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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 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!



TeatresDespí, una 
dècada d’espectacles de 
qualitat
L’any 2011 obria portes el teatre 
municipal Mercè Rodoreda i, amb ell, 
una nova etapa i una aposta ambiciosa 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
per tenir a la ciutat diferents escenaris 
culturals amb una programació estable, 
de qualitat i amb una oferta variada 
d’arts escèniques. Amb aquest objectiu 
neixia TeatresDespí, que des d’aleshores 
ofereix a la ciutadania teatre, dansa, 
música, circ, monòlegs, cinema... així 
com una programació d’espectacles 
familiars especialment adreçats als 
infants. El Teatre Mercè Rodoreda, 
l’Auditori Miquel Martí i Pol i la sala El 
Bulevard configuren la xarxa d’escenaris 
de TeatresDespí que, en 2023, 
tornen a obrir el teló per portar 
als escenaris santjoanencs grans 
noms de l’escena teatral com 
Clara Segura, Marta Marco, Lluís 
Villanueva o Josep Maria Pou, així 
com interessants espectacles 
de música, dansa, infantils... feu 
un cop d’ull i gaudiu de la cultura 
ben aprop de casa.

TeatresDespí, una década 
de espectáculos de 
calidad
En 2011 abría sus puertas el teatro 
municipal Mercè Rodoreda y, con él, una 
nueva etapa y una apuesta ambiciosa del 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí por tener 
en la ciudad diferentes escenarios culturales 
con una programación estable, de calidad y 
con una oferta variada de artes escénicas. 
Con este objetivo nacía TeatresDespí, que 
desde entonces ofrece a la ciudadanía 
teatro, danza, música, circo, monólogos, 
cine... así como una programación de 
espectáculos familiares especialmente 
dirigidos a los niños y niñas. El Teatre Mercè 
Rodoreda, el Auditori Miquel Martí i Pol y 
la sala El Bulevard configuran la red de 
escenarios de TeatresDespí que, en 2023, 

vuelven a abrir el telón para 
traer a nuestros escenarios 
grandes nombres de la escena 
teatral como Clara Segura, Marta 
Marco, Lluís Villanueva o Josep 
Maria Pou, así como interesantes 
espectáculos de música, 
danza, infantiles... consulte la 
programación y disfrute de la 
cultura cerca de casa.

Belén García Criado
Alcadessa de Sant Joan Despí



L’AGENDA 
TEATRESDESPÍ
gener-juny 2023

23 de febrer, a les 20 h

CINEMA: UN AÑO, UNA NOCHE
Cicle Gaudí
Teatre Mercè Rodoreda

19 de gener, a les 20 h

CINEMA: 42 SEGUNDOS
Cicle Gaudí
Teatre Mercè Rodoreda

3 de març, a les 22 h

PLEASE U2
Tribut U2
Sala El Bulevard

27 de gener, a les 20 h

DELICADES
T de Teatre
Teatre Mercè Rodoreda

5 de març, a les 12 h

BAJAU
Cia. Ponten Pie
Teatre Mercè Rodoreda

19 de gener, a les 18.30 h

DOCUMENTAL
Soc, Estic, Somric
Teatre Mercè Rodoreda

11 de març, a les 20 h

LILA CABARET
10è Aniversari
Teatre Mercè Rodoreda

3 de febrer, a les 20 h

QUANT TEMPS EM QUEDA?
de Marta Butxaca
Teatre Mercè Rodoreda

17 de març, a les 20 h

GALDER VARAS
“ESTO NO ES UN SHOW”
Auditori Miquel Martí i Pol
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10 de febrer, a les 20 h

LA MÁGIA DE JANDRO
Teatre Mercè Rodoreda

Pàgina 10

29 de gener, a les 12 h

HOP! HISTÒRIES D’OBJECTES
PERDUTS, Cia. Viu el Teatre
Teatre Mercè Rodoreda
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5 de febrer, a les 10.30 i 12 h

EL RATOLÍ FREDERIC
Cia Cacauet Teatre
Teatre Mercè Rodoreda

Pàgina 23



L’AGENDA TEATRESDESPÍ
gener-juny 2023

18 de març, a les 20 h

LOS MONÓLOGOS
DE LA VAGINA
Teatre Mercè Rodoreda

21 d’abril, a les 22 h

ACABAMOS DE LLEGAR
Tribut Fito & Fitipaldis
Sala El Bulevard

24 març, a les 20 h

FESTIVAL ZERO
SPIRALIS, Cia Bool
Teatre Mercè Rodoreda

28 d’abril, a les 22 h

CHARLIE PEE
“MAMASITA”
Sala El Bulevard

25 març, a les 20 h

FESTIVAL ZERO
LA METAMORFOSIS DE GREGOR
Teatre Mercè Rodoreda

29 d’abril, a les 20 h

MIGRARE
Cia. Maduixa
Teatre Mercè Rodoreda

26 de març a les 10.30 i 12 h

M.A.R.E.
Cia. La Romancera Teatre
Teatre Mercè Rodoreda

5 de maig, a les 22 h

DESTRANGIS
Tribut Estopa 
Sala El Bulevard

14 d’abril, a les 20 h

LA TRENA
De Laetitia Colombani
Teatre Mercè Rodoreda

7 de maig, a les 10.30 i 12 h

MUSICALS PER ALS MÉS MENUTS
Cia. Pels Més Menuts
Teatre Mercè Rodoreda

16 d’abril, a les 12 h

ELS TRES MOSQUETERS
Cia. Som-hi Dansa
Teatre Mercè Rodoreda

19 de maig, a les 20 h

EL PARE
De de Florian Zeller
Teatre Mercè Rodoreda
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DELICADES
Alfredo Sanzol - T de Teatre

Autor i director: Alfredo Sanzol
Traducció: Sergi Belbel
Intèrprets: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico, Àgata Roca
Autor i director: T de Teatre, Grec 2019 Festival de Barcelona

Les T de Teatre tornen a portar a escena un del seus grans 
èxits: Delicades. Estrenat el 2010, va ser el seu primer treball 
amb el dramaturg Alfredo Sanzol. 
Una comèdia plena de llum i poesia formada per dinou 
històries inspirades directament en escenes d’una infantesa, 
la de Sanzol, viscuda entre àvies i tietes. La Guerra Civil 
espanyola i la postguerra serveixen de teló de fons de moltes 
de les històries, protagonitzades per unes dones aparentment 
delicades però molt més fortes que els personatges masculins 
que les acompanyen sobre l’escenari, unes dones que 
commouen mentre arrenquen un somriure. I que transformen 
el somriure en riallada amb la màxima naturalitat i sense 
esforç aparent.
Delicades és una col·lecció d’històries diverses, una polifonia de 
veus i personatges que, sota una aparent disparitat, conformen 
una entitat dramàtica que emociona i diverteix alhora.

TEATRE
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

Idioma: català

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: 90 minuts Recomanat a partir de 14 anys

DIVENDRES

27
GENER 2023

A LES 20 HORES

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

7

96
EUROS

78
EUROS
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QUANT TEMPS EM QUEDA?
de Marta Buchaca

Autoria i direcció: Marta Buchaca
Repartiment: Lluís Villanueva, Betsy Túrnez, Marta Bayarri, Xavi Ricart

Què faries si descobrissis que et queden pocs dies de vida?

L’Àngels, una doctora en medicina, descobreix un sistema 
que permet, de la manera més senzilla i ràpida, establir si 
a una persona li queden més o menys de cinc anys de vida. 
Abans i tot d’anunciar el seu descobriment al món, fa els 
últims tests amb el seu marit, també metge, com a conillet 
d’índies. Les anàlisis són clares: a en Pere li queda menys 
d’un mes de vida i la seva futura vídua documenta en un 
seguit de vídeos un experiment que, ja ho sap, acabarà 
malament... Ell té clar com vol passar els seus últims dies: 
llegint el Quixot i deixant ben lligat el futur de la seva dona 
i, també, el del seu millor amic, en Lluís, que s’acaba de 
separar de la dona, germana de l’Àngels, la Maria.

Quant temps em queda? Una comèdia per morir-se de riure.

COMÈDIA
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIVENDRES

3
FEBRER 2023
A LES 20 HORES

9

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

96
EUROS

78
EUROS

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

Idioma: català Durada: 90 minuts Recomanat a partir de 14 anys



MÀGIA CÒMICA



11

MÀGIA CÒMICA
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIVENDRES

10
FEBRER 2023
A LES 20 HORES

11

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

96
EUROS

78
EUROS

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

LA MAGIA DE JANDRO

 

Acabat d’aterrar de Las Vegas, Jandro arriba a la teva 
localitat per a realitzar un espectacle de màgia còmica 
amb els seus millors números. Prepara’t per a riure i 
sorprendre’t com ho han fet centenars de celebrities en 
televisió des de Will Smith a Tom Cruise, passant per 
Russell Crowe, Tom hanks i moltes altres.

Jandro és Campió d’Espanya de Màgia Còmica. Es 
caracteritza per realitzar efectes propis de gran impacte 
amanits amb un humor molt característic i inimitable.

Ha estat 14 anys en “El Hormiguero” (Antena 3) on ha estat 
col·laborador, mag i coordinador de guions.

Acaba de guanyar el prestigiós premi “Fool Us” a Las Vegas 
convertint-se en l’únic mag espanyol a guanyar-ho en 3 
ocasions i de manera consecutiva.

Idioma: castellà Durada: 90 minuts Tots els públics



TEATRE



LILA CABARET
10è ANIVERSARI

Presenta: Sil de Castro
Interprets: Cia. Manos de Fuego, Juana Beltran, Teatre Chi, Paloma Pujol i Carmen Zambrano, La 
Raza, Maria Cavagnero i  Kim Jordan

Exhibició i mostra de teatre, circ, comèdia i dansa a càrrec 
de dones diverses. Presentat per la Sil de Castro, actriu 
i còmica feminista. Amb les actuacions de Cia Manos de 
Fuego amb un espectacle de malabars i llums; Juana 
Beltran, referent de verticals; l’actuació del grup local de 
Teatre Chi amb un esboç de “Totes som Chimamanda”; 
Paloma Pujol, futbol freestyler acompanyada de la violinista 
Carmen Zambrano; Raza amb el seu estil personal de 
breakdance; Maria Cavagnero amb el seu número de Roda 
CyR i dansa; i Kim Jordan, una referent del booty dance y el 
seu missatge feminista i empoderador.

TEATRE
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DISSABTE

11
MARÇ 2023

A LES 20 HORES

13

Idioma: català/castellà

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

Durada: 90 minuts Recomanat a partir de 10 anys



TEATRE



LA TRENA
de Leatitia Colombani

Direcció: Clara Segura
Adaptació: Cristina Genebat i Marta Marco
Interprets: Cristina Genebat, Marta Marco, Carlota Olcina, Clara Segura

Adaptació teatral del fulgurant èxit editorial de Laetitia 
Colombani que ha estat durant mesos al capdamunt de 
les llistes de vendes i ha conquistat la crítica i el públic. 
Aquesta és la història de tres dones que, tot i haver nascut 
en continents molt dispars, comparteixen unes idees 
i sentiments que les uneixen en un poderós anhel de 
llibertat. Són les vides de l’Smita, que lluita pel futur de la 
seva filla en una Índia separada per castes; la Giulia, que 
afronta la fallida del seu taller familiar a Itàlia; i la Sarah, 
que veu amenaçada la seva reeixida carrera d’advocada 
al Quebec per un càncer de mama. Lluiten contra allò que 
s’espera d’elles, afronten les adversitats amb tenacitat i es 
determinen a aconseguir el que és essencial per elles. No 
es coneixen, però les unirà la lluita contra el destí que els 
havia estat reservat i la voluntat indestructible de viure amb 
esperança i il·lusió. Vides particulars i resistents com els 
cabells de les dones.

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: 110 minuts Recomanat a partir de 12 anys

DIVENDRES

14
ABRIL 2023

A LES 20 HORES

ABONAMENT

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

15

96
EUROS

78
EUROS



DANSA I 
EQUILIBRI



MIGRARE 
Cia. Maduixa

Direcció i creació: Joan Santancreu
Intèrprets: Melissa Usina, Sara Canet, Cristina Maestre, Andrea Cuadrón
Coreografia: Cristina Fernández

Quatre dones i un espai buit minat d’obstacles i fronteres 
invisibles, d’odis irracionals i de prejudicis. Van haver de 
deixar la seua terra d’origen i el país d’arribada les rebutja. 
L’espai s’ha convertit en un no-espai. Elles el transiten 
buscant el seu lloc. Un lloc on poder viure, on arrelar, 
un lloc al qual anomenar «llar». Només demanen això 
i lluitaran per aconseguir-ho. Una peça de dansa sobre 
xanques. Equilibri i poesia en moviment que apel·la les 
emocions dels espectadors. 

Una història commovedora que explora els límits de 
l’equilibri amb el moviment.

PREMIS:
2022: Premi Feten | Millor Espectacle de Nit  
2021: Premi Moritz | Millor Estrena Fira Tàrrega

DANSA I
EQUILIBRI
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DISSABTE

29
ABRIL 2023

A LES 20 HORES

17

Idioma: No text

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: 40 minuts

ABONAMENT

Tots els públics 

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

96
EUROS

78
EUROS



TEATRE



EL PARE
de Florian Zeller 

Autoria: Florian Zeller
Intèrprets: Josep Maria Pou - Andreu / Rosa Renom - Anna / Josep Julien - Home /
Victòria Pagès - Dona / Mireia Illamola - Laura / Pep Pla - Pierre

L’Andreu, un home de setanta-sis anys, culte, sorneguer 
i tossut, està perdent la memòria, però es resisteix a 
acceptar cap mena d’ajuda i rebutja tots els cuidadors 
que la seva filla, l’Anna, intenta contractar. A mesura que 
tracta de donar sentit a les seves circumstàncies canviants, 
l’Andreu comença a dubtar dels seus éssers estimats, de 
la seva ment i, fins i tot, de la seva pròpia vivència de la 
realitat. 

TEATRE
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIVENDRES

19
MAIG 2023

A LES 20 HORES

19

DESPÍ TEATRE

PREMIUM

96
EUROS

78
EUROS

Idioma: català

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: 90 minuts Recomanat a partir de 16 anys



HOP! HISTÒRIES
D’OBJECTES PERDUTS
de Viu el Teatre
Autoria i direcció: Gisela Juanet, inspirat en « A Small Story I Eine Kleine Geschichte” d’Andy 
Manley i Ania Michaelis produït per Starcatchers I Theatre O.N.
Intèrprets: Queralt Albinyana i Jordi Llordella

Un viatge als records de la infància que desperten les emocions i els 
sentits. A HOP! dues persones es retroben i ens proposen compartir 
un viatge a través d’objectes per explorar diferents vivències on 
juguen les emocions, els sentits i la pròpia imaginació. La família, 
l’amistat, la pèrdua i la felicitat són els grans temes que expliquen les 
nostres petites històries. Els nostres records. La nostra infància.

TEATRE INFANTIL
I FAMILIAR
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIUMENGE

29
GENER 2023

A LES 12 HORES

20

TEATRE

ABONAMENT

Idioma: català

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

7 €  famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

Durada: 35 minuts Recomanat de 2 a 8 anys

DESPÍ INFANTIL 
I FAMILIAR

3 ESPECTACLES

2 ESPECTACLES

18
EUROS

13
EUROS



BAJAU
Cia. Ponten Pie
Autoria: Sergi Ots i Mariona Moya      Direcció: Sergi Ots
Intèrprets: Natàlia Méndez i Borja Nieto

La terra és aigua. El cos és aigua. Som líquids. Fins i tot abans de 
néixer estem envoltats d’aigua: la cèl·lula on el nostre cos, a poc a 
poc, es comença a construir amb el primer braç o el primer peu 
és plena de líquid. Així és com, des de l’exterior, ens alimenten, 
ens acaronen i ens comencen a cridar pel nom. Aquest espectacle 
visual i màgic reivindica poder quedar-se en aquest entorn 
d’absoluta calma; un diàleg intern d’un cos en creixement que vol 
continuar sent peix en aigües maternals. Un espectacle visual i 
màgic per explorar els orígens de l’ésser humà.

TEATRE INFANTIL
I FAMILIAR
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIUMENGE

5
MARÇ 2023

A LES 12 HORES

21

TEATRE

ABONAMENT

Idioma: sense text

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

7 €  famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

Durada: 35 minuts Recomanat de 3 a 5 anys 

DESPÍ INFANTIL 
I FAMILIAR

3 ESPECTACLES

2 ESPECTACLES

18
EUROS

13
EUROS



ELS TRES MOSQUETERS
Cia. Som-hi Dansa
Dramatúrgia, direcció i coreografia: Laura Olivella
Composició musical: Bernat Hernández i Pau Doz
Intèrprets: Lluís Parera: professor, cardenal, mare de d’Artagnan, Treville, Dumas, trobador, bufó. 
Guillem Gamell: d’Artagnan. Sònia Serra: Athos. Jorge Caro: Porthos. Guillem Fole: Aramis

Els tres mosqueters és un espectacle familiar de dansa basat en el 
clàssic d’Alexandre Dumas a través de coreografies molt emotives, 
d’unes projeccions espectaculars i una banda sonora de pel·lícula. El 
punt de partida és una classe de literatura on el professor parla als 
seus alumnes de les aventures de D’Artagnan i els tres mosqueters. 
En aquella època les noies no eren mosqueteres, però en el nostre 
espectacle, sí.

TEATRE INFANTIL
I FAMILIAR
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DIUMENGE

16
ABRIL 2023

A LES 12 HORES

22

TEATRE

ABONAMENT

Idioma: català

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

7 €  famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

Durada: 65 minuts Tots els públics

DESPÍ INFANTIL 
I FAMILIAR

3 ESPECTACLES

2 ESPECTACLES

18
EUROS

13
EUROS



EL RATOLÍ FREDERIC
Cia. Cacauet Teatre
Idea original i creació: Marta Esmarats Bigas Direcció i produció: Cacauet Teatre
Interpretació: Miquel Fletas i Marta Esmarats Disseny de so: Miquel Fletas
Escenografia i titelles: Cacauet teatre i Tote de Belles Arts

Muntatge de petit format amb titelles i música per als més 
menuts i menudes que parteix d’una versió del conte Frederic de 
Leo Lionni. Història adaptada per ser interpretada amb titelles, 
cançons i poesia.
Cada tardor els ratolins acaben de recollir tot el que els cal per 
passar l’hivern. Però el ratolí Frederic recull el ritme de les gotes 
de la pluja, pesca paraules i altres meravelles per poder passar 
un hivern sense gana, ni set, ni cap buit a dins del cor!

TEATRE DE 
NADONS I 

PRIMERA INFÀNCIA
TEATRE MERCÈ 

RODOREDA

DIUMENGE

5
FEBRER 2023

10.30, 12 H

23

TEATRE

ABONAMENT

Idioma: català

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

5 €  famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

Durada: 30 minuts Recomanat de 18 mesos a 4 anys

DESPÍ NADONS 

3 ESPECTACLES

2 ESPECTACLES

12
EUROS

9
EUROS



M.A.R.E.
Cia. La Romancera Teatre
Idea original: Maria Santallusia
Dramatúrgia i lletres de les cançons: Maria Santallusia, Toni Sans Música: W. A. Mozar
Direcció escènica i coreografia: Toni Sans Arranjaments: Bruno Franquet
Intèrpret: Maria Santallusia Disseny i producció tècnica: Ivan Rubio Escenografia i atrezzo: 
Joan Pena i Maria Santallusia Titelles: Joan Pena Vestuari i caracterització: Maria Santallusia
Producció: Egos Produccions

Espectacle musical i de teatre d óbjectes. La mare prepara amb 
il.lusió l’habitació del nadó que espera. Un viatge d’il.lusions, 
d’aprenentages, d’emocions, de descobertes i… de cançons. 
Imaginant com serà la seva criatura, ella mateixa també es 
redescobrirà.

TEATRE PER A 
NADONS I PETITA 

INFÀNCIA
TEATRE MERCÈ 

RODOREDA

DIUMENGE

26
MARÇ 2023

10.30, 12 H

24

TEATRE

ABONAMENT

Idioma: català

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

5 €  famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

Durada: 40 minuts Recomanada d’1 a 3 anys

DESPÍ NADONS 

3 ESPECTACLES

2 ESPECTACLES

12
EUROS

9
EUROS



MUSICAL PER ALS MÉS MENUTS
Cia. Pels Més Menuts
Direcció artística, veu i guitarra: Faló Garcia i Pellejà. Direcció musical, arranjaments, saxo 
baríton: Adrià Bauzó. Veu i moviment: Karol Green. Clarinet i saxo tenor: Xavi Molina.
Acordió, piano, flauta i saxo alt: Pau Sànchez.

Aquest concert serà un viatge en l’imaginari del món dels 
musicals (teatrals i de cinema). Musicals Pels més Menuts, ens 
transportarà a l’essència de les cançons musicals de tots els 
temps. Passarem per himnes, moments dramàtics, corals, íntims, 
coreografies, solos... Els seus concerts, són espectacles amb 
experiències sensorial compartides entre els Menuts, família i 
músics. I diem experiències sensorials perquè un concert Pels 
més Menuts, no només és música... 

TEATRE PER A 
NADONS I PETITA 

INFÀNCIA
TEATRE MERCÈ 

RODOREDA

DIUMENGE

7
MAIG 2023
10.30, 12 H

25

MÚSICA

ABONAMENT

Idioma: català

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

5 €  famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional

Durada: 30 minuts Recomanada de 0 a 5 anys

DESPÍ NADONS 

3 ESPECTACLES

2 ESPECTACLES

12
EUROS

9
EUROS



NITS DE
COMÈDIA



GALDER VARAS
“ESTO NO ES UN SHOW”

Direcció: Galder Varas

Si això no és un xou, s’estarà preguntant, de què es tracta? 
Doncs probablement del mateix que molts altres monòlegs.

Pot esperar un escenari, un micròfon i un còmic. A més, 
també pot esperar molta improvisació, acudits i blocs 
diferents dels que hagi vist de Galder Varas en les xarxes 
(de fet, si no ha vist res encara, li recomanem donar un cop 
d’ull abans de comprar l’entrada, segur que li serveix de 
més ajuda que aquesta descripció). 

I pot esperar, per últim, l’honesta intenció de fer-lo riure a 
riallades. Però el que no es pot esperar és un xou. Això ja li 
hem advertit.

NITS DE
COMÈDIA

AUDITORI 
MARTÍ I POL

DIVENDRES

17
MARÇ 2023

A LES 20 HORES

27

ABONAMENT

DESPÍ COMÈDIA

18
EUROS

PREMIUM

96
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: 75 minuts Recomanat a partir de 16 anys



NITS DE
COMÈDIA



LOS MONÓLOGOS
DE LA VAGINA

Direcció: Edu Pericas
Autoria: Eve Ensler
Intèrprets: Alicia Gonzále Laá, Meritxell Huertas, Laia Alsina

Els monòlegs de la vagina busquen “celebrar la vagina”, 
descrivint-la com superior al penis masculí, atès que està 
connectada amb el clítoris, l’únic òrgan humà que no té un 
altre propòsit que el de donar plaer.

És una obra escrita per la feminista estatunidenca Eve 
Ensler. Quan es va estrenar a Nova York incloïa una sola 
actriu: la pròpia autora que donava vida a una dotzena de 
personatges relatant les seves històries. L’edat, actitud i 
estat d’ànim dels personatges varia, però tots els monòlegs 
estan relacionats amb la vagina, ja sigui per tractar-se de 
la sexualitat, la menstruació, la masturbació, l’orgasme, el 
part, la violació o la mutilació genital.

NITS DE
COMÈDIA

TEATRE MERCÈ 
RODOREDA

DISSABTE

18
MARÇ 2023

A LES 20 HORES

29

ABONAMENT

DESPÍ COMÈDIA

18
EUROS

PREMIUM

96
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: 90 minuts Recomanat a partir de 13 anys



NITS DE
COMÈDIA



DIVENDRES

28
ABRIL 2023

A LES 22 HORES

31

DESPÍ COMÈDIA

18
EUROS

ABONAMENT

PREMIUM

96
EUROS

NITS DE
COMÈDIA
SALA

BULEVARD

CHARLIE PEE
”MAMASITA”

Direcció: Charlie Pee

La còmica catalana Charlie Pee, coneguda per ser una de 
les presentadores de L’última hora de Catalunya Ràdio, i 
guionista de La Resistencia o la sèrie Drama; després de vuit 
anys fent Stand Up en què destaquen els seus monòlegs a 
Comedy Central, Las que faltaban, Phi Beta Lambda o a TV3, 
ens presenta la seva primera hora en què se’n riu de les 
misèries més absolutament terribles que li han passat al 
llarg de la vida.

Idioma: català

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

Durada: 70 minuts Recomanat a partir de 18 anys



MÙSICA



PLEASE U2 TRIBUTE

Veu: Miki Fragas - Bono
Guitarra: Edu Zafra – The Edge
Baix: Miguel A. Mateu – Adam Clayton
Bateria: Alex Gaspa - Mullen Jr. 

Són la banda tribut oficial d’U2 a Espanya, des que 
l’any 2005 són seleccionats per Universal Music Spain, 
discogràfica d’U2 per  fer la gira de presentació del disc 
How to Dismantle an atomic bomb que inclou l’èxit Vertigo.

Nominats com a millor grup de versions, durant dos anys 
seguits, als premis A.R.C (Artistes i Representants de 
Catalunya) 2009 i 2010.

Please intenta transmetre fidelment les sensacions 
que transmeten U2 en directe, tant musicalment com 
visualment.

Els menors de 16 anys podran accedir al concert sempre que vinguin acompanyats 
pel pare/mare o tutor legal, que haurà d’adquirir la seva entrada també per 
accedir al concert i acompanyar el menor en tot moment dintre del recint

CONCERT
SALA 

BULEVARD 

DIVENDRES

3
MARÇ 2023

A LES 22 HORES

33

Idioma: anglès

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

Durada: 90 minuts Recomanant a partir de 14 anys

DESPÍ MÚSICA

12
EUROS

ABONAMENT

PREMIUM

96
EUROS



MÙSICA



ACABAMOS DE LLEGAR 
Tribut a Fito

Veu i guitarra: Martí Huerta
Guitarra: Frank Cuestas
Bateria: Luismi Moreno
Baix: Isra Vallejo
Percussió: Adri de la Cruz

Beneïts pel mateix Fito Cabrales. Amb el logotip manuscrit 
a la panxa d’una embarassada de 8 mesos, d’aquí el nom 
ACABAMOS DE LLEGAR, de la seva cançó Acabo de llegar 
(Por la boca vive el pez).

La banda neix el 2006 amb el propòsit de fer homenatge 
a un dels grans del rock’n’roll espanyol en la seva carrera 
com Fito & Fitipaldis. 

La banda recita un intens directe en l’escenari i cuidant 
amb molt d’afecte tots els detalls autèntics d’una banda de 
rock and ŕoll. El repertori aproximadament de dues hores 
repassen les grans cançons de Fito&Fitipaldis.

Els menors de 16 anys podran accedir al concert sempre que vinguin acompanyats 
pel pare/mare o tutor legal, que haurà d’adquirir la seva entrada també per 
accedir al concert i acompanyar el menor en tot moment dintre del recinte.

CONCERT
SALA 

BULEVARD 

DIVENDRES

21
ABRIL 2023

A LES 22 HORES

35

Idioma: castellà

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

Durada: 90 minuts Recomanant a partir de 14 anys

DESPÍ MÚSICA

12
EUROS

ABONAMENT

PREMIUM

96
EUROS



MÙSICA



DESTRANGIS  
Tribut a Estopa

Veu i baix: Pablo Fernández 
Guitarra: Dani
Guitarra espanyola: Javi 
Bateria: Jose

No et perdis al millor tribut a ESTOPA dit per la crítica!!!

Destrangis en els seus directes, fan un recorregut 
pel repertori del duo de Cornellà, des de les primeres 
maquetes als últims discos, sempre amb el toc de la rumba 
canalla de Destrangis. 

Repassaran tots els pals i fins i tot els barrejaran, perquè 
canteu, balleu, piqueu de mans i us ho passeu pirata, ells 
sempre ho fan.

Els menors de 16 anys podran accedir al concert sempre que vinguin acompanyats 
pel pare/mare o tutor legal, que haurà d’adquirir la seva entrada també per 
accedir al concert i acompanyar el menor en tot moment dintre del recinte.

CONCERT
SALA 

BULEVARD 

DIVENDRES

5
MAIG 2023

A LES 22 HORES

37

Idioma: castellà

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

Durada: 105 minuts Recomanant a partir de 14 anys

DESPÍ MÚSICA

12
EUROS

ABONAMENT

PREMIUM

96
EUROS



SPIRALIS 
Cia. Bool
Creació, direcció artística i interpretació: Cia. Bool - Boris Ribas i Olga Lladó.

Dansa, acrobàcies, manipulació d’objectes i escultura.
 Hi ha espirals de temps, camins que ens acosten i separen, 
espirals que condensen i dispersen, i també una espiral que 
s’endinsa i s’expandeix en un joc de miratges. La companyia Bool 
presenta el seu nou espectacle Spiralis, que inclou des d’escultura 
i manipulació d’objectes fins a la relació entre el cos, el moviment 
i l’espai.
Espectacle performàtic, multidisciplinari, poètic i innovador!

FESTIVAL ZERO
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

És 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!

DIVENDRES

24
MARÇ 2023

A LES 20 HORES

38

DANSA I CIRC

FESTIVAL ZERO

6
EUROS

ABONAMENT

Idioma: català

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

Durada: 50 minuts Recomanat a partir de 4 anys

4 €  menors de 25 anys i majors de 65 anys, famílies nombroses, monoparentals
i diversitat funcional



LA METAMORFOSIS DE GREGOR
Cia. El Aedo Teatro
Direcció: Jesús Torres    Intèrpret: Diego Olivares

Basada en la novel·la juvenil #Metamorfosi #Change #Canvi, 
que es va convertir en una de les lectures obligatòries dels 
centres educatius l’any passat, l’obra presenta una posada en 
escena multidisciplinària i transmèdia en la qual les i els joves 
espectadors contactaran amb el protagonista durant l’espectacle, 
decidint quina música escoltarà, com vestirà el personatge i 
prenent partit en l’esdevenir dels fets a través de xarxes socials 
i en directe. Un espectacle per a joves i interactiu sobre salut 
mental. Espectacle recomanaat per la Red Española de Teatro

FESTIVAL ZERO
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DISSABTE

25
MARÇ 2023

A LES 20 HORES

39

TEATRE

FESTIVAL ZERO

6
EUROS

ABONAMENT

Idioma: castellà

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

Durada: 75 minuts Recomanat a partir de 14 anys

4 €  menors de 25 anys i majors de 65 anys, famílies nombroses, monoparentals
i diversitat funcional



4040

Direcció: Àlex Murrull, Dani de la Orden. Guió: Carlos Franco
Repartiment: Álvaro Cervantes, Jaime Lorente, Tarik Filipovic, Cristian Valencia, 
Germán Alcarazu, Alex Maruny, Artur Busquets, Pep Ambròs, Santos Adrián, Bonnin, 
Eduardo Castresana, Alfons Nieto, Roger Casamajor, Julia Lara, Elisabet Terri, Xesc 
Cabot, Bárbara Mestanza, Joan Sentís  

Direcció: Isaki Lacuesta. Guió: Isa Campo, Isaki Lacuesta, Fran Araújo.
Llibre: Ramón González. Repartiment: Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim 
Gutiérrez, Alba Guilera, Natalia de Molina, C. Tangana, Enric Auquer, Blanca Apilánez, 
Bruno Todeschini, Sophie Broustal

DIJOUS

19
GENER 2023 A LES 20 H

DIJOUS

23
FEBRER 2023 A LES 20 H

42 SEGUNDOS
A pocs mesos de les olimpíades de Barcelona 92, la selecció espanyola de 
waterpolo té tots els números per a passar sense pena ni glòria. No estan 
preparats i necessiten un cop d’efecte si no volen fer el ridícul jugant en la 
seva pròpia casa. Aquest revulsiu arriba en forma de nou entrenador amb 
fama de dur i tècniques de treball més que qüestionables. Per si no fos prou, 
la selecció compta amb dos líders enfrontats per la seva manera d’entendre 
aquest esport: Manel Estiarte i Pedro García Aguado. 

UN AÑO, UNA NOCHE
Ramón i Céline són una jove parella que es troba en el local Bataclan de 
París la nit del 13 de novembre de 2015. Durant l’assalt terrorista, tots dos 
aconsegueixen, cadascun pel seu costat, entrar en el camerino dels músics 
i refugiar-se allà. En sortir ja no són els mateixos. I no saben si podran 
tornar a ser-ho... Adaptació cinematogràfica basada en el llibre “Pau, amor 
i Death metall”, de Ramón González, supervivent de l’atemptat terrorista a la 
sala de concerts Bataclan de París.

3 € descompte Club La Vanguardia, 
carnet biblioteca, carnet jove

3 € descompte Club La Vanguardia, 
carnet biblioteca, carnet jove

Idioma: Castellà

Idioma: Francès
subtitulada al català

No recomenada per a 
menors de 12 anys

No recomenada per a 
menors de 12 anys

Abonament
2 pel·lícules 6 €

Abonament
2 pel·lícules 6 €

Durada: 109 min.

Durada: 130 min.

Preu: 4,50 €

Preu: 4,50 €

El Cicle Gaudí és un 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 properes propostes del Cicle Gaudí es publicaran a la web www.teatresdespi.
cat, on també es podran adquirir les entrades per a totes les sessions.



4141

Idioma: castellà

Gratuït. Cal recollir invitació al Centre Cultural Mercè Rodoreda

Durada: 42 minuts Tots els públics

SOC, ESTIC, SOMRIC
Estrena del documental SOC, ESTIC, SOMRIC de la directora 
santjoanenca Montse Bertran Arqué. Documental que ha rebut 
diferents premis i reconeixements internacionals. La vida no ve 
amb certificat de garantia... ens ho expliquen l’Enrica, la Rosa 
Maria i la Rosa, tres mares testimonis d’una situació no esperada, 
l’arribada d’un fill discapacitat, en un moment determinat de 
la història on hi havia poca informació, molts prejudicis i molta 
vergonya. Recorreguts de vida intensos, plens de llums i d’ombres, 
despertant sentiments confrontats.

DOCUMENTAL
TEATRE
MERCÈ 

RODOREDA

DISSABTE

21
GENER 2023

A LES 18.30 HORES

DOCUMENTAL



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-los al personal de sala.
• Les persones amb la mobilitat reduïda tenen espais reservats al teatre. Per a atenció i reserves 932 675 702.
• Els espectacles començaran puntualment a l’hora anunciada, per tant, un cop iniciat l’espectacle, només es 

podrà accedir a les butaques que l’organització consideri que menys molestin a la resta d’espectadors i no 
interfereixin amb els artistes.

INFORMACIÓ I DESCOMPTES
• Descomptes per als menors de 25 anys i majors de 65 anys, 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.

 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 intransferible dels titulars dels carnets corresponents.

TRANSPORT, UBICACIÓ I APARCAMENT

42
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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



43

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.

DESPÍ MÚSICA

12
EUROS

Els concerts que conformen
aquest abonament són:

Please U2, Acabamos de Llegar, 
Destrangis

Abonament per als 3 concerts

ABONAMENT
CICLE GAUDÍ DE CINEMA

6
EUROS

Abonament per a

ABONAMENT

2 pel·lícules

DESPÍ TEATRE

78
EUROS

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:

Delicades, Quant temps em queda?,
La magia de Jandro, La Trena, Migrare, 

El Pare
Abonament per als 6 espectacles

ABONAMENT
FESTIVAL ZERO

6
EUROS

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:

Spiralis,
La Metamorfosis de Gregor

Abonament per als 2 espectacles

ABONAMENT

DESPÍ PREMIUM

96
EUROS

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:

Delicades, Quant temps em queda?,
La magia de Jandro, La Trena, Migrare, 

El Pare, Galder Varas Esto no es un 
show, Los Monólogos de la Vagina, 
Charlie Pee Mamasita, Please U2, 
Acabamos de Llegar, Destrangis

Abonament per als 12 espectacles

ABONAMENT

DESPÍ COMÈDIA

18
EUROS

Els espectacles que conformen
aquest abonament són:

Galder Varas Esto no es un show,
Los Monólogos de la Vagina,

Charlie Pee Mamasita
Abonament per als 3 espectacles

ABONAMENT

DESPÍ INFANTIL
Els espectacles que pots combinar i 
conformen aquest abonament són:
HOP! Històries d’objectes perduts,

Bajau, Els tres mosqueters
Abonament per als

ABONAMENT
DESPÍ NADONS

Els espectacles que pots combinar i 
conformen aquest abonament són:

El Ratolí Frederic, M.A.R.E.,
Musical pels més menuts

Abonament per als

ABONAMENT

18
EUROS

12
EUROS

13
EUROS

9
EUROS

3 espectacles 2 espectacles 3 espectacles 2 espectacles



www.teatresdespi.cat

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

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: dimecres i divendres de 10 a 14 h
i de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
a/e: teatresdespi@sjdespi.net


