
PROGRAMACIÓ
SETEMBRE-DESEMBRE 2022

www.teatresdespi.cat

DANSA · MÚSICA · COMÈDIA · CINEMA · CONCERTS



Aquesta tardor, cita 
amb la cultura i les arts 
escèniques
TeatresDespí estrena temporada. Seguint 
l’aposta de l’Ajuntament per oferir una 
programació estable i de qualitat de teatre i 
espectacles a Sant Joan Despí, us presentem 
la nova programació per al període setembre-
desembre de 2022, on trobareu propostes 
d’estils ben diferents per a tots els públics, 
incloent-hi els més petits de la família. A Sant 
Joan Despí, una de les nostres prioritats és 
garantir una oferta cultural de qualitat a la 
ciutat, perquè la cultura, en totes les seves 
expressions, ens beneficia a tots i totes, 
aportant-nos valors indispensables per al 
nostre creixement col·lectiu i eines necessàries 
per entendre el món en què vivim. Ara, de cara 
a la tardor de 2022, us presentem interessants 
propostes als tres escenaris municipals que 
tenim a la ciutat. Obrim el teló!

Este otoño, cita con 
la cultura i las artes 
escénicas
TeatresDespí estrena temporada. 
Siguiendo la apuesta del 
Ayuntamiento por ofrecer una 
programación estable y de calidad 
de teatro y espectáculos en Sant 
Joan Despí, os presentamos la 
nueva programación para el período 
septiembre-diciembre de 2022, 
donde encontrará propuestas 
de diferentes estilos para todos 
los públicos, incluidos los más 
pequeños de la familia. En Sant 
Joan Despí, una de nuestras 
prioridades es garantizar una 
oferta cultural de calidad en la 
ciudad, porque la cultura, en todas 
sus expresiones, nos beneficia 
a todos y todas, aportándonos 
valores indispensables para 
nuestro crecimiento colectivo, así 
como las herramientas necesarias 
para entender el mundo en el que 
vivimos. Ahora, de cara al otoño de 
2022, presentamos interesantes 
propuestas en los tres escenarios 
municipales que tenemos en la 
ciudad. ¡Abrimos el telón!

Belén García
Alcadessa de
Sant Joan Despí

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

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 El 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.

Esperem aconseguir-ho i que gaudeixis dels 
espectacles.

Obrim el teló! La teva butaca ja està preparada! 

Que comenci l’espectacle!



22 de setembre, a les 20 h

CINEMA: Escape Room
(Cicle Gaudí)
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 37

4 de novembre, a les 20 h

EL DIABLO COJUELO,
Rhum & Cia
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 13

30 de setembre, a les 20 h

UNA TERÀPIA 
INTEGRAL, cia. 
Magnètica management 
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 7

5 de novembre, a les 19 i 20.30 h

PARAULES QUE TRENQUEN 
ELS OSSOS, UNA NIT AL 
BOSC Cia. Pagans
Espai natural del riu
Pàgina 15

2 d’octubre, a les 12 h

LA MOTXILLA DE 
L’ADA, cia. Teatre al 
detall
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 25

7 d’octubre, a les 20 h

BALLAR (és l’únic 
que) ENS SALVARÀ, 
cia. Borrego 
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 9

18 de novembre, a les 20 h

DAVID FERNANDEZ
“NO ESTOY BIEN”
Auditori Miquel Martí i Pol
Pàgina 33

9 d’octubre, a les 10.30 i 12 h

UNIVERS,
cia. Engruna teatre 
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 27

19 de novembre, a les 20 h

EL JOC
Cia. Hocus Pocus
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 19

14 d’octubre, a les 22 h

SERGIO BEZOS
“HA LLEGADO A TU 
CIUDAD”
Sala El Bulevard
Pàgina 31

11 de novembre, a les 22 h

BULSARA, THE 
QUEEN EXPERIENCIE 
Tribut a Queen
Sala El Bulevard
Pàgina 35

20 d’octubre, a les 20 h

CINEMA: Toscana
(Cicle Gaudí)
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 37

12 de novembre, a les 20 h

ANDY Y LUCAS
Gira 20 anys
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 17

21 d’octubre, a les 20 h

BRUNO ORO ¿SÍ O 
NO?, cia. Total Memos
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 11

13 de novembre,
a les 10.30 h i 12 h

EL CONCERT MÉS PETIT
Cia. Alquímia Musical
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 29
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L’AGENDA 
TEATRESDESPÍ
setembre-desembre 2022

26 de novembre, a les 20 h

SEX TOY LA REBELIÓN 
DE LAS MUÑECAS
Cia. Purple Trama
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 21

16 de desembre, a les 20 h

EL LLARG DINAR DE 
NADAL
Cia. La Ruta 40
Teatre Mercè Rodoreda
Pàgina 23D
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UNA TERÀPIA INTEGRAL
Cia. Magnètica management

Escrit i dirigit: Cristina Clemente i Marc Angelet 
Intèrprets: Abel Folk, Laura Porta, Roger Coma, Àngels Gonyalons

Tres persones s’apunten a un curs per fer pa que els 
canviarà la vida.

En Toni Roca fa més de deu anys que imparteix un curs 
intensiu de quatre setmanes per aprendre a fer pa. Hi ha 
poques places i bufetades per apuntar-s’hi. Els alumnes 
que s’hi inscriuen volen aprendre a fer pa, però el mètode 
parteix d’una simple i estranya premissa: “Per fer un bon 
pa, no cal tenir la millor farina o el llevat més fresc; per fer 
un bon pa, cal estar bé amb un mateix.” Així de simple.

TEATRE
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

Idioma: català

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

Durada: 90 minuts Recomanat a partir de 12 anys

DIVENDRES

30
SETEMBRE 2022
A LES 20 HORES

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

7

TEATRE

99
EUROS

74
EUROS



BALLAR (ÉS L’ÚNIC QUE) 
ENS SALVARÀ
Cia. Borrego

Director: Aleix Fauró i Marc Artigau
Intèrprets: Alexandre Fons, Andrea Lizarte, Júlia Barragán, Óscar 
Giménez, Mariona Margarit, Valentina Scapusio, Júlia Morella, Pol de la 
Rosa, Ingrid Machuca Aroca 

No sé quan vam començar a ballar. Suposo que al principi 
de tot, quan encara els nostres primers ancestres no eren 
ni el que coneixem avui. Ballàvem abans o després de pintar 
les coves, ballàvem per celebrar les collites, ballàvem per 
acomiadar els qui estimàvem. Ballar. No existeix cap altra 
resposta. Aquesta obra no és cap obra. El començament 
és el seu final i el final, ja ho veureu, és el seu principi. Com 
un joc. Però si necessitéssim la convenció de la primera 
rèplica, diríem que l’acció comença quan Armstrong posa 
el primer peu a la lluna, el 20 de juliol de 1969. Enmig de la 
generació baby boom (els pares dels nostres intèrprets). 
I transcorre pel nostre país saltant les lleis del temps i de 
l’espai fins aquí i fins avui. 

TEATRE
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIVENDRES

7
OCTUBRE 2022
A LES 20 HORES

9

TEATRE

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

99
EUROS

74
EUROS

Idioma: català i castellà

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

Durada: 90 minuts Recomanat a majors de 18 anys



11

COMÈDIA
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIVENDRES

21
OCTUBRE 2022
A LES 20 HORES

11

COMÈDIA

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

99
EUROS

74
EUROS

Idioma: català i castellà

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

Durada: 90 minuts Recomanat a partir de 12 anys 

BRUNO ORO ¿SÍ O NO?
Cia. Total Memos

Director: Alejo Levis  
Intèrprets: Bruno Oro

Bruno Oro, dirigit per Alejo Levis, que parla sobre l’art 
de perdre’s, en via d’extinció en un món amb pressa que 
només busca l’eficàcia, i en què Googlemaps ens marca 
el camí, Spotify ens diu què escoltar, i Tinder qui ens pot 
agradar.

Un monòleg on el mateix Bruno s’anirà perdent mentre 
ens intenta explicar una anècdota real que li va passar en 
el seu primer viatge a NY, i que il·lustra perfectament la 
seva nostàlgia per aquells temps en què ens permetíem 
improvisar.

Una història hilarant i emotiva per moments, que fan que 
aquest espectacle no sigui el clàssic stand up. L’objectiu és 
omplir de rialles la platea, però també llançar una pregunta 
al públic, deixant que cadascú decideixi si està disposat a 
deixar-se endur per l’aventura de la vida: sí o no?



EL DIABLO COJUELO
Rhum & Cia

Direcció: Ester Nadal 
Intèrprets: Jordi Martinez, Joan Arqué, Roger Julià, Piero Steiner, Mauro Paganini i Xavi Lozano
Coproducció: Compañía Nacional de Teatro Clásico i Velvet Events
Espectacle patrocinat per Loterías y Apuestas del Estado

Als pallassos de RHUM els encarreguen fer un clàssic i 
se’l prenen com una gran ocasió. No volen que els seus 
nets es diguin “El meu avi va començar pallasso i d’aquí no 
va passar”. Volen que es diguin: “El meu avi va començar 
pallasso, però es va esforçar i va acabar fent clàssics, que 
són la cultura, la dignitat i el futur”. Trien -perquè no n’hi 
havia cap altre a la llibreria- El diablo cojuelo de Luis Vélez 
de Guevara, subtitulat Novela de la otra vida traducida a esta.

Així és com comencen a enredar-se -o, més aviat, renyir-
dues trames: la de la boja obra de Vélez -tractada amb molt 
de respecte i amb alguna llibertat- i la d’una companyia 
sempre a punt de fracassar -com a pallasso- en el seu 
esforç per portar-la a escena. I és així com personatges del 
segle XVII i pallassos del XXI aixequen teulades i viatgen per 
les terres i els aires d’una Espanya esperpèntica.

TEATRE
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIVENDRES

4
NOVEMBRE 2022

A LES 20 HORES

13

TEATRE

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

99
EUROS

74
EUROS

Idioma: català/castellà

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

Durada: 90 minuts Recomanat a partir de 12 anys



EXPERIÈNCIA
DELS SENTITS 

ESPAI
NATURAL RIU

DISSABTE

5
NOVEMBRE 2022
19 i 20.30 HORES

15

MISTERI 

Idioma: català

10 €

Durada: 60 minuts Recomanat a partir de 12 anys

PARAULES QUE TRENQUEN 
OSSOS, UNA NIT AL BOSC
Cia. Pagans

Direcció i dramatúrgia: Núria Clemares  
Audiovisuals, disseny i producció apps mòbil: Marc Fernández
Interpretació: Núria Clemares Disseny il·luminació: Joana Serra
Espai sonor: Jordi Salvadó i Carles Pedragosa Realització audiovisuals: Marc Fernández
Suport tècnic: Sergio Roca Vestuari: Marta Pelegrina
Disseny gràfic: Simbòlic i Manu Croissier Fotografia: David Perelló

A Paraules que trenquen ossos, un grup reduït de persones, 
amb un mòbil a la mà, s’endinsaran de nit al bosc, i sota 
una estructura de rondalla cadascuna viurà la seva pròpia 
connexió amb la natura, amb el territori i amb les històries 
ancestrals. Una reflexió sobre la vigència de la tradició 
oral i sobre com pot ajudar la tecnologia en l’explicació de 
les històries. Una nit al bosc per viure i experimentar en 
primera persona noves sensacions.

Una experiència per desconnectar del món i connectar amb 
la natura. T’hi atreveixes? 

ATENCIÓ! No apte per a persones amb mobilitat reduïda. Espectacle 
semiitinerant. Veniu amb calçat còmode i abrigats.

Punt de trobada: pàrquing zona pícnic riu.
Aforament: 25 persones per sessió. Es fan 2 sessions.



ANDY Y LUCAS 
Gira 20 anys

Andy & Lucas s’ha guanyat un lloc en la història al nostre 
país amb més de dos milions de discos venuts. Les seves 
cançons són la banda sonora de diverses generacions. Ara, 
20 anys després, celebren tots els seus èxits damunt dels 
escenaris. Els seus àlbums continuen estant en el Top 10 
dels més venuts a Espanya. Prepara’t per a recordar temes 
com Son de amores o Tanto la quería, cançons que formen 
part de les nostres vides.

MÚSICA
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DISSABTE

12
NOVEMBRE 2022

A LES 20 HORES

17

MÚSICA

Idioma: castellà

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

Durada: 75 minuts

DESPÍ MÚSICA

23
EUROS

ABONAMENT

PREMIUM

99
EUROS



EL JOC
Cia. Hocus Pocus 

Direcció: Francisco Carretero
Intèrprets: Raul Navas, Melissa Rivas, Inés Barbosa, Eva Leandro, Antonio Leandro, Joan Martínez, 
Maica Pérez, Marina Castro, Rosa Mayar, Sergi Duarte, Juan Antonio Barbosa, Merche Ramírez, 
Chari Sierra, Laura Bosque, Laura Farràs. Amb la col·laboració de HOCUS 2.0

Una experiència teatral de terror. Un grup de cosins 
provinents d’una família amb arrels esotèriques es reuneix 
a jugar a la ouija per revelar el misteri que s’amaga darrere 
de la desaparició del seu cosí Tomàs. El cas de la seva 
desaparició va ser catalogat com a “segrest” i des d’aquell 
moment, no s’ha sabut res sobre el seu destí: la poca 
informació que han adquirit, els va brindar l’únic i veritable 
responsable d’aquesta desgràcia: El Joc. No recomanada 
per a cors delicats.

TEATRE
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DISSABTE

19
NOVEMBRE 2022

A LES 20 HORES

19

TEATRE

Idioma: català

6€  Venda d’entrades: eljoc.hocuspocusteatre.com

Durada: 50 minuts Recomanat a partir de 8 anys



SEX TOY LA REBELIÓN DE 
LAS MUÑECAS
Cia. Purple Trama

Direcció: Luzía Eviza
Intèrprets: TJ Jazz, Teresa Lozano, Zua Méndez , Alba Planas, Christina  
Söderström, Arlette Torres

La idea de la dona com a mer objecte estètic i sexual és 
l’eix central de la proposta, en què també s’aprofundeix 
en temes com la cultura de la violació, la pornografia, 
la prostitució i la socialització femenina. Per tal que 
les i els espectadors hi participin activament, l’obra ve 
acompanyada d’una trobada amb el públic, en què les 
actrius comparteixen la seva experiència durant el procés 
creatiu.

TEATRE
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIVENDRES

26
NOVEMBRE 2022

A LES 20 HORES

21

TEATRE

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

99
EUROS

74
EUROS

Idioma: castellà

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

Durada: 120 minuts Recomanat majors de 16 anys



EL LLARG DINAR DE NADAL
Cia. La ruta 40

Direcció: Alberto Diaz 
Intèrprets: Bruna Cusí, Ignasi Guasch, Aina Huguet, Magda Puig, Maria Rodriguez, Joan Solé,
Jose Pérez

A casa de la família Bayard el gall dindi és a punt i el vi, a 
les copes. Un any més es reuneixen al voltant de la taula 
i mengen, estimen, ploren, neixen, beuen, enyoren, riuen, 
moren… I repeteixen rituals, ecos i cançons, de generació en 
generació. I comparteixen la tragèdia quotidiana i eterna del 
pas del temps.

Una peça carregada d’humanitat, humor i tendresa, on us 
conviden a viure 90 anys a través dels seus 90 dinars de 
Nadal, perquè “només el temps pot curar aquestes coses”.

TEATRE
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIVENDRES

16
DESEMBRE 2022

A LES 20 HORES

23

TEATRE

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

99
EUROS

74
EUROS

Idioma: català i castellà

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

Durada: 90 minuts Recomanat a partir de 16 anys 



25

TEATRE INFANTIL
I FAMILIAR
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIUMENGE

2
OCTUBRE 2022
A LES 12 HORES

Idioma: català

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

7 €  famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

Durada: 70 minuts Recomanat a partir de 6 anys

LA MOTXILLA DE L’ADA
Cia. Teatre al detall

Direcció: Joan M. Segura Bernadas
Intèrprets: Xavi Idàñez i Txell Botey

L’Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva millor 
amiga i el seu millor amic... i juguen. Ara ja no porta aquella 
motxilla feixuga, que tant li pesava, que no la deixava ser qui 
és. Amb aquella motxilla, l’Ada sentia que no encaixava amb 
el que suposem que ha de ser un nen o una nena. Però ara 
ja ha trobat el seu lloc. Un espectacle que ens parla de la 
identitat de gènere, perquè allò de “nen-nena, home-dona, 
blau-rosa, fort-feble...” potser ha de canviar definitivament.

TEATRE



TEATRE DE 
NADONS I 

PRIMERA INFÀNCIA
TEATRE MERCÈ 

RODOREDA

DIUMENGE

9
OCTUBRE 2022

10.30, 12 H

ABONAMENT

Idioma: català/castellà

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

5 €  famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

Durada: 40 minuts Públic familiar de 0 a 2 anys

DESPÍ NADONS 

9
EUROS

27

UNIVERS
Cia. Engruna teatre

Direcció: Mireia Fernández
Intèrprets: Anna Farriol, Júlia Santacana, Iria Corominas, Jordi Sala

És una experiència musical total, una proposta innovadora 
creada perquè tant els infants com les famílies gaudeixin 
d’una vivència musical compartida, de qualitat, en un ambient 
de proximitat i on la música és al 100% en directe.

TEATRE



TEATRE DE 
NADONS I 

PRIMERA INFÀNCIA
TEATRE MERCÈ 

RODOREDA

DIUMENGE

13
NOVEMBRE 2022

10.30, 12 H

ABONAMENT

Idioma: català/castellà

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

5 €  famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

Durada: 50 minuts Recomanant a partir: 0-5 anys

DESPÍ NADONS 

9
EUROS

29

EL CONCERT MÉS PETIT
Cia. Alquímia Musical

Autoria: Alquímia Musical
Direcció espectacle: Xevi Compte
Intèrprets: Xevi Compte, Eloi Compte, Sara Parés, Laia Colom, Enri Pérez

El Concert més Petit és una proposta innovadora creada 
perquè tant els infants com les famílies gaudeixin d’una 
vivència musical compartida, de qualitat, en un ambient 
de proximitat i on la música és al 100% en directe. A més, 
ofereix recursos a mares i pares per  potenciar i fomentar la 
musicalitat innata dels infants

MÚSICA



SERGIO BEZOS
HA LLEGADO A TU CIUDAD

El nou col·laborador de La Resistencia, ara puja als 
escenaris de tot el territori, per girar amb el seu espectacle 
d’humor.

Sergio Bezos presenta el seu primer xou de Stand Up 
Comedy en gira. El nou col·laborador de la Resistencia 
ens explicarà les seves experiències vitals amb el seu 
peculiar punt de vista. Durant una mica més d’una hora 
podràs gaudir d’un ecosistema únic i bastant descontrolat. 
Les anècdotes personals de Bezos s’entremesclen amb la 
improvisació, això fa que cada espectacle sigui diferent.

Bezos ha col·laborat en diferents programes com Vodafone 
Yu, Gent Viva i Phi Beta Lambda. Actualment, és el còmic 
resident del programa La Resistència (Movistar+), el late 
night de David Broncano.

NITS DE
COMÈDIA
SALA

BULEVARD

DIVENDRES

14
OCTUBRE 2022
A LES 22 HORES

31

NITS DE
COMÈDIA

ABONAMENT

DESPÍ COMÈDIA

13
EUROS

Idioma: castellà

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

Durada: 75 minuts Recomanat a partir de 16 anys

PREMIUM

99
EUROS



DAVID FERNANDEZ
“NO ESTOY BIÉN”

No estic bé. Avís des del títol. Després no vull queixes. 
Si per un d’aquests atzars de la vida, vostè, benvolgut 
espectador acudeix a veure la funció d’avui, queda advertit: 
potser no troba David Fernández sobre l’escenari. No està 
bé. Entenguin-me, veuran a l’altre David, el que s’amaga 
darrere d’un personatge. Qui és aquest personatge?, si el 
descobrís mataria una de les coses més belles de la vida: el 
misteri. Així que només puc donar-los una pista; està fet per 
a vostès, perquè riguin, perquè riguin molt. Així de senzill i 
així de bell. Al cap i a la fi, com va dir Aristòtil; “L’humor és a 
la vida  el que l’ou a la truita, sense ou no hi ha truita, sense 
humor, no hi ha vida”. Ara vostès diran que aquesta frase no 
és d’Aristòtil. Ho sé. Però ho vaig advertir. No estic bé.

NITS DE
COMÈDIA

AUDITORI 
MARTÍ I POL

DIVENDRES

18
NOVEMBRE 2022

A LES 20 HORES

33

NITS DE
COMÈDIA

DESPÍ COMÈDIA

13
EUROS

ABONAMENT

Idioma: castellà

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

Durada: 80 minuts Tots els públics

PREMIUM

99
EUROS



BULSARA, THE QUEEN 
EXPERIENCIE

Bulsara és una banda especialitzada a recrear l’esperit 
i l’essència de la carismàtica banda Queen. L’estètica, 
el so, les interpretacions i la selecció de les cançons 
estan inspirades en les actuacions més icòniques i 
emblemàtiques del grup. Bulsara s’ha consolidat, amb el 
pas del temps, com una aposta segura, un xou per a tots 
els públics avalat per anys d’experiència i la confiança dels 
seus clients.

Ningú escapa a la intensitat i el magnetisme de viure en 
directe la interpretació d’èxits com Bohemian Rhapsody, We 
Will Rock You, We Are The Champions, I Want To Break Free o 
The Show Must Go On. 

El grup interpreta un repertori que comprèn dècades d’èxits 
i algunes de les millors cançons de la història. 

Reviu la màgia d’una banda irrepetible.  Viu l’experiència 
Queen de la mà de Bulsara!

CONCERT
SALA 

BULEVARD 

DIVENDRES

11
NOVEMBRE 2022

A LES 22 HORES

35

MÙSICA

Idioma: anglès

5 €  (7 € a taquilla el mateix dia del concert)

Durada: 90 minuts Recomanant a partir de 16 anys

DESPÍ MÚSICA

23
EUROS

ABONAMENT



CICLE GAUDÍ
CINEMA CATALÀ

TEATRE MERCÈ 
RODOREDA

CICLE GAUDÍ
CINEMA CATALÀ

TEATRE MERCÈ 
RODOREDA

Direcció: Héctor Claramunt
Guió: Joel Joan i Héctor Claramunt
Interpretació: Joel Joan, Joel, Paula Vives, Ivan Massagué, 
Mònica Pérez

Direcció: Pau Durà
Guió: Pau Durà
Interpretació: Edu Soto, Francesc Orella, Pau Durà, Malena 
Alterio, Ivana Miño

DIJOUS

22
SETEMBRE 2022

A LES 20 H

DIJOUS

20
OCTUBRE 2022

A LES 20 H

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 quals es troba el 
Teatre Mercè Rodoreda.

Les propostes dels mesos de novembre 
i desembre del Cicle Gaudí es publicaran 
a la web www.teatresdespi.cat on també 
es podran adquirir entrades per a totes 
les sessions

ESCAPE ROOM
Quatre amics. Una habitació. Molts secrets. I una única 
via de sortida: la veritat. La comèdia més delirant 
de la temporada capgira els plans de dues parelles 
disposades a passar una gran nit a un escape room. Si 
volen sortir d’aquest joc tan imprevisible com esbojarrat 
hauran de posar a prova la seva amistat. Els ha arribat 
l’hora de la veritat.

TOSCANA
En Santi, crític culinari en plena crisi dels quaranta, es 
converteix, per capricis del destí, en l’ostatge accidental 
d’en Tomàs, un treballador acomiadat que ha decidit 
encarar-se, a punta d’escopeta, amb el seu antic cap 
i amic, en Ramon, propietari d’un restaurant italià 
anomenat Toscana.

3736

Idioma: català

Recomanat a
partir de 16 anys

Abonament
2 pel·lícules 8 €

Durada: 90 min.

Preu: 4,50 €

Idioma: català

Recomanat a 
partir de 8 anys

Abonament
2 pel·lícules 8 €

Durada: 81 min.

Preu: 4,50 €
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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 a atenció i reserves 932 675 702.

INFORMACIÓ I DESCOMPTES
• Descomptes per als menors de 25 anys, per a aquells espectacles que així ho indiquin.
• Descomptes per als majors de 65 anys, per a aquells espectacles que així ho indiquin.
• Descomptes per a famílies nombroses, monoparentals o amb targeta acreditativa de la discapacitat,
 per a 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.
• La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis posteriors a la seva publicació (juliol 2022). 

Totes les actualitzacions les podeu trobar al web www.teatresdespi.cat

 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.

TRANSPORT, UBICACIÓ I APARCAMENT

39

ABONAMENTS
A Teatres Despí volem que gaudeixis de les arts escèniques, que vinguis 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 què gaudiràs d’importants descomptes.

38

DESPÍ TEATRE

74
EUROS

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:

Una teràpia integral
Ballar (és l’únic què) ens salvarà

Bruno Oro ¿SÍ O NO?
El diablo cojuelo

Sex toy
El llarg dinar de Nadal

Abonament per als 6 espectacles

ABONAMENT

DESPÍ PREMIUM

99
EUROS

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:

Una teràpia integral
Ballar (és l’únic què) ens salvarà

Bruno Oro ¿SÍ O NO?
El diablo cojuelo

Sex toy
El llarg dinar de Nadal

Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad
David Fernàndez No estoy bien

Andy Lucas
Bulsara

Abonament per als 10 espectacles

ABONAMENT

DESPÍ COMÈDIA DESPÍ MÚSICA

13
EUROS

9
EUROS

23
EUROS

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:

Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad
David Fernàndez No estoy bien

Abonament per als 2 espectacles

Els concerts que conformen
aquest abonament són:

Andy y Lucas
Bulsara

Abonament per als 2 espectacles

ABONAMENT ABONAMENT

DESPÍ NADONS
Els espectacles que pots combinar i 
conformen aquest abonament són:

Univers
El concert més petit

Abonament per als 2 espectacles

ABONAMENT
CICLE GAUDÍ DE CINEMA

8
EUROS

Abonament per a

ABONAMENT
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AUDITORI MIQUEL MARTÍ I POL i SALA EL BULEVARD | AV. BARCELONA, 83-85
TRAM T2: Miquel Martí i Pol  - BUS: N15 - 78 - L46 - L77 - L10 - 157 - L11

TEATRE MERCÈ RODOREDA | C/ MAJOR, 69
TRAM T1 i T2: Bon Viatge  - BUS: N15 - L46 - L52 - 78



SEGUEIX LA PROGRAMACIÓ A LES XARXES SOCIALS
.   Ajuntament Sant Joan Despí          @AjSJDespi                 Teatresdespi.cat             @ajuntamentsantjoandespi

www.teatresdespi.cat

VENDA D’ENTRADES
PER INTERNET  
POTS COMPRAR LES TEVES 
ENTRADES ON LINE A
www.teatresdespi.cat

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


