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TEATRE MERCÈ RODOREDA 
Divendres 6 d’octubre de 2017 a les 22 hores

Interpretació: César Maroto, Carlos Jano, Rubén Hernández, Susana Cortés,
Antonio de la Fuente
Direcció: David Ottone, Fidel Fernández

Chefs és una mirada divertida sobre el fascinant món de la gastronomia. La història es cen-
tra en un xef de gran prestigi que ha perdut la inspiració i que ha de confiar en un absurd 
equip de cuiners per crear una recepta espectacular i nova i així mantenir les estrelles del 
seu restaurant. Al mateix temps fem un recorregut per diferents facetes del món de la cui-
na, com la nostra relació amb els aliments que ingerim, els animals que ens alimenten, les 
diferents cuines i sabors del món... Veurem els egos, la competició entre aquests “cuiners 
estrella“ i tot el que amb molt gust va caient en la cassola de l’humor de Yllana.

CHEFS de Producciones Yllana 

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

OCTUBRE

Castellà
14

90 minuts
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TEATRE MERCÈ RODOREDA 
Diumenge 29 d’octubre de 2017 a les 19 hores

Amb Sergi Buka, Jordi Sabatés i Rosa Serra,
a partir d’una idea de Sergi Buka
Direcció: Xavier Martínez

Un espectacle multidisciplinari a partir del món de la llanterna màgica amb uns ingredients es-
cènics de luxe —l’il·lusionisme de Sergi Buka i la música en directe de Jordi Sabatés, amb una 
dramatúrgia de Victoria Szpunberg— per parlar sobre el lloc de la fantasia en el món contem-
porani. Un festival d’ombres i llums a través d’aquest artefacte fascinant que va inaugurar les 
noves tècniques per representar la realitat i va preparar el salt de la pintura cap al món audio-
visual. Aquesta inusual proposta és també una ocasió privilegiada per veure en moviment una 
col·lecció històrica de plaques per a llanterna màgica amb un valor patrimonial incalculable.

LUCIS ET UMBRAE
IL·LUSIONISME

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

OCTUBRE

Català
14

75 minuts
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ANYS

EDAT
RECOMANADA

A PARTIR DE

14



TEATRE MERCÈ RODOREDA 
Divendres 3 de novembre de 2017 a les 22 hores

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

NOVEMBRE

Castellà
20

85 minuts

MUÑECA DE PORCELANA

Interpretació: José Sacristán, Javier Godino
Autoria: David  Mamet
Direcció: Juan Carlos Rubio

Un milionari li acaba de comprar un avió a la seva jove promesa com a regal de noces. La 
seva intenció és jubilar-se i dedicar-se enterament a ella. Durant el seu darrer dia a l’oficina 
abans de reunir-se amb ella, instrueix el seu jove ajudant per a poder atendre els seus nego-
cis des de la distància. Però just abans de sortir rep una trucada d’última hora que desitjarà 
no haver rebut mai.
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TEATRE MERCÈ RODOREDA 
Divendres 18 de novembre de 2017 a les 22 hores

Repartiment: Àlex Urós, Gabriel Yáñez, Gloria Sánchez, Guillermo Domínguez,
Laura Bosque, Marina Castro, Marina Rodríguez i Sela Conde

La pluja fa més de dos  anys que no arriba  a l’edifici d’oficines d’alt standing on les persones 
que hi treballen solitàries i extraviades aprofiten per fer escapades clandestines a la terrassa. 
Allà fumen i conspiren, fugen dels seus problemes quotidians i les seves  angoixes. A vegades 
també somien i fins i tot busquen la felicitat tot esperant que arribi la pluja...

DESPRÉS DE LA PLUJA, DE SERGI BELBEL
A CÀRREC DE GRUP DE TEATRE HOCUS POCUS

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

NOVEMBRE

Català
6

90 minuts
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TEATRE MERCÈ RODOREDA 
Divendres 1 de desembre de 2017 a les 22 hores

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

DESEMBRE

Català
14

90 minuts

DANSA DE MORT

Interpretació: Lluís Soler, Mercè Arànega i Jordi Figueras
Autoria: August Strindberg
Direcció: Sílvia Munt

Strindberg presenta un matrimoni burgès de dues persones fracassades: ell un militar 
deixat de banda en les promocions, i ella, una actriu que ha abandonat una carrera teatral, 
probablement molt mediocre. Després d’anys de vida en comú, no tenen ja res a dir-se i estan 
morts en una casa que sembla més una presó. Arriba de visita un tercer personatge i la seva 
presència és rebuda com una benedicció del cel. Tornen a tenir possibilitats de conversa, ma-
rit i muller troben en ell un interlocutor per confiar-li l’infern on viuen. Aquest infern arrosse-
ga el visitant, i es troba envoltat, contra la seva voluntat, en aquest remolí de misèries.
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Diumenge 3 de desembre de 2017 d’11 a 14 hores

Diumenge 3 de desembre de 2017 a les 19 hores 

Direcció: Pau Sastre   
Gospel Feelings, el cor de gospel de Molins de Rei dirigit per Pau Sastre, presenten  5ing!, un 
espectacle ple d’energia i bones vibracions i que recull els millors temes que han interpretat 
durant els seus 5 anys de recorregut, gospel clàssic fins al més modern, i fins i tot ofereixen 
un parell de versions pop-rock

5ING! GOSPEL FEELINGS CHOIR

PREU

EUROS
6

MÚSICA TEATRE MERCÈ RODOREDA 

PREU

EUROS
3Us convidem a viure una intensa experiència amb nosaltres, participant en 

un taller molt enriquidor per a tots, on podreu gaudir i aprendre algun dels 
nostres temes del repertori, que a partir de llavors ja no els tornareu a sentir 
de la mateixa manera.

TALLER DE CANT PARTICIPATIU
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MÚSICA teatre mercè rodoreda
Diumenge 3 de desembre de 2017 d’11 a 14 hores 



Diumenge 3 de desembre de 2017 d’11 a 14 hores

Diumenge 3 de desembre de 2017 a les 19 hores 
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Ex monologuista de Paramount Comedy, Las Noches del Club de la Comedia i Ex-Tremeño 
de corazón.
Amb el nas vermell com a bandera, més que de postís, va treballar de cercaviles, animador, 
contacontes i va crear l’espectacle ‘En un lloc de la màgia, del truc de la qual no vull acor-
dar-me’. També va rebre classes d’stand-up del còmic Albert Boira, qui li va inculcar el seu 
amor per la comèdia. Aquest va ser el començament d’una fructífera relació que el va portar a 
ser marmitona en ‘La cuina dels Monòlegs’ i a passejar la seva vis còmica i la seva passió per 
divertir el públic en teatres i sales de tot Espanya.

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

OCTUBRE

Castellà
3

75 minuts

MONÒLEG TONI CRUZ

BULECLUB DE LA COMÈDIA sala bulevard
Divendres 20 d’octubre de 2017 a les 22 hores



KATACRAK,
DE MIGUEL ÁNGEL MARÍN

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

NOVEMBRE

Castellà
3

75 minuts

Katacrak és un viatge enginyós, original i crític per una crisi no només econòmica. Una gran 
ocasió per escoltar el que ningú vol dir i dir el que alguns no volen escoltar. Viu un espectacle 
en el qual et sentiràs protagonista, opina, raona, critica, riu-te’n, però sobretot...aplaudeix 
(que sempre queda elegant)!

BULECLUB DE LA COMÈDIA sala bulevard
Divendres 17 de novembre de 2017 a les 22 hores
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BULECLUB DE LA COMÈDIA sala bulevard
Divendres 24 de novembre de 2017 a les 22 hores

Queens of the night és una banda de versions en directe. Èxits massius de tots els temps i rà-
dio-fórmules inoblidables amb veu femenina. La show-woman Ssttella Ella capitaneja amb la 
seva veu temes que van des de Whitney Houston o Madonna fins a Lady Gaga o Beyoncé... Un 
repertori atrevit, comercial i espectacular tocat en rigorós directe. La banda disposa a més, 
dels seus propis arranjaments electrònics.

PREU

EUROS

DURADA

NOVEMBRE

390 minuts

QUEENS OF THE NIGHT
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CINEMA teatre mercè rodoreda
Dijous 21 de setembre de 2017 a les 20 hores

Interpretació: Marcel Borràs, Oriol Pla, Núria Prims, Juan Diego, Luisa Gavasa, Terele Pávez 
Direcció: Agustí Villaronga   

El front d’Aragó, 1937. Lluís (Marcel Borràs), un jove oficial republicà destinat a un lloc tempo-
ralment inactiu, coneix una enigmàtica vídua de la qual s’enamora, la Carlana (Núria Prims), 
que aconsegueix entabanar-lo perquè falsifiqui un document que la converteix en la senyora 
de la comarca. El millor amic del Lluís, el Soleràs (Oriol Pla), un oficial degradat, descobreix el 
frau i, a canvi de no delatar-lo, li exigeix que allunyi dels bombardejos de Barcelona el seu fill i 
la seva dona, de qui ell està secretament enamorat. Quan la Trini (Bruna Cusí) arriba al poble 
no triga a descobrir la traïció del Lluís i s’estableix entre ells dos un “estat de guerra” que farà 
trontollar tots els seus fonaments morals. Una pel·lícula on el rerefons d’una guerra fa aflorar 
les passions humanes amb tota la seva intensitat.

INCERTA GLÒRIA

PREU

EUROS

DURADA

SETEMBRE

4116 minuts
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CINEMA teatre mercè rodoreda
Dijous 19 d’octubre de 2017 a les 20 hores

Interpretació: Laia Artigas, Paula Robles, David Verdaguer, Bruna Cusí, Fermí Reixach, 
Isabel Rocatti, Quimet Pla, Montse Sanz.  
Autoria i Direcció: Carla Simón    

Catalunya, estiu de 1993. Després de la mort dels seus pares, la Frida, una nena de 6 anys, 
abandona Barcelona i marxa viure al camp amb el seu oncle, la seva tieta i la seva cosina peti-
ta de 3 anys. Afronta el primer estiu de la seva vida amb una nova família al camp, lluny del seu 
entorn proper, on haurà d’adaptar-se a la seva nova vida. La debutant  directora barcelonina 
Carla Simón va aconseguir el premi a la millor òpera prima i el premi del jurat Internacional 
de la secció Generation Kplus del darrer Festival de Berlín amb aquesta pel·lícula inspirada 
en la seva pròpia història familiar. Estiu 1993 ha estat igualment la fran triomfadora del passat 
Festival de Cine de Málaga, aconseguint la Biznaga de Oro.

ESTIU 1993

PREU

EUROS

DURADA

OCTUBRE

4100 minuts
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CINEMA teatre mercè rodoreda

Dijous 21 de desembre de 2017 a les 20 hores

Dijous 16 de novembre de 2017 a les 20 hores

Interpretació: Laia Marull, Francesc Orella, Bruno Todeschini, Emilio Gutiérrez Caba,
Mikel Iglesias, Sergio Caballero, Empar Ferrer  i Maria Ribera Direcció: Roser Aguilar   
Janine és una dona que un dia sofreix un fort assalt al metro i la seva vida aparentment per-
fecta s’enfonsa per complet. L’atac la deixa perplexa i decideix tornar al poble on viu el seu 
pare per intentar oblidar tot el que li ha passat. No obstant això, el que sembla una solució 
per a tots els seus mals s’acabarà convertint en un viatge interior cap a totes les ferides que 
té obertes per dins, havent-se d’enfrontar a un passat bastant fosc. Un drama viu i angoixant 
sobre com sobreviure al dolor.
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BRAVA

Pel·lícula pendent de confirmar

PREU

EUROS

DURADA

NOVEMBRE

490 minuts ‘50



CINEMA teatre mercè rodoreda
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TEATRE FAMILIAR teatre mercè rodoreda
Diumenge 8 d’octubre de 2017 a les 12 hores  

EN JAN TOTLIFAN,
A CÀRREC DE L’ESTAQUIROT  

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

OCTUBRE

Català
8

55 minuts

ANYS

EDAT
RECOMANADA

A PARTIR DE

2

Interpretació: Olga Jiménez Tourt, Núria Benedicto Buj,  Albert Albà Ricard
Autoria: Olga Jiménez Tourt, Núria Benedicto Buj,  Albert Albà Ricard i Ferran Martínez Palou
Direcció: Guillem Albà Ricart

Aquesta és la història d’en Jan, un nen que de petit a casa seva li feien tot, així que no li calia 
aprendre a fer res si ell no volia... Quan es va fer gran va tenir un ajudant, en Nicolau, que també li 
feia tot. Però un dia, quan en Nicolau va tenir prou diners, va dir-li que se’n volia anar a viure tran-
quil a les Illes Verdes. En Jan no sabia viure sense ajuda: ni vestir-se, ni cordar-se les sabates, ni 
tan sols de menjar-se la sopa era capaç...! Així que va decidir emprendre un llarg viatge per trobar 
en Nicolau travessant camps i ciutats, i llocs desconeguts per ell com una granja i un port. I va 
passar que, a poc a poc, va anar aprenent moltes coses. Quan va arribar per fí a les illes Verdes 
i el va trobar, se’n va adonar que ja sabia fer gairebé de tot i que no calia que algú altre li fes res. 



TEATRE FAMILIAR teatre mercè rodoreda
Diumenge 26 de novembre de 2017 a les 11 i 12.30 hores

L’Opera dei Pupi ens trasporta a l’origen dels espectacles tradicionals de titelles 
amb un muntatge que ens explica un episodi de la Storia dei Paladini di Francia, 
temàtica carolingia molt habitual en aquest tipus de teatre tradicional. L’episodi que 
es representa –Batalla d’Orlando i Rinaldo per amor de la bella Angèlica– ens 
explica la història de les tropes d’un exèrcit que està apunt d’assetjar París, però el 
primer soldat de l’exèrcit de Carlemany està desaparegut, ja que ha anat a buscar 
a la seva estimada, la princesa oriental Angèlica. Les “pupi” medeixen un metre 
d’alçada i estan construïdes de llauna, tela i fusta. Tot un espectacle! 

OPERA DEI PUPI
TITELLES TRADICIONALS DE SICÍLIA (ITÀLIA) 

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

NOVEMBRE

Italià i Català
8

60 minuts

ANYS

EDAT
RECOMANADA

A PARTIR DE

5

16 | Setembre-Desembre 2017



TEATRE PER A NADONS els més petits a ĺ escenari 
Diumenge 12 de novembre de 2017 a les 11 i 12.30 hores

A la una, el sol i la lluna… clinc! Sona una campaneta, una cançó, una trompeta i la melodia 
de la flauta per acompanyar el vol del petit colom blanc. Oh! Ou! Un ou! Serà de pica-soques, 
o d’oca? Si a casa seva no està, un cucut serà! Cu-cut, cu-cut! El camp és ple de sons i ani-
malons, i de la nostra caixa en sortiran de tots els racons.
Un espectacle de cançons, titelles i musicosetes especialment dirigit als infants de fins a 
3 anys, per gaudir de la veu cantada, la veu parlada i dels petits matisos d’un món de sons.

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

NOVEMBRE

Català
4

30 minuts

ANYS

EDAT
RECOMANADA

D’

1 A 4

A LA UNA, EL SOL I LA LLUNA,
A CÀRREC DE LA CIA PAMIPIPA
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VENDA D’ENTRADES
www.teatresdespi.cat

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

ABONAMENTS I DESCOMPTES
AL TEATRE MERCÈ RODOREDA
TEATRE ADULTS 
ABONAMENT TOTAL TEATRE: 50 €
(4 obres excepte grup de teatre Hocus Pocus)

TEATRE FAMILIAR 
ABONAMENT PER ALS 2 ESPECTACLES INFANTILS: 12 €

CINEMÀ CICLE GAUDÍ 
- Entrada 3 € amb carnet jove, Club La Vanguardia i carnet de la biblioteca. 
 Abonament: 10 € les quatre pel·lícules



DESCOMPTES AL TEATRE MERCÈ RODOREDA
PER A TEATRE ADULTS I FAMILIAR
- De 2 € per cada obra DE TEATRE amb CARNET DE BIBLIOTEQUES, TRESC, CARNET 

JOVE I JUBILATS MAJORS DE 65 ANYS. Excepte l’obra de l’entitat  Hocus Pocus
- TEATRE FAMILIAR:  descompte d’1 euro a cada espectacle de teatre familiar per a 

famílies nombroses o monoparentals.

CONSULTEU DESCOMPTES PER A GRUPS:
A PARTIR DE 10 PERSONES, UNA ENTRADA GRATUÏTA. 
EN LES PROMOCIONS I OFERTES ESPECIALS I CONCRETES SEMPRE LA UBICACIÓ 
DE LA BUTACA SERÀ A PARTIR DE LA FILA 14 I S’HA D’ANAR A BESCANVIAR A 
TAQUILLA. 

TEATRE EL BULEVARD 
MERCÈ RODOREDA CASAL DE JOVES
Carrer Major, 69 - Tel. 93 267 57 02 Av. Barcelona, 83-85 - Tel. 93 373 91 07

SERVEIS Serveis per a persones amb discapacitat
    Sales amb accés per a persones amb mobilitat
    reduïda i seients reservats. Per a atenció i reserves:  93 267 57 02 

  Servei de bar
  Obert tots els vespres de funció, espai equipat amb wifi.



Segueix la programació a les xarxes socials:

 ·   Ajuntament Sant Joan Despí
 ·   @AjSJDespi

www.teatresdespi.cat

 ·   Teatresdespi.cat


