




TEATRE MERCÈ RODOREDA
Dissabte 21 de gener de 2017 a les 22 hores

Autors: Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez. Direcció: Pep Anton Gómez

Què hi ha de més comú que discutir a taula amb la família?
Un matrimoni jubilat que vol marxar a pagès desencadena un hilarant enfrontament familiar.

La Maria Teresa i en Vicenç són un matrimoni de classe mitjana resident a Barcelona. Estan 
jubilats i fa temps que es plantegen marxar de la ciutat i anar a viure a la masia del poble, 
però mai s’acaben de decidir. Per què? Una filla de gairebé quaranta anys que encara viu amb 
ells i un fill amb cara de pocs amics els ho impedeixen...

Amb Jordi 
Banacolocha, Maife 
Gil, David Bagés, 
Susanna Garachana 
i Mercè Martínez

AVUI NO SOPEM

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

GENER

Català 20
90 minuts
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TEATRE MERCÈ RODOREDA
Divendres 3 de febrer de 2017 a les 22 hores

Direcció: Jordi Prat i Coll 
Ajudanta de direcció: Ester Villamor
Escenografia: Bibiana Puigdefàbregas

L’evolució d’Europa i els trasbalsos de la Segona Guerra Mundial a través dels ulls d’una 
dona capaç de preservar la seva fortuna privilegiada, malgrat els cops del destí que l’espe-
ren i les humiliacions amb què es veurà castigada per la pobresa. 
Sens dubte un dels personatges més excepcionals i memorables de la literatura dramàtica 
catalana, pel seu enfrontament amb els grans dilemes que pesaran sobre la reinvenció del 
vell continent. Amb aquesta obra d’una modernitat sorprenent, se’ns revela el Josep Maria 
de Sagarra més personal i universal.

LA FORTUNA DE SÍLVIA,
DE JOSEP MARIA DE SAGARRA

Amb Anna Alarcón, 
Muntsa Alcañiz, 
Albert Baró, Laura 
Conejero, Berta 
Giraut i Pep Munné

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

FEBRER

Català
18

105 minuts

Preu jove: 10 euros
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TEATRE MERCÈ RODOREDA
Divendres 3 de març de 2017 a les 22 hores

Preu jove: 10 euros
IDIOMA

PREU

EUROS

DURADA

MARÇ

Català
18

75 minuts

REVOLTA DE BRUIXES, DE JOSEP MARIA 
BENET I JORNET. A CÀRREC DE LA KOMPANYIA LLIURE

Intèrprets: Chantal Aimée, Clàudia Benito, Raquel Ferri,
 Àurea Márquez, Xicu Masó, Andrea Ros i Júlia Truyol
Autor: Josep Maria Benet i Jornet
Direcció: Juan Carlos Martel Bayod

La història de Revolta de bruixes narra tot allò que succeeix a sis dones i un home en el 
transcurs d’una nit de lluna plena. Elles componen la brigada encarregada de la neteja diària 
d’uns grans locals de caràcter despersonalitzat; ell s’ocupa de la vigilància i control nocturn 
d’aquests mateixos locals. Les dones tenen un problema comú, col·lectiu, que les enfrontarà 
amb el vigilant, però aquest problema és gairebé l’única cosa que les uneix, i és per això que 
la diminuta i domèstica revolta que sobrevé pot agafar aviat uns camins inesperats.

Gener-Juny 2017 | 5



TEATRE MERCÈ RODOREDA
Divendres 7 d’abril de 2017 a les 22 hores

Autor i direcció: David Plana 

La vida d’en Roger Denís, l’alcalde d’una petita ciutat de províncies, es desmunta de la manera 
més insospitada de la nit al dia. Quan les coses no li podien anar millor en la política, el retorn 
de la seva filla adolescent i un vídeo descobert per Internet fan que s’adoni que potser no és 
tan bon pare com es pensa. I, és clar, quan tot comença a torçar-se i les veritats surten a la 
llum només falta la intervenció d’una ex amb ganes d’afegir més llenya al foc per deixar un 
home tocat i enfonsat.

EL BON PARE, AMB LLUÍS SOLER,
TERESA VALLICROSA, GEORGINA LATRE I JAUME MADAULA

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

ABRIL

Català
18

90 minuts
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TEATRE MERCÈ RODOREDA
Divendres 5 de maig de 2017 a les 22 hores

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

MAIG

Català
16

80 minuts

CONILLET,
AMB CLARA SEGURA

Autor: Marta Galán Sala
Direcció: Marc Martínez

És mare, treballa nou hores seguides, mestressa, sent ràbia, sent por i està molt, molt, 
molt, cansada. És una dona al límit, interpretada per Clara Segura, en un monòleg original 
de Marta Galán Sala, amb adaptació i direcció de Marc Martínez. No tinc la recepta màgica, 
però us cuinarem amb amor aquesta rondalla sobre una dona que sobreviu al seu present 
esbudellant el seu passat per fer les paus amb ell, i poder viure el seu futur amb dignitat… 
mentre carrega a les seves esquenes, com Sísif, el pes sencer de la nostra existència. Ah, i 
gana. Tenim molta gana. Bon profit!
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MÚSICA TEATRE MERCÈ RODOREDA 
Diumenge 2 d’abril de 2017 a les 19 hores

PREU

EUROS
18

Sirex ni + ni Menys - La Música de la teva vida- és el nom de la Gira 2017 del grupo més llegen-
dari i representatiu de la música dels 60. 

Els Sirex, grup amb una experiència de més de 50 anys als escenaris, varen començar el 
1959, quan un grup d’amics del mateix barri decideixen tocar i cantar sota les influències de la 
música d’Elvis Presley. 
Només cinc anys varen estar separats i el 1971 es van tornar a reunir i continuen amb la seva 
principal meta, que és fer que no parem de cantar ni ballar amb la seva música.

SIREX NI + NI MENYS
LA MÚSICA DE LA TEVA VIDA
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Divendres 21 d’abril de 2017 a les 22 hores

Els Manel ens presenten el seu últim disc Jo competeixo gravat als Estats Units, entre una 
església propera a Woodstock i Nova York. Un nou àlbum amb onze petites històries narrati-
ves (i alguna curiosa versió!), on el pop contemporani està esquitxat de matisos electrònics, 
aportant un aire fresc al so del quartet barceloní de pop-folk.

MANEL
“JO COMPETEIXO”

PREU

EUROS
28

MÚSICA TEATRE MERCÈ RODOREDA 

Amb Guillem 
Gisbert i Roger 
Padilla (guitarra i 
veu), Martí Maymó 
(baix) i Arnau Vallvé 
(bateria)
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Comando Impro està format per una elit d’improvisadors durament entrenats en la disciplina 
de l’humor. La seva missió és sorprendre l’espectador. No tenen escenografia, no tenen guió: 
a partir de les frases del públic creen històries de terror, acció, amor... on la comèdia és la pro-
tagonista. Aquest és un espectacle perfecte per a qualsevol situació. No hi ha missió impossi-
ble per al nostre equip d’improvisadors: digues-nos què necessites i ens adaptarem a la teva 
proposta. Comando Impro és un espectacle tot terreny i interactiu que promet unes funcions 
úniques i irrepetibles per a joves i adults. Inspirat en l’estètica de les sèries de policies dels 
anys 70 com Starsky i Hutch o Los Ángeles de Charlie, Comando Impro presenta un equip que 
és capaç de tot per tal de complir el seu objectiu: aconseguir que la platea es mori de riure.

COMANDO IMPRO

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

GENER

Cat./Cast.
3

75 minuts

BULECLUB DE LA COMÈDIA sala bulevard
Divendres 27 de gener de 2017 a les 22.30 hores
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BULECLUB DE LA COMÈDIA sala bulevard
Divendres 10 de febrer de 2017 a les 22.30 hores

Anecdología es el registro de las crónicas que he escuchado, vivido o leído aguardando en el 
aeropuerto, viajando en tren o simplemente sentado en alguna cafetería. No todas son autén-
ticas; algunas no han sucedido o le han sucedido a personas distintas a aquellas a quienes se 
atribuyen pero todas tienen una gran dosis de comedia.

Es un actor, guionista, presentador y monologuista gallego con un humor muy teatral. Es 
capaz de escenificar todos los detalles en sus historias. Ha sido guionista de los programas 
de humor Tourlandia y A casa da conexa para televisión de Galicia (TVG), pero destaca más 
su paso por los escenarios, con la realización de espectáculos como Los duguis World Tour, 
HAIPOD, Las noches de monólogos 10 y Las noches de El Club de la Comedia.

ANECDOLOGIA
MONÒLEG d’OSWALDO DIGÓN

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

FEBRER

Castellà
3

75 minuts

Gener-Juny 2017 | 11



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

Més enllà de les paraules, hi trobaràs els gestos, la naturalitat i l’instint. Sovint l’instint més 
primari, el més salvatge i animal. Animal es presenta en societat amb aquesta dicotomia exis-
tencial, tan romàntics com canalles. El seu primer disc es titula Més enllà de les paraules (Ha-
lley Records, 2016) i barreja sonoritats íntimes i contundents amb aires de pop, folk americà, 
reggae, soul i mestissatge. Un so cosmopolita que et convida a ballar i unes lletres que parlen 
del que passa mentre fas altres plans.

CONCERT ANIMAL

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

FEBRER

Català
3

90 minuts
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BULECLUB DE LA COMÈDIA sala bulevard
Divendres 24 de març de 2017 a les 22.30 hores

Vagas y Maleantas es una obra de teatro con actuaciones musicales que reflexiona sobre el 
papel de las mujeres en la historia y en la historia de nuestro país utilizando el símil de la mu-
jer como corista siempre un paso atrás del protagonismo, llenando huecos y dando precisión 
o simplemente como objeto de decoración- para acabar tirando una propuesta: ¿qué pasa si 
la solista somos todas? ¿Qué pasa si cantamos todas a la vez, cada una con su propio registro, 
con su propia voz?

VAGAS Y MALEANTAS

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

MARÇ

Castellà
3

75 minuts
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BULECLUB DE LA COMÈDIA teatre mercè rodoreda
Divendres 17 de març de 2017 a les 22 hores

Corría el año 2014 cuando la Cadena Ser le encargó a David Broncano un programa de 
radio cuyo exiguo presupuesto solo le dio para contratar a dos señores mayores con pro-
blemas con el alcohol: Quequé e Ignatius.
Contra todo pronóstico lo que comenzó siendo un programa especial para cubrir las vaca-
ciones de las estrellas de la SER, acabó convirtiéndose en un espacio semanal, primero, y 
diario después, en torno al cual se reunían miles de personas con evidentes problemas de 
aceptación social.
Dado el éxito de su propuesta, estas tres jóvenes promesas de la comedia se preguntaron 
“¿Cómo podríamos perpetuar la estafa?”
Y así surgió la idea de trasladar a los teatros la zozobra, el estupor y la malicie que nos 
genera la vida moderna.

LA VIDA MODERNA-LIVE SHOW, AMB 
DAVID BRONCANO, QUEQUÉ I IGNATIUS FERRAY

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

MARÇ

Castellà
15

100 minuts
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BULECLUB DE LA COMÈDIA auditori m. martí i polBULECLUB DE LA COMÈDIA teatre mercè rodoreda
Dissabte 18 de març de 2017 a les 22 hores

Exhibició i mostra de teatre, música, comèdia, màgia i dansa a càrrec de dones presentat per 
la guardonada maga Amelie i amb les actuacions de:

L’artista de circ Maria Cavagnero, amb una performance plena de sensibilitat amb Roda Cyr.
Les actuacions en directe de les artistes locals Carla Collado i Sara Pérez.
L’actuació de les Brodas Bros i Brincadeira amb l’espectacle Brincabros, un espectacle que 
barreja danses urbanes i la millor percussió.
Aline Vincent, amb una espectacular exhibició d’acrobàcia aèria.
El gran final, amb l’actuació de Dolo Beltrán i el guitarrista Jordi Busquets, un acústic íntim 
amb lletres que parlen d’aquells moments que canvien alguna cosa, que posem en negreta en 
el nostre currículum vital.

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

MARÇ

Cat./Cast.
2

75 minuts

LILA CABARET
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TEATRE FAMILIAR teatre mercè rodoreda
Diumenge 29 de gener de 2017 a les 12 hores

Intèrprets: Pere Sánchez, Ferran Campabadal, Eduard Costa, Oliver Rahayel,
Javi Lombardia, Raoul Rodriguez, Mau Santambrosio, Federic Marsà i Ximena Moreno

Cabaret Aulet, un espectacle on les arts escèniques apropen grans i menuts aportant mo-
ments màgics i un bon record per emportar-se a casa. Al Cabaret Aulet podreu gaudir de 
l’energia engrescadora de les cançons i la música en directe, la màgia i dolçor dels contes, i 
tot conduït per l’humor desbordant d’un presentador molt especial.
Amb un total de 9 artistes a l’escenari, l’espectacle convida a passar per paisatges molts di-
ferents: veus, ritme, emoció, joc, dolçor, festa, riallades, moments de recolliment i, sobretot, 
molta calidesa.

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

GENER

Cat./Cast.
8

60 minuts

ANYS

EDAT
RECOMANADA

A PARTIR DE

3

CABARET AULET

Consulteu abonaments i descomptes
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TEATRE FAMILIAR teatre mercè rodoreda
Diumenge 19 de febrer de 2017 a les 12 hores

Intèrprets: Jèssica Martín, Cris Codina i Ferran Enfedaque
Guió i direcció: Joan Sors  

Hi havia una vegada una rateta molt presumida que estava cansada i avorrida que tothom, 
des de fa anys, expliqués el seu conte de la mateixa manera. Un dia va prendre la decisió de 
declarar-se en vaga indefinida fins que no s’atenguessin les seves peticions de canvi. Què va 
passar? Doncs vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s’ha canviat.

AI RATETA, RATETA
A CÀRREC DE REPLÀ PRODUCCIONS 

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

FEBRER

Català
8

60 minuts

ANYS

EDAT
RECOMANADA

A PARTIR DE

3
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TEATRE FAMILIAR teatre mercè rodoreda
Diumenge 26 de març de 2017 a les 12.30 hores

Entrades esgotades
per a la sessió de 

les 12.30 h.
Nova representació 
a les 10.30 hores.

Un concert-espectacle amb els temes més populars de la Dàmaris Gelabert (Bon dia, Els 
dies de la setmana, Qui sóc jo?, Tu, l’Abecedari, etc.) acompanyada per músics, coristes, 
un actor i la participació especial de la Lola (videoclip: Qui sóc jo?) i la Caterina (videoclip: 
Bon dia!). Un concert ple de ritme perquè tota la família pugui gaudir d’aquestes divertides 
cançons que molts nens i nenes canten diàriament a casa i a l’escola.

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

MARÇ

Català
8

60 minuts

DÀMARIS GELABERT EN CONCERT
CANÇONS PER GAUDIR I APRENDRE 
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TEATRE PER A NADONS els més petits a ĺ escenari 
Diumenge 5 de març de 2017 a les 11 i 12.30 hores

Intèrprets: Xavier Basté i Nona Umbert
Autora: Nona Umbert 
Direcció: Xavier Basté  

Arriba el tren...El Tu-tuut!...Pugeu al tren de la imaginació, on els vagons estan plens de con-
tes, i en cada estació podem trobar-ne un de nou. Tu-Tuut!...

És un espectacle de contes pensat per als més petits de la casa i explicats amb recursos i 
tècniques molt diferents. Pintem mentre expliquem el conte i juguem amb els sons i la músi-
ca, i naturalment, la narració oral.

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

MARÇ

Català
4

35 minuts

ANYS

EDAT
RECOMANADA

D’

1 A 3

TU-TUUT! 
A CÀRREC DE FES-T’HO COM VULGUIS 

20 | Gener-Juny 2017



TEATRE PER A NADONS els més petits a ĺ escenari 
Diumenge 7 de maig de 2017 a les 11 i 12.30 horesDiumenge 5 de març de 2017 a les 11 i 12.30 hores

Intèrprets: Tomocko Matsuoka (clavicèmbal), Andrea Peirón (violoncel), Pablo Acosta (veu), 
Irene Estradé (dansa aèria) i Carmen Sánchez (idea i posada en escena)  

Una catifa blanca marca l’espai circular en què se succeiran els esdeveniments. Uns punts 
vermells, de llana, de clavells, posen la nota de color a l’espai. I una corda, d’origen aeri, cau 
al bell mig del cercle i en marca el punt central.

Ella serà el punt de partida del moviment, de la dansa aèria que jugarà i ballarà amb la mú-
sica. Música d’un altre temps per a infants d’avui en dia. Música sorgida d’un clavicèmbal, un 
violoncel i un cantant. Música amb sonoritats del barroc per a un públic del segle XXI, en un 
espectacle pensat i creat per als més petits de la casa. 

IDIOMA
PREU

EUROS

DURADA

MAIG

Català
4

30 minuts

ANYS

EDAT
RECOMANADA

D’

1 A 4

CONCERTINO, MÚSICA D’UN ALTRE TEMPS 
PER A INFANTS DEL MOMENT
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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 
ABONAMENT TOTAL TEATRE  70 €
(cinc espectacles teatre)

ABONAMENT TOTAL JOVE (fins a 35 anys) TEATRE  60 €
(cinc espectacles teatre)

ABONAMENT A (tres espectacles teatre)   45 €
La Fortuna de Sílvia, La revolta de les bruixes, El bon Pare 

ABONAMENT B  (dos espectacles teatre)   30 €
Avui no sopem i Conillet

TEATRE FAMILIAR 
ABONAMENT PER ALS 3 INFANTILS  15 €

TEATRE PER A NADONS 
ABONAMENT PER ALS 2 ESPECTACLES  6 €



DESCOMPTES AL
TEATRE MERCÈ RODOREDA
PER A ADULTS, FAMILIAR I ESPECTACLE MUSICAL SIREX (NO INCLOU TEATRE PER 
A NADONS I MANEL) 
de 2 euros per a cada obra DE TEATRE amb CARNET DE BIBLIOTEQUES, TRESC,
CARNET JOVE I JUBILATS MAJORS DE 65 ANYS
TEATRE FAMILIAR descompte d’un euro per a cada obra infantil per a famílies 
nombroses i 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 BUTACA SERÀ A PARTIR DE LA FILA 14 I S’HA D’ANAR A BESCANVIAR 
A TAQUILLA. 

TEATRE AUDITORI MIQUEL MARTÍ I POL I 
MERCÈ RODOREDA EL BULEVARD 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 dies de funció, espai equipat amb wifi



Segueix la programació a les xarxes socials:

 ·   Ajuntament Sant Joan Despí
 ·   @AjSJDespi

www.teatresdespi.cat

 ·   Teatresdespi.cat


