CICLE GAUDÍ – CINEMA CATALÀ
Dijous 21 de gener de 2021 a les 20 hores

(abonament)

UNO PARA TODOS
Un professor interí assumeix la tasca de ser tutor d’una classe de
sisè de primària en un poble completament desconegut per a ell.
Direcció: David Ilundain
Guió: Coral Cruz , Valentina Viso
Interpretació: David Verdaguer, Patricia López Arnaiz,
Clara Segura, Ana Labordeta, Néstor Romero, Vega Vallés

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

És obligatori l’ús de mascareta en tot moment

Idioma: castellà | Durada: 90 minuts | Preu: 4,50 €
Dijous 18 de febrer de 2021 a les 20 hores

(abonament)

LA BODA DE ROSA
A punt de complir 45, Rosa s’adona que ha viscut sempre
per i per als altres i decideix pitjar el botó nuclear, manar-lo tot
a passeig i prendre les regnes de la seva vida.
Direcció: Iciar Bollain
Guió: Iciar Bollain, Alicia Luna
Interpretació: Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza,
Ramón Barea, Paula Usero, Xavo Giménez, Paloma Vidal,
Lucía Poveda, María José Hipólito, María Maroto

Mantingueu la distància de seguretat en tot moment
La sala estarà oberta 45 minuts abans. Entreu-hi de forma gradual i ordenada
Seieu a la butaca que apareix a la vostra entrada
No es podrà accedir a la sala un cop iniciat l’espectacle

Idioma: castellà| Durada: 99 minuts | Preu: 4,50 €
Març – abril – maig – juny

L’entrada a la sala es farà per ordre d’arribada. A la sortida seguiu les indicacions del personal

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

Es realitza servei de neteja abans de cada funció

VENDA D’ENTRADES
POTS COMPRAR LES TEVES ENTRADES
ON LINE A www.teatresdespi.cat
I A TAQUILLA

SERVEIS

Centre Cultural Mercè Rodoreda
Carrer Major, 69. Tel. 93 267 57 02.

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

Horari: dimarts i divendres de 10 a 14 hores
i de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 hores

Serveis per a persones
amb mobilitat reduïda:

a/e: teatresdespi@sjdespi.net

ABONAMENTS I DESCOMPTES Regala(‘t)eatre
TEATRE ADULTS

Abonament per els 3 espectacles

39 €

TEATRE INFANTIL I FAMILIAR
Abonament per els 4 espectacles

20 €

TEATRE PER A NADONS I PRIMERA INFANCIA
Abonament per els 4 espectacles

PROGRAMACIÓ
ESPECTACLES SEGURS

TEATRESDESPÍ

Mesures de protecció, higiene i seguretat
adaptades a la situació sanitària.
Els espectacles poden experimentar
canvis com a conseqüència de la
situació sanitària.

GENER-JUNY
2021

12 €

NITS DE COMÈDIA

Abonament per els 3 monòlegs:

20 €

CICLE GAUDÍ. CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ
Abonament per dues pel·licules:

5€

SEGUEIX LA PROGRAMACIÓ A LES XARXES SOCIALS I AL WEB:

DESCOMPTES TEATRESDESPÍ
TEATRE ADULT, INFANTIL I FAMILIAR, NADONS I PETITA INFANCIA, CONCERTS AL TEATRE*
Descompte de 2 euros per la compra d’una entrada per persona amb carnet de biblioteques, tresC,
carnet jove, major de 65 anys, aturat/ada o menor de 35 anys.
Descompte de 3 euros per la compra d’una entrada per persona per a famílies nombroses, monoparentals o amb carnet de discapacitat.
* Excepte Mag Lari, Nits de comèdia i Festival Zero. No acumulable amb altres descomptes

CICLE GAUDÍ. CINEMA
Carnet jove, Club la Vanguardia i carnet de biblioteca. Preu entrada: 3 €
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.
ELS ESPECTACLES PODEN EXPERIMENTAR CANVIS DEGUT A LA SITUACIÓ SANITÀRIA

Teatre Mercè Rodoreda
Carrer Major, 69
Tel. 93 267 57 02

Auditori Miquel Martí I Pol
Av. de Barcelona, 83-85
Tel. 93 477 00 51

El Bulevard Casal de Joves
Av. de Barcelona, 83-85
Tel. 93 373 91 07

@AjSJDespi

@AjSJDespi

Teatresdespi.cat

www.teatresdespi.cat

www.teatresdespi.cat

TEATRE ADULT al Teatre Mercè Rodoreda

Diumenge 14 de març de 2021 a les 12 hores

SOPA DE PEDRES

Diumenge 7 de febrer de 2021 a les 12 hores

NITS DE COMÈDIA

Cia. Engruna Teatre

UNA NIT AMB EL MAG LARI
‘Després de més de 25 anys fent funcions per tot arreu,
m’adono que la meva vida és una gira constant i, en el
fons, el que més m’agrada és estar sobre els escenaris,
com més diversos millor, coneixent gent i llocs diferents,
fent el que se’m dóna millor: il·lusionar i fer riure el públic.’
Una obra creada i dirigida per Josep Maria Lari
Interpretació: Mag Lari i Lluc Perelló
Idioma: català | Durada: 80 minuts | Preu: 14 € preu únic

Divendres 5 de març de 2021 a les 20 hores

(abonament)

(abonament)

SMILEY, DESPRÉS DE L’AMOR
Smiley, després de l’amor és una brillant comèdia romàntica tremendament contemporània, que narra la història
d’amor entre l’Àlex i el Bruno, una parella que fa vuit anys
que es va enamorar inesperadament.
Una obra creada i dirigida per Guillem Clua
Interpretació: Ramon Pujol i Albert Triola
Idioma: català | Durada: 90 minuts | Preu: 14 €

Dissabte 23 de gener de 2021 a les 20 hores
al Teatre Mercè Rodoreda

Sopa de pedres és la història de l’Alma, una nena que ha
de fugir del seu país perquè veu com al cel enlloc de volar-hi
estels un dia hi arriben els avions.
Idea original i creació: Engruna Teatre
Direcció: Mireia Fernàndez
Interpretació: Anna Farriol i Júlia Santacana

MI LUCHA

Antonia San Juan
“Mi lucha” és el tercer espectacle unipersonal d’Antonia
San Juan després de “Otras mujeres” i “Las que faltaban”
en el que el públic s’involucra des del primer instant amb
el personatge identificant situacions a les quals tots i totes
podem enfrontar-nos en un moment o un altre de la
nostra vida: la solitud, l’amor, la malaltia o la mort...

Idioma: català | Durada: 50 minuts | Preu: 8 €
Diumenge 25 d’abril de 2021 a les 12 hores

(abonament)

HIP HOP BIG!

Idioma: castellà | Durada: 92 minuts | Preu: 12 €
No recomanat per menors de 18 anys

Hip Hop Big! La gran aventura de la Caputxeta Vermella
i en Peter Pan és una faula sobre la infantesa i el que significa
créixer, amb tots els seus avantatges i inconvenients.
Dramatúrgia i direcció escènica: Elisenda Roca
Coreografia i direcció coreogràfica: Gina De Haro
Intepretació: Gabriel Amengual, Arlet Escorihuela,
Ariel Fernández, Pep Herrero, Anna Martínez, Júlia Morell,
Daniela Morlán, Joan Roca, Martina Vázquez, Ainhoa Vidal
Amb la col·laboració màgica de Mònica Glaenzel

Dissabte 6 de març de 2021 a les 20 hores
al Teatre Mercè Rodoreda

Cia. Viu el Teatre

“Calladitas estais mas guapas. Show” és un espectacle de
comèdia multidisciplinària escrita, interpretada i dirigida
per dones. A través de les seves rutines de Stand-Up
Comedy, cançó còmica, improvisació, entrevistes, poesia,
etc… aquestes artistes ens mostraran la seva particular
visió del món.
Idioma: castellà | Durada: 120 minuts | Preu: 6 €
No recomanat per menors de 16 anys

(abonament)

COBERTURA
Guillermo Peñalvar, un director de cinema argentí,
ha d’enfrontar-se amb el passat en rebre un homenatge
per la cèlebre pel·lícula que el va dur a la fama i a conèixer
la seva actual parella, l’actriu Roxana.
Una obra creada per Bruno Oro i Alejo Levis i dirigida
per Clara Segura
Interpretació: Clara Segura i Bruno Oro
Idioma: català | Durada: 90 minuts | Preu: 16 €

Divendres 7 de maig de 2021 a les 20 hores

(abonament)

ESCAPE ROOM
Dues parelles d’amics de tota la vida queden per fer
un escape room al barri d’Hostafrancs, on recentment
s’ha trobat, en un contenidor, el cadàver d’un home
esquarterat…
Una obra creada per Joel Joan i Hector Claramunt
i dirigida per Joel Joan
Interpretació: Joel Joan, Paula Vives, Míriam Tortosa,
Biel Duran i Ferran Carvajal
Idioma: català | Durada: 90 minuts | Preu: 18 €

TEATRE INFANTIL I FAMILIAR al Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge 31 de gener de 2021 a les 12 hores

(abonament)

REGGAE PER XICS
Amb “Ballant damunt la lluna” The Penguins / Reggae
per Xics estrenen espectacle i enceten una nova aventura,
que amb el combustible dels ritmes jamaicans, farà viatjar
el públic més enllà de les estrelles.
Interpretació: The Penguins / Reggae per xics
Idioma: català | Durada: 60 minuts | Preu: 8 €
Diumenge 28 de febrer de 2021 a les 12 hores

(abonament)

BAOBAB, UN ARBRE, UN BOLET
I UN ESQUIROL

Dissabte 22 de maig de 2021 a les 20 hores
a l’Auditori Miquel Martí i Pol

TEATRE PER A NADONS I PETITA INFÀNCIA al Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge 17 de gener de 2021 a les 11.30 hores

(abonament)

CALLADITAS ESTAIS MAS GUAPAS
SHOW

Edat recomanada: a partir de 6 anys.
Idioma: català | Durada: 55 minuts | Preu: 8 €
Divendres 9 d’abril de 2021 a les 20 hores

(abonament)

(abonament)

SIN FILTRO

(abonament)

Valeria Ross

SILVER DROPS

En aquest xou gaudiràs d’un humor sa, exagerat i amb
molts matisos d’improvisació i interacció amb el públic.
Valeria Ros detallarà les seves obsessions, les seves
observacions i els seus múltiples fracassos.

Cia. ImaginArt

Un espectacle visual en el qual el moviment, la plasticitat
estètica i una acurada selecció musical es combinen per
transportar-nos a una atmosfera màgica en la qual podrem
acabar ballant.
Direcció i idea original: Anna Macau i Carles Rigual
Intèrprets: Anna Macau, Georgina Avilés i Andrea Just

Idioma: castellà | Durada: 75 minuts | Preu: 6 €
No recomanat per menors de 16 anys

Idioma: català | Durada: 30 minuts | Preu: 6 €
Diumenge 21 de febrer de 2021 a les 11.30 hores

(abonament)

LA MAMA DELS ARBRES

MÚSICA AL TEATRE

Cia. Fes-t’ho com vulguis

Dissabte 27 de març de 2021 a les 18 hores

En una terra on la natura és rica i abundant, hi viuen en
harmonia les persones, els animals i la vegetació. La cobdícia
d’altres humans farà malbé aquest equilibri i posarà en greu
perill la seva riquesa natural.
Autoria i interpretació: Xavi Basté i Nona Umbert
Direcció espectacle: Xavi Basté
Direcció de titelles: Lidia Clua

CONCERTO A TEMPO D’UMORE

Idioma: català | Durada: 45 minuts | Preu: 6 €
Diumenge 7 de març de 2021 a les 11.30 hores

(abonament)

EL NÚVOL GRIS, GRAS, GROS
Cia. Teatre al detall

És un espectacle únic al món, en el qual dotze músics
de corda i un director d’orquestra s›expressen en un
llenguatge còmic i musical, comptant amb una banda
sonora, composta per peces molt cèlebres, de grans
autors clàssics.
Direcció: Jordi Purtí
Intèrprets: Jordi Purtí, Naeon Kim, Natalia Klimyshyn,
Ignacio Lezcano, Cecília Burguera, David Sanmartí,
Sergi Ruíz, Tamara Caño, Mónica Cruzata, Tigran
Yeritsyan, Queralt García, Carles Coll i Dmitry Yaroslatsev
Durada: 75 minuts | Preu: 16 €

Aquesta és la història d’un núvol viatger, que després de córrer món i acumular aigua i més aigua s’ha fet gris, gras i gros.
Direcció: Joan Maria Segura Bernadas i Teatre al detall
Interpretació: Xavi Idàñez i Txell Botey
Idioma: català | Durada: 45 minuts | Preu: 6 €
Diumenge 18 d’abril de 2021 a les 11.30 hores

Orquestra Orthemis

(abonament)

Cia. La Pera Llimonera

LES AVENTURES DEL LLEÓ VERGONYÓS

Dos venedors ambulants refugiant-se d’una gran tempesta, expliquen la història d’un bolet i un esquirol, que
degut a la guerra emprenen una gran aventura per trobar
un nou arbre on poder viure.
Autoria: Sergi Casanovas, Toni Albà i Pere Romagosa
Intèrprets: Sergi Casanovas i Pere Romagosa
Direcció: Toni Albà

Cia. El Pot més Petit

Us convidem a descobrir les aventures del Lleó vergonyós.
Un viatge ben divertit amb titelles i música en directe,
per descobrir les emocions de la mà d’un dels personatges
més emblemàtics d’El Pot Petit.
Dramatúrgia i direcció: Ruth Garcia Ruz i El Pot Petit
Interpretació: Mercè Munné Parera i Ovidi Llorente Saguer

Idioma: català | Durada: 55 minuts | Preu: 8 €

Idioma: català | Durada: 45 minuts | Preu: 6 €

