa: el teatre
Mercè Rodoreda, l’auditori Miquel Martí i Pol i
la sala Bulevard. Espais que responen a una
mateixa il·lusió, comptar amb una programació
cultural estable, diversa i de qualitat.
Volem aconseguir que gaudeixis d’un moment
únic, que el temps s’aturi per un moment per
sortir de TeatresDespí millor de com hi has
entrat.

TEATRE
MERCÈ RODOREDA
Carrer Major, 69
Tel. 93 267 57 02

AUDITORI MIQUEL
MARTÍ I POL

Av. Barcelona, 83-85
93 477 00 51

EL BULEVARD
CASAL DE JOVES
Av. Barcelona, 83-85
93 373 91 07

Més cultura per a una
societat millor

Más cultura para
una sociedad mejor

Garantir l’accés a la cultura és un dels objectius
que tot govern ha de tenir entre les seves
prioritats. El consum de productes culturals
en qualsevol de les seves expressions és
directament proporcional al desenvolupament
d’una societat, aportant valors indispensables
per al nostre creixement col·lectiu, ajudant-nos
a veure la realitat amb altres ulls i, per tant, a
ser persones més reflexives, tolerants, crítiques,
savies... Per això, des de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí treballem per anar incrementant i
millorant l’oferta cultural que la ciutat ofereix
a la seva ciutadania, com ara la programació
estable de teatre i espectacles. Una programació
que, en els darrers anys, ha fet un pas qualitatiu
i quantitatiu notable. Ara, de cara al primer
semestre de 2022, en tenim una nova prova en
aquest llibret, amb muntatges d’alt nivell per
a tots els públics i de tots els estils. Segur que
trobareu més d’una proposta que us interessi.

Garantizar el acceso a la cultura
es uno de los objetivos que todo
gobierno debe tener entre sus
prioridades. El consumo de
productos culturales en cualquiera
de sus expresiones es directamente
proporcional al desarrollo de
una sociedad, aportando valores
indispensables para nuestro
crecimiento colectivo, ayudándonos
a ver la realidad con otros ojos
y, por tanto, a ser personas más
reflexivas, tolerantes, críticas,
sabias... Por eso, desde el
Ayuntamiento de Sant Joan Despí
trabajamos para ir incrementando y
mejorando la oferta cultural que la
ciudad ofrece a su ciudadanía, como
la programación estable de teatro
y espectáculos. Una programación
que, en los últimos años, ha dado
un paso cualitativo y cuantitativo
notable. Ahora, de cara al primer
semestre de 2022, tenemos una
nueva prueba en este libreto, con
montajes de alto nivel para todos
los públicos y estilos. Seguro que
encontrará más de una propuesta
que le interese.

Esperem aconseguir-ho i que gaudeixis dels
espectacles.
Obrim el teló! La teva butaca ja està preparada!
Que comenci l’espectacle!

Belén García

Alcadessa de
Sant Joan Despí

TEATRE

JALEIU

A càrrec de Guillem Albà i la MARABUNTA
Creació, direcció i interpretació: Guillem Alb
Músics: Edgar Gómez, Àlvar Monfort, Albert Comaleras, Martí Soler, Luisma Villegas, Irene Garcés

Guillem Albà i els sis músics de LA MARABUNTA ens
conviden a una festa d’humor, ritme i diversió.
Guillem Albà, un dels millors pallassos del moment, omple
els escenaris amb la gira de JALEIU. Un espectacle que fa
esclatar de riure tothom i on ens mostra la seva particular
manera de fer de la vida un joc.
Acompanyat pels sis excel·lents músics de LA MARABUNTA,
Guillem Albà ens porta el seu treball més provocador,
optimista i divertit. Guillem Albà & LA MARABUNTA
presenten un show vitalista, ple d’humor, amb música en
directe, i sobretot amb molt de JALEIU.

TEATRE

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA
DIVENDRES

21

GENER 2022

A LES 20 HORES
ABONAMENT
DESPÍ TEATRE

44
EUROS

PREMIUM

65
EUROS

Idioma: català

Durada: 90 minuts

Recomanat a partir de 8 anys

18 € (20 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)
16 € menors de 25 anys i majors de 65 anys, famílies nombroses, monoparentals
i diversitat funcional
5

TEATRE

LA DONA DEL
TERCER SEGONA
Cia. Teatre Nu

Director: Ivan Benet
Intèrprets: Àurea Márquez

TEATRE

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA
DIVENDRES

A l’escala hi ha una reunió. La dona del tercer segona no
sol assistir a aquestes reunions, però avui creu que hi ha de
ser; per això ha hagut de plegar abans del súper on treballa.
Ha d’explicar una cosa important a les veïnes i veïns. Ha de
demanar un favor incòmode , difícil de concedir. Un favor
relacionat amb l’estigma que arrosseguen les persones
amb alguna malaltia mental.

4

FEBRER 2022

A LES 20 HORES
ABONAMENT
DESPÍ TEATRE

44
EUROS

PREMIUM

65
EUROS

Idioma: català

Durada: 70 minuts

Recomanat a partir de 10 anys

15 € (17 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)
13 € menors de 25 anys i majors de 65 anys, famílies nombroses, monoparentals
i diversitat funcional
7

ESPECTACLES

LILA CABARET
Lila Cabaret

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA

Exhibició i mostra de teatre, circ, música, comèdia i dansa
a càrrec de dones diverses. Presentat per la Cia. Pepa
Plana (Pepa i Clara), reconegudes per la seva contribució
nacional en la visualització de les pallasses. Amb les
actuacions de Raquel Carpio, circus performer amb un
número de Roda Alemanya, Rocio Barba i Raquel Carpio
amb un duo d’acrobàcia aèria, l’actuació del grup de dansa
urbana Freedon Dance, el grup local Equilibri i el gran final
amb l’actuació de la cantautora La Otra, coneguda pel seu
missatge feminista i reivindicatiu sobre els drets de les
dones.

Idioma: cat/cast

TEATRE

DISSABTE

5

MARÇ 2022

A LES 20 HORES

Durada: 100 minuts Recomanat a partir de 10 anys

5 € (7 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)
9

TEATRE

53 DIUMENGES

TEATRE

UNA COMÈDIA de Cesc Gay

Autor i Director: Cesc Gay
Intèrprets: Pere Arquillué, Cristina Plazas, Àgata Roca i Lluís Villanueva

Tres germans han quedat per sopar i parlar del seu
pare. L’home ja és gran i hi ha qui opina que no pot
continuar vivint sol. Sovint es perd, s’oblida de les coses i
darrerament ha agafat el mal costum d’ensenyar el penis
a la veïna. El que havia de ser un agradable vespre entre
germans es converteix en una inacabable discussió al llarg
de tres setmanes, fins que…

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA
DIVENDRES

11

MARÇ 2022

A LES 20 HORES
ABONAMENT
DESPÍ TEATRE

44
EUROS

PREMIUM

65
EUROS

Idioma: català

Durada: 90 minuts

Recomanat a partir de 14 anys

20€ (22 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)
18 € menors de 25 anys i majors de 65 anys, famílies nombroses, monoparentals
i diversitat funcional
11

MÙSICA

HO TENIM TOT

CONCERT

Joan Dausà

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA

Dausà torna amb un nou disc sota el braç “Ho Tenim Tot”
després de tres anys de silenci discogràfic. Un nou disc
vitalista i optimista que torna a comptar amb la producció
de Santos&Fluren, i que consagra de manera definitiva al de
Sant Feliu de Llobregat.L’anterior gira va suposar un pas de
gegant a la carrera de Dausà. Va accedir als grans festivals
i espais escènics del país exhaurint les entrades a tot arreu
on actuava. Va compondre i cantar la cançó de l’anunci
més important del país, el d’Estrella Damm. Incorporà dues
cançons més al greatest hit català com La Gran Eufòria i
Tot Anirà Bé.El fenomen Dausà no s’atura.

DIVENDRES

Idioma: català

22

ABRIL 2022

A LES 20 HORES

Durada: 100 minuts

28 € (30 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)
13

EL LAGO DE LOS CISNES
Inernational Ballet Company de Moldavia

Què fa que El Llac dels Cignes sigui el ballet més estimat
de tots els temps? La seva encisadora història recorre
tota la gamma d’emocions humanes, i el consens popular
s’inclina a assenyalar la música de Piotr I. Txaikovski, “el
més admirat compositor de música de ballet en la tradició
clàssica que mai hagi existit”, com la major responsable,
per estar repleta de moltes melodies molt apropiades per
dansar, i summament belles i agradables d’escoltar. D’altra
banda, començant per les notes del tema malenconiós
i misteriós de l’oboè, que anuncia la presència de la
princesa-cigne al costat del llac, els ritmes, ja siguin ràpids
o lents, han inspirat (i encara inspiren) coreografies líriques,
fluïdes, i fins i tot una mica dramàtiques que ofereixen una
gran oportunitat de lluïment als intèrprets.
A conseqüència del drama humanitari que s’està produint
com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna, s’han substituït
totes les representacions del Ballet de Moscou per
la companyia International Ballet Company de Moldavia.

DANSA

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA
DIJOUS

28

ABRIL 2022

A LES 20 HORES

DIVENDRES

E X EN T R
HA A
UR DE
ID E S
S

DANSA

29

ABRIL 2022

A LES 20 HORES

Durada: 110 minuts Apte per tots els públics
Venda d’entrades: www.4tickets.es/balletdemoscu
Preus: 38 € | Pack Familiar (mínim 4): 30 € | Grups+12 persones: 25 €
Entitats i escoles de dansa (introducció codi per la compra): 25 €
15

MÀGIA

ACCIÓ

MÀGIA

Cia. Mag Ramó

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA

Autor i intèrpret: Ramón Flórez
Ajudant d’escena i regidoria: Sara Jiménez
Producció: La Factoria Imaginària

DISSABTE

3, 2, 1 i acció! Que comenci l’espectacle! Això és el que
diríem abans de començar, però en Ramó té molts dubtes
de quin ha de ser el primer joc, i el segon? Hauria d’acabar
amb el més espectacular? Haurem de descobrir què ens té
preparat, o com improvisarà…

28

MAIG 2022

A LES 20 HORES

És un espectacle on en Ramó ens proposa una màgia
original, d’autor i molt impactant. Els millors i més
innovadors efectes d’una ja llarga i consolidada trajectòria
sobre els escenaris de mig món. Pero no només això, sinó
que ho barrejarà tot amb la seva esbojarrada personalitat
per no parar de fer-nos riure ni un segon. Tot acompanyat
de la seva ajudant, amb la qual tenen una curiosa
relació, i trencaran els esteriotips establerts de la relació
mag-ajudant.

Idioma: català

Durada: 70 minuts

Apte per a tots els públics

12 € (15 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)
17

TEATRE INFANTIL
I FAMILIAR

TEATRE INFANTIL
I FAMILIAR

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA

DIUMENGE

DIUMENGE

30

20

GENER 2022

TEATRE

A LES 12 HORES
ABONAMENT
DESPÍ INFANTIL
4 ESPECTACLES

24
EUROS

3 ESPECTACLES

19

’50

EUROS

BLOWING

Cia. Múcab Dans
Autoria i direcció: Múcab Dans i Toni Mira
Intèrprets: Irina Martínez/Paula Benavente, Guille Vidal-Ribas i Joan Laporta

A BLOWING viurem el viatge d’una petita espora que té una
missió, complir el desig de la Yuri. Un viatge a través del vent,
ple d’aventures i situacions en les què trobarem les respostes
a totes aquestes preguntes... o no! Un espectacle visual, poètic
i innovador, on la dansa, la música en directe i la tecnologia ens
convidaran a volar per un món fantàstic, màgic i absurd.

2 ESPECTACLES

14
EUROS

18

Idioma: català

Durada: 50 minuts

Recomanat a partir de 6 anys

TEATRE

FABOO, L’ENCANT
DE L’IMAGINACIÓ

ABONAMENT
DESPÍ INFANTIL

Cia. Escena Creativa

4 ESPECTACLES

Guió i direcció: Oscar Vidal
Intèrprets: Ane Miren Lafuente, Elisa Forcano, Sonia Esteban

És un ésser amb ànima de nen. Neix i, a partir d’aquest moment,
no para d’investigar i de descobrir. Sent curiositat per tot el que
l’envolta i això l’impulsa a relacionar-se amb el seu entorn amb
un esperit creatiu i lúdic. Aprèn a través del joc i va descobrint
un món ple de possibilitats.
Idioma: català

Durada: 50 minuts

FEBRER 2022

A LES 12 HORES

Recomanat a partir de 5 anys

9 € (11 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

9 € (11 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

7 € famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

7 € famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

24
EUROS

3 ESPECTACLES

19’50
EUROS

2 ESPECTACLES

14
EUROS

19

TEATRE INFANTIL
I FAMILIAR

TEATRE INFANTIL
I FAMILIAR

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA

DIUMENGE

DIUMENGE

27

24

MARÇ 2022

TEATRE

A LES 12 HORES
ABONAMENT
DESPÍ INFANTIL
4 ESPECTACLES

24
EUROS

3 ESPECTACLES

19

ANDRÒMINES

L’OMBRA DE PETER PAN

Direcció: Pere Pàmpols Actors titellaires: Ingrid Teixidó i Pere Pàmpols

Direcció: Laura Olivella, Joan Laporta

Un espectacle poètic que ens parla de la fugacitat del temps.
Andròmines és la darrera creació de Samfaina de Colors, que
aposta per una posada en escena conceptual i crea una atmosfera
sonora que permet a l’espectador sentir i emmirallar-se en els
records de la seva infantesa.

Es podria dir que és una petita preqüela de les aventures de J.M.
Barrie on expliquem com i per què la seva ombra es va escapar
per primera vegada fent una reflexió sobre el perquè de fer-nos
grans va relacionat amb la nostra ombra, el nostre passat i la
nostra infància.

Cia. Samfaina de Colors

Cia. Som-hi dansa

ABRIL 2022

A LES 12 HORES
ABONAMENT
DESPÍ INFANTIL
4 ESPECTACLES

24
EUROS

3 ESPECTACLES

EUROS

19’50

2 ESPECTACLES

2 ESPECTACLES

’50

14
EUROS

20

TEATRE

EUROS

Idioma: català

Durada: 50 minuts

Recomanat a partir de 3 anys

Idioma: català

Durada: 75 minuts

Recomanat a partir de 5 anys

9 € (11 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

9 € (11 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

7 € famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

7 € famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

14
EUROS

21

TEATRE DE
NADONS I
PRIMERA INFÀNCIA

TEATRE DE
NADONS I
PRIMERA INFÀNCIA

TEATRE MERCÈ
RODOREDA
DIUMENGE

TEATRE MERCÈ
RODOREDA
DIUMENGE

6

16

GENER 2022

TEATRE

10.30, 11.30, 12.30 H
ABONAMENT
DESPÍ NADONS
4 ESPECTACLES

16
EUROS

3 ESPECTACLES

13

’50

EUROS

2 ESPECTACLES

10
EUROS

22

SÖNS PELS MÉS MENUTS
Cia. Pels més Menuts

En aquests espais trobaran escenes musicals, sons, olors,
imatges poètiques, ombres màgiques... un viatge a l’interior dels
nostres millors somnis.
El repertori musical serà un recorregut per clàssics de
Shostakovich, Bach, Debussy, Ravel, Satie... i també peces actuals
que faran de banda sonora d’un espai on la poesia sonora i visual
es faran realitat.
Durada: 30 minuts

EL CONILLET QUE VOLIA
PA DE PESSIC
Cia. Cacauet Teatre

Direcció artística i dramatúrgia: Faló Garcia i Pellejà
Direcció musical i arranjaments: Adrià Bauzó

Idioma: català

TEATRE

Públic familiar de 0 a 2 anys

Espectacle de titelles i música en directe.
Muntatge basat en un conte i poesies de Ramon Besora.
En una clariana enmig del bosc un conill es desperta i surt del cau.
Té molta gana i li agrada cuinar. Juntament amb les seves veïnes
i veïns del bosc prepararan plegats un deliciós pa de pessic! L’ós
li duu maduixes, l’eriçó un granet d’anís, les abelles mel i les
orenetes volen i es capbussen pels núvols, el cargol busca una col
i el centpeus no té prou sabates.
Idioma: català

Durada: 30 minuts

Públic familiar de 18 mesos a 5 anys

7 € (9 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

7 € (9 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

5 € famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

5 € famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

FEBRER 2022
10.30, 12 H

ABONAMENT
DESPÍ NADONS
4 ESPECTACLES

16
EUROS

3 ESPECTACLES

13’50
EUROS

2 ESPECTACLES

10
EUROS

23

TEATRE PER A
NADONS I PETITA
INFÀNCIA

TEATRE PER A
NADONS I PETITA
INFÀNCIA

TEATRE MERCÈ
RODOREDA

TEATRE MERCÈ
RODOREDA

DIUMENGE

DIUMENGE

3

13

MARÇ 2022

TEATRE

10.30, 12 H

ABONAMENT
DESPÍ NADONS
4 ESPECTACLES

16
EUROS

3 ESPECTACLES

13

’50

EUROS

2 ESPECTACLES

10
EUROS

24

TEATRE

PINTAMÚSICA

NÚVOLS AMB NADONS

Autors: Berta Ros, Gisela Juanet i Lorena Lliró Direcció escènica: Gisela Juanet i Lluís Juanet
Intèrprets i músics: Berta Ros / Núria Gomez, Raul Viana / Hector Canós / Marcel·lí Bayer i Lorena
Lliró / Cris Vidal

Autor i director: Albert Vilà i Eva Vilamitjana Intèrprets: Albert Vilà

Cia. Viu el teatre

Cia. La petita Malumalug

Un quadre blanc, quatre colors i música clàssica en directe són
els ingredients principals d’aquest viatge compartit a través de
les estacions de l’any. Tres músics, actors i cantants ens porten
a crear una adaptació del quadre “Dona i ocells en la nit” de Joan
Miró. Això és Pintamúsica: una aventura sensorial per escoltar,
mirar, interaccionar i jugar!
Idioma: català

Durada: 35 minuts

Públic familiar de 0 a 4 anys

Un espectacle que combina la música de percussions en directe,
clàssics del jazz, el vers i la narració d’un conte original. Mitjançant
el text, textures visuals i sonores i un munt de percussions
en directe descrivim un món de núvols, trons, pluja i terra. La
percussió escenifica els diferents elements de la natura i els
infants descobreixen el so dels núvols, el xim-xim de la pluja, la
potència del tro, la melodia del vent i la força del mar, dels rius i
les onades a la platja.
Idioma: català

Durada: 35 minuts

Públic familiar de 18 mesos a 5 anys

7 € (9 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

7 € (9 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

5 € famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

5 € famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

ABRIL 2022
10.30, 12 H

ABONAMENT
DESPÍ NADONS
4 ESPECTACLES

16
EUROS

3 ESPECTACLES

13’50
EUROS

2 ESPECTACLES

10
EUROS

25

NITS DE
COMÈDIA

PIZZA CON PINYA:
LA ÚLTIMA PORCIÓN
A càrrec de Elsa Ruiz
Intèrpret: Elsa Ruiz

NITS DE
COMÈDIA

AUDITORI
MARTÍ I POL
DIVENDRES

En aquest espectacle Elsa Ruiz visibilitza en clau d’humor
les seves vivències personals com a dona trans: la sortida
de l’armari, els prejudicis que encara hi ha, les preguntes
incòmodes de la gent, com trobar parella i una infinitat de
coses que sense ser trans són difícils ja de per si. A través
de la seva visió unes vegades més àcida i d’altres més
pallassa, fa un repàs de la seva vida des que va sortir de
l’armari i aprofita per riure’s de tot. Elsa demostra que és
tan versàtil, polèmica i conté tanta varietat d’ingredients
com la pizza amb pinya. Aquesta darrera porció, a més de
pinya, pot contenir traces de: ossos panda, Ferran Adrià,
Maria Teresa Campos i altres temes incòmodes.

Idioma: castellà

Durada: 75 minuts

25

MARÇ 2022

A LES 20 HORES
ABONAMENT
DESPÍ COMÈDIA

29
EUROS

Recomanat a partir de 18 anys

10 € (12 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)
8 € menors de 25 anys i majors de 65 anys, famílies nombroses, monoparentals
i diversitat funcional
27

NITS DE
COMÈDIA

ANTE TODO MUCHA CALMA
José Corbacho

NITS DE
COMÈDIA

AUDITORI
MARTÍ I POL

Intèrpret: José Corbacho

Corbacho presenta el seu espectacle unipersonal en què
riu de tot i de tots, però, en primer lloc (i sobretot)… de si
mateix!
Si és que estan passant tantes coses que no queda altra
que riure.
I a això vinc. Per començar de mi mateix que és una cosa
indispensable que em van ensenyar des que vaig començar
en això de la faràndula.

DIVENDRES

1

ABRIL 2022

A LES 20 HORES
ABONAMENT
DESPÍ COMÈDIA

29
EUROS

Idioma: català

Durada: 80 minuts

Recomanat a partir de 16 anys

18 € (20 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)
16 € menors de 25 anys i majors de 65 anys, famílies nombroses, monoparentals
i diversitat funcional
29

NITS DE
COMÈDIA

LA HORA DE
PABLO IBARBURU
Pablo Ibarburu
Intèrpret: Pablo Ibarburu

NITS DE
COMÈDIA

AUDITORI
MARTÍ I POL
DISSABTE

Pablo Ibarburu, una de les grans revelacions humorístiques
del panorama nacional s’estrena en solitari amb el xou
L’hora de Pablo Ibarburu, un xou de Stand Up Comedy en
què no faltaran les seves infames imitacions, les seves
divertides anècdotes i la contínua exploració de les seves
confuses emocions.
En aquest espectacle coneixerem més sobre la influència
que les paraulotes i la religió van tenir a la seva educació,
la seva carrera abans de dedicar-se a la comèdia i fins i tot
una història universitària il·legal que podria acabar amb ell
entre reixes.

Idioma: castellà

Durada: 70 minuts
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MAIG 2022

A LES 20 HORES
ABONAMENT
DESPÍ COMÈDIA

29
EUROS

Recomanat a partir de 16 anys

10 € (12 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)
8 € menors de 25 anys i majors de 65 anys, famílies nombroses, monoparentals
i diversitat funcional
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MÙSICA

TRIBUTO A
EL CANTO DEL LOCO

CONCERT

Encanto de Loco

SALA
BULEVARD

El Canto del Loco, banda tribut, tots els seus èxits.
T’ho perdràs?

DIVENDRES

Amb molt d’afecte i amor, hem volgut fer el nostre
homenatge a la que ha estat una de les bandes que va
revolucionar el panorama musical, i ho volem fer en forma
de tribut. Aquí neix Encanto de Loco, el nom que hem volgut
posar a aquesta història, perquè puguis tornar a sentir,
ballar i cantar el millor d’El Canto del Loco.

Idioma: castellà

18

FEBRER 2022

A LES 22 HORES

Durada: 90 minuts

5 € (7 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)
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FESTIVAL ZERO

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA

Es un festival amb propostes arriscades i no convencionals; que busca eliminar la distància entre
públic i artista, per dialogar, per interactuar, per viure experiències gairebé immersives. Un festival amb
espectacles d’aforament reduït, viscuts des d’espais diferents del pati de butaques. Un festival que
et busca a tu, siguis amant del teatre o escèptic amb tot allò que passa en un escenari. Descobreix el
#festivalZero!

FESTIVAL ZERO

TEATRE
MERCÈ
RODOREDA

DIVENDRES

DISSABTE

18

19

MARÇ 2022

FESTIVAL ZERO

A LES 20 HORES
ABONAMENT
FESTIVAL ZERO

8

EUROS

PUÑOS DE HARINA

COSSOC

Creació, direcció, intèrpret: Jesús Torres

Creació, direcció, intèrpret: Magí Serra i Ana Maria Klajnšček

És la història de com Rukeli, Saül i altres gitanos, van lluitar, van
resistir, van morir i van sobreviure a l’Holocaust i a la societat,
però també és la història de com alguns homes s’esforcen per
encaixar en el concepte ideal de “ser homes de veritat”, en un
context que els rebutja per la raça, la cultura o l’orientació sexual.
És una obra que reflexiona sobre el racisme, l’homofòbia, la
violència i la masculinitat. Què és la violència? Què diferencia uns
homes dels altres? Què vol dir ser home?

Magí Serra i Ana Maria Klajnšček presenten COSSOC, un duet
de dansa i equilibris concebut per integrar-se a l’entorn. Una
coreografia hipnòtica plena d’imatges suggeridores del que poden
fer dos cossos en constant equilibri. Un moviment de recerca
sobre la complexitat i la simplicitat d’una relació. Una finestra
d’observació i curiositat per l’espectador, a la frontera entre l’espai
públic i el privat.

Cia. El Aedo Teatro

Idioma: castellà
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FESTIVAL ZERO

Durada: 75 minuts

Recomanat a partir de 14 anys

Cia. El clima mola

Durada: 50 minuts

MARÇ 2022

A LES 20 HORES
ABONAMENT
FESTIVAL ZERO

8

EUROS

Recomanat a partir de 9 anys

5 € (7 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

5 € (7 € a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

4 € famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

4 € famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional
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CICLE GAUDÍ
CINEMA CATALÀ

TEATRE MERCÈ
RODOREDA
El Cicle Gaudí és una projecte
que impulsa l’Acadèmia del
Cinema Català amb el suport
de la Generalitat de Catalunya,
les Diputacions de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona i la
Fundació Víctor Grífols i Lucas.
Constitueix una xarxa estable
de sales a Catalunya que porta
10 pel·lícules catalanes l’any,
una cada mes, a un centenar
de poblacions de tot el territori,
entre les que es troba el Teatre
Mercè Rodoreda.

Les properes propostes del
Cicle Gaudí es publicaran a la web
www.teatresdespi.cat on també es podran
adquirir entrades per a totes les sessions
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DIJOUS

20

GENER 2022
A LES 20 H

CICLE GAUDÍ
CINEMA CATALÀ

TEATRE MERCÈ
RODOREDA

DIJOUS

17

FEBRER 2022
A LES 20 H

CICLE GAUDÍ
CINEMA CATALÀ

TEATRE MERCÈ
RODOREDA

DIJOUS

17

MARÇ 2022
A LES 20 H

Idioma: castellà

Idioma: castellà

Idioma: català

Durada: 121 min.

Durada: 130 min.

Durada: 85 min.

Preu: 4,50 €

Preu: 4,50 €

Preu: 4,50 €

Recomanat a
partir de 7 anys
Abonament
3 pel·lícules 9 €
2 pel·lícules 7 €

Recomanat a
partir de 16 anys
Abonament
3 pel·lícules 9 €
2 pel·lícules 7 €

Apte per a tots
els públics
Abonament
3 pel·lícules 9 €
2 pel·lícules 7 €

PAN DE LIMÓN CON
SEMILLAS DE AMAPOLA

LAS LEYES DE LA
FRONTERA

SIS DIES CORRENTS

Direcció: Benito Zambrano
Guió: Cristina Campos, Benito Zambrano
Interpretació: Elia Galera,Eva Martín,
Mariona Pagès, Marilú Marini, Tommy Schlesser, Claudia Faci,
Pere Arquillué, Ana Gracia

Direcció: Daniel Monzón
Guió: Jorge Guerricaechevarría, Daniel Monzón
Interpretació: Marcos Ruiz, Begoña Vargas, Chechu Salgado,
Carlos Oviedo, Daniel Ibañez, Guillermo Lasheras, Santiago
Molero, Ainhoa Santamaría, Xavier Martín, Pep Tosar, Xavi
Sáez, Jorge Aparicio, Cintia García, Víctor Manuel Pajares,
Diego Molina Garau, Elisabet Casanovas, Pep Cruz, Estefanía
de los Santos, Enrique Martínez

Direcció: Neus Ballús
Guió: Neus Ballús , Margarita Melgar
Interpretació: Mohamed Mellali , Valero Escolar, Pep Sarrà

Valldemossa, un petit poble de l’interior de Mallorca,
l’Anna (Eva Martín) i la Marina (Elia Galera), dues
germanes que van ser separades en la seva
adolescència, es troben novament per vendre un forn
que han heretat d’una misteriosa dona a qui creuen no
conèixer. Les germanes són dues dones amb vides molt
diferents. Anna gairebé no ha sortit de l’illa i continua
casada amb un home que ja no estima. Marina viatja pel
món treballant com a doctora per a una ONG. Mentre
intenten descobrir els secrets que conté la seva herència
enigmàtica, Anna i Marina hauran de fer front a vells
conflictes familiars i intentar recuperar els anys perduts.

Estiu de 1978. Ignacio Cañas (Marcos Ruiz) és un
estudiant de 17 anys introvertit i una mica inadaptat que
viu a Girona. En conèixer el Zarco (Chechu Salgado) i Tere
(Begoña Vargas), dos joves delinqüents del barri xinès
de la ciutat, es veu immers en una carrera imparable
de furts, robatoris i atracaments. És la història en què
Nacho es fa gran, creuant la línia que hi ha entre el bé i
el mal, entre la justícia i la injustícia... Adaptació de la
novel·la homònima de Javier Cercas.

Basada en situacions i personatges reals, Sis Dies
Corrents relata el dia a dia de lavida de Moha, Valero i
Pep, treballadors d’una petita empresa de fontaneria
ielectricitat a la perifèria de Barcelona. Durant una
setmana Moha, el més jove,haurà de demostrar que està
preparat per substituir el Pep, que es jubila. PeròValero
considera que Moha “no dóna el perfil”, i dubta que els
clients acceptin un treballador marroquí a casa seva.
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PROTOCOL D’ACCÉS

L’accés i la sortida dels espais escènics de la ciutat
es faran segons les indicacions del personal del
teatre. Espereu si us plau les indicacions sense
moure-us de la butaca.
•
•
•
•
•
•
•

És obligatori l’ús de mascareta en tot moment.
Mantingueu la distància de seguretat en tot moment.
La sala estarà oberta 30 minuts abans. Entreu-hi de forma gradual i ordenada.
Seieu a la butaca que apareix a la vostra entrada.
No es podrà accedir a la sala un cop iniciat l’espectacle
L’entrada a la sala es farà per ordre d’arribada. Seguiu les indicacions del personal.
Es realitza servei de neteja i desinfecció abans de cada funció.

ESPECTACLES SEGURS

Mesures de protecció, higiene i seguretat adaptades a la situació sanitària.

SERVEIS A L’ESPECTADOR

• El servei de venda d’entrades per Internet utilitza el sistema ‘imprimir a casa’. Un cop adquirides les
localitats, per accedir al teatre es poden portar impreses o al mòbil.
• Un cop adquirides les entrades no s’acceptaran ni canvis ni devolucions.
• Tant el Teatre Mercè Rodoreda com l’auditori Miquel Martí i Pol disposen d’alçadors per als més menuts.
Cal demanar-ho al personal de sala.
• Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats al teatre. Per atenció i reserves 932 675 702.

INFORMACIÓ I DESCOMPTES

• Descomptes per als menors de 25 anys, per aquells espectacles que així ho indiquin.
• Descomptes per als majors de 65 anys, per aquells espectacles que així ho indiquin.
• Descomptes per a famílies nombroses, monoparentals o amb targeta acreditativa de la discapacitat,
per aquells espectacles que així ho indiquin.
• Preu especial per a grups de 10 persones, consulteu a taquilla.
• Infants menors de 3 anys no paguen entrada, sempre que no ocupin butaca, excepte als espectacles
dirigits a primera infància, infantils i familiars.

ABONAMENTS

ABONAMENT

A Teatres Despí volem que gaudeixis de les arts
escèniques, que vingis i vegis les nostres propostes i per
això t’oferim la possibilitat de comprar a través de la web
de Teatres Despí els diferents abonaments, amb els que
gaudiràs d’importants descomptes.
ABONAMENT

CICLE GAUDÍ DE CINEMA
Abonament per a
3 pel·lícules
2 pel·lícules

9

7

EUROS

ABONAMENT

EUROS

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

DESPÍ COMÈDIA

FESTIVAL ZERO

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:
Jalieu
La Dona del Tercer Segona
53 Diumenges
Abonament per als 3 espectacles

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:
Pizza con Pinya (Elsa Ruiz)
Ante todo Mucha Calma (José Corbacho)
La Hora de Pablo Ibarburu
Abonament per als 3 espectacles

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:
Puños de Harina
Cossoc
Abonament per als 2 espectacles

44

29

EUROS

8

EUROS

EUROS

ABONAMENT

ABONAMENT

ABONAMENT

DESPÍ PREMIUM

DESPÍ INFANTIL

DESPÍ NADONS

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:
Jalieu
La Dona del Tercer Segona
53 Diumenges
Pizza con Pinya (Elsa Ruiz)
Ante todo Mucha Calma (José Corbacho)
La Hora de Pablo Ibarburu
Abonament per als 6 espectacles

Els espectacles que pots combinar i
conformen aquest abonament són:
Blowing
Faboo
Andromines
L’Ombra de Peter Pan
Abonament per als
4 espectacles 3 espectacles 2 espectacles

Els espectacles que pots combinar i
conformen aquest abonament són:
Söns per als més menuts
El Conillet que volia pa de pessic
Pintamúsica
Núvols amb Nadons
Abonament per als
4 espectacles 3 espectacles 2 espectacles

65

24
EUROS

19’50
EUROS

14
EUROS

16
EUROS

13’50
EUROS

10
EUROS

EUROS

IMPORTANT: Si apliqueu algun dels descomptes possibles a una entrada o més en la vostra compra per
Internet, haureu de mostrar els carnets vinculats a cada descompte per accedir a l’espectacle.
Els descomptes són per a ús personal i intrasferible dels titulars dels carnets corresponents.
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VENDA D’ENTRADES
PER INTERNET
POTS COMPRAR LES TEVES
ENTRADES ON LINE A
www.teatresdespi.cat
Espectacle Ballet de Moscou
www.4tickets.es/balletdemoscu

I A TAQUILLA
Centre Cultural Mercè Rodoreda.
Carrer Major, 69. Tel. 93 267 57 02.
Horari: dimarts i divendres de 10 a 14 h
i de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
a/e: teatresdespi@sjdespi.net

Espectacle Mag Ramó
www.entrapolis.com

SEGUEIX LA PROGRAMACIÓ A LES XARXES SOCIALS
. Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

www.teatresdespi.cat

Teatresdespi.cat

