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Arts escèniques 
i música



Guillem Albà, un dels pallassos més destacats 
del panorama actual, omple els escenaris amb 
la gira de “Jaleiu”, un show ple d’humor, música 
en directe, alegre i per a tots els públics, on la 
música i els riures culminen el seu treball més 
provocador, optimista i divertit... Fem que avui 
sigui un dia especial. I demà. I demà passat. 

Companyia i interpretació: Guillem Albà i La Marabunta | 
Direcció Musical: Albert Comaleras | Composició Musical: 
Guillem Albà & La Marabunta | Direcció de Producció, i 
Management: Blai Rodríguez

DATA

23/1 
diumenge
HORA

19 h
LLOC

Can Massallera
DURADA

90 minuts

PREU

General: 13 € 
Reduïda: 8 €
Menors de 16 anys: 5 €

Jaleiu
Guillem Albà & La Marabunta



Que bèstia!
Tortell Poltrona

Que Bèstia!, és el nou espectacle de Tortell 
Poltrona, inspirat en els grans pallassos d’inicis 
i mitjans del segle xx que ens han deixat un 
llegat que no marceix.

Situacions absurdes i gags que ens fan petar 
de riure com quan es van crear fa dècades. Un 
homenatge a aquells personatges fantàstics 
que van fer riure els nostres avantpassats, 
on no hi pot faltar la música, un altre clàssic 
de tot espectacle de pallassos, i un vestuari 
d’estil anys seixanta de la famosa nissaga dels 
Germans Martini per a posar-nos en ambient, 
imperdible!

Companyia Circ Cric | Idea original Jaume Mateu | Direcció 
Tortell Poltrona | Pallassos Tortell Poltrona, Montserrat Trias, 
Boris Ribas | Producció Circ Cric

DATA

30/1 
diumenge
HORA

17 h
LLOC

Can Massallera
DURADA

60 minuts

EDAT RECOMANADA

Tots els públics

PREU

General: 13 € 
Reduïda: 8 €
Menors de 16 anys: 5 €

FAM
ILIAR



Sol solet, el cargol treu banya, les petites 
formiguetes, la lluna… 

Les cançons de la canalla han inspirat aquest 
espectacle de titelles. Cargol treu banya, és 
una metàfora de la vida plena d’al·legories de 
la natura, de personatges, colors i cançons. 
Espectacle de petit format de cançons 
tradicionals i populars catalanes.  

Companyia: Companyia de Teatre de titelles Pam i Pipa | 
Intèrprets: Mar Gascó i Pere López

DATA

6/2 
diumenge
HORA

11 i 12:30 h
LLOC

Casal de barri 
Cooperativa 
Molí Nou
DURADA

35 minuts

EDAT RECOMANADA

0-3 anys

PREU

4 €

FAM
ILIARCargol treu 

banya



Som a Barcelona, en un futur pròxim, on l’amor 
i les famílies han estat prohibits i les poques 
que queden s’han hagut d’exiliar a viure a 
altres indrets. Però hi ha parelles convençudes 
que el seu amor ho pot tot, fins i tot mantenir 
unida la família davant l’adversitat. Així i tot, 
què passa amb els altres membres de la família 
quan saben que hauran de marxar del pis per 
l’obsessió dels pares amb l’amor? L’avi i els fills 
no posaran les coses fàcils i lluitaran perquè els 
pares se separin. Una comèdia sobre la tragèdia 
de creure en l’amor en els temps que corren.

Companyia: Col.lectiu Teatral Tripijoc | Autora: Marta 
Buchaca | Intèrprets: Dolors Daura, Benet Puig, Susanna 
Montalà, Roger Balaguer, Núria Orellana, Adrià Ràfols,  
Xavi Faneca, Miguel Gómez, Gemma Jordana | Direcció: 
Ignasi Jordana

DATA

19/2 
dissabte
HORA

19:30 h
LLOC

Cal Ninyo
DURADA

90 minuts

PREU

7 € 
Entrades a www.tripijoc.cat  
des de l’1 de febrer

A mi no em 
diguis amor

COL·LECTIU 

TRIPIJOC



Un espectacle per entrar en l’imaginari  
de Paul Klee. 

Una proposta poètica, visual i per a tots els 
públics. I tal com deia l’artista, “Un dibuix 
és una línia que surt a passejar”, l’argument 
perfecte per a barrejar dansa, màgia, titelles, 
llengua de signes i el teatre negre del mestre 
de la Bauhaus Klee i explorar la seva obra. 
També gaudireu de la col·laboració de Vassil 
Lambrinov de Blaumut que toca en directe  
i ha compost les músiques. 

Producció i Direcció artística: Teia Moner Sccl | Intèrprets: 
Cristina Bertran, Sol Vicente, Helena Rodríguez, Gerald 
Sommier, Laia Mora, Miia Pitkanen | Música original i 
interpretació: Vassil Lambrinov

DATA

20/2 
diumenge
HORA

17 h
LLOC

Can Massallera
DURADA

50 minuts

EDAT RECOMANADA

+2 anys

PREU

General: 8 € 
Reduïda: 5 €

Klé
FAM

ILIAR



Un recorregut per la vida de la doctora Dolors 
Aleu i Riera (1857-1913), la primera dona 
llicenciada en medicina a Catalunya i a l’Estat 
espanyol. Tota una carrera plena d’obstacles 
per exercir una professió aleshores vetada 
a les dones. A partir de la seva figura, fem 
memòria de les nostres àvies i avantpassades i 
reflexionem sobre les dones d’avui. Elles duien 
cotilla, i nosaltres? Ens hem tret realment les 
cotilles reals i figurades que ens constrenyen?

Direcció: Mònica Bofill | Intèrprets: Núria Cuyàs, Cinta 
Moreno, Anna Romaní i Ariadna Cabiró | Producció: El Maldà

DATA

27/2 
diumenge
HORA

19 h
LLOC

Can Massallera
DURADA

70 minuts

PREU

General: 13 € 
Reduïda: 8 €
Menors de 16 anys: 5 €

Barbes de balena



Canta’m 
un conte

Aquesta és una obra molt especial, noves 
maneres d’explicar tres contes tradicionals com 
El patufet, Les set cabretes i el llop i La rateta 
que escombrava l’escaleta. 

Cada conte esdevé un petit musical que conta 
històries fantàstiques amb la veu, instruments 
musicals de tota mena i els sons més singulars, 
una música totalment original i compost 
especialment per a aquest espectacle.

Companyia: Incauts | Direcció: Juanjo Marín | Intèrprets: 
David Anguera i Xuel Díaz | Producció: Tantarantana

DATA

13/3 
diumenge
HORA

12 h
LLOC

Teatre de 
Casablanca
DURADA

60 minuts

EDAT RECOMANADA

+3 anys

PREU

4 €

FAM
ILIAR



Una història que segueix la vida de 4 joves 
que es creuaran, s’enfrontaran i s’enamoraran 
a la ciutat de Barcelona: una fotògrafa que 
ho ha deixat amb la seva parella coincideix 
a l’Apol·lo amb un noi romàntic obsessionat 
amb les pel·lícules d’en Hugh Grant, una nena 
bé de Sarrià que decideix independitzar-se i 
buscar pis per sota de la Diagonal, mentre un 
noi ambiciós que només pensa en el treball, 
decideix fer una pausa per a comprar-se 
un kinder bueno al pakistanès 24h de sota 
l’oficina... I passen coses! Nomenat a quatre 
Premis Butxaca, gaudiu d’aquest musical 
juvenil, fresc, actual i molt divertit!

Direcció: Marc Flynn | Direcció musical: Dídac Flores | Text 
i música original: Pau Barbarà Mir | Intèrpret: Jaume Casals, 
Mireia Òrrit, Àlex Sanz, A nna Piqué i els ballarins Laia 
Fontan i Carles Pulido | Producció: Suerte En Mi Vida

DATA

13/3 
diumenge
HORA

19 h
LLOC

Can Massallera
DURADA

75 minuts

PREU

General: 13 € 
Reduïda: 8 €
Menors de 16 anys: 5 €

Barcelona 24 h



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. 

Gaudireu d’una comèdia que posa en qüestió la 
nostra necessitat de creure en alguna cosa.

Autoria i Direcció: Cristina Clemente i Marc Angelet | 
Intèrprets: Roger Coma, Abel Folk, Àngels Gonyalons i 
Andrea Ros | Producció: Velvet Events

DATA

20/3 
diumenge
HORA

19 h
LLOC

Can Massallera
DURADA

90 minuts

PREU

General: 13 € 
Reduïda: 8 €
Menors de 16 anys: 5 €

Una teràpia 
integral



La Maria Aurèlia no entén la feina amb el 
seu pare. Aviat descobrirà que el món que 
coneix està en perill: tot pot desaparèixer. 
Acompanyada d’en Patufet, descobrirà un 
univers on personatges del folklore català 
l’ajudaran a lluitar contra l’Oblit, a descobrir-
se a si mateixa i a millorar la relació amb el 
seu pare. Un viatge tendre i divertit per les 
tradicions populars i per viure una aventura 
fantàstica i emocionant.

Espectacle de teatre, titelles, gegants, bestiari  
i màscares per a tota la família.

Companyia: Tanaka Teatre i Fundació La Roda | Direcció: 
Adrià Aubert | Intèrprets: Elsa Lluch i Ariadna Matas | 
Música: Lluís Cartes

DATA

27/3 
diumenge
HORA

12 h
LLOC

Can Massallera
DURADA

60 minuts

EDAT RECOMANADA

+5 anys

PREU

General: 8 € 
Menors de 12 anys: 5 €

La petita 
Capmany

FAM
ILIAR



Mai havia estat tan divertit esperar. Com si fos 
una pel·lícula de cinema mut, el Txema Muñoz 
desitja que arribi el tren. Mentre no arriba, la 
seva imaginació anirà més enllà de l’estació on 
es troba.

Una bombeta, una jaqueta i la seva motxilla el 
transportaran a un lloc màgic, entranyable i 
còmic. Puges al tren?

Lumière és un espectacle d’humor, màgicament 
familiar.

Idea Original: Txema Muñoz | Intèrpret: Txema Muñoz | 
Visió externa: Carles Sans TRICICLE

DATA

24/4 
diumenge
HORA

12 h
LLOC

Casal de barri 
Marianao
DURADA

55 minuts

EDAT RECOMANADA

Tots els públics

PREU

4 €

Lumière
FAM

ILIAR



A la Maria, una nena amb molta imaginació, 
li encanten els contes, les històries i aventures 
que li explica el seu avi, amb qui passa les 
tardes jugant a ser Peter Pan.  Però una nit els 
nens perduts s’enduran la Maria cap al País del 
Mai Més on viurà aventures amb els pirates, 
la Campaneta, els indis i tot l’imaginari que va 
escriure en James Matthew Barrie. Una història 
molt tendra, on es veuran reflectits els vincles 
entre els infants i els avis i àvies, i la manera 
com els pares i les mares gestionen aquestes 
noves relacions familiars.

Un espectacle de titelles i actors sensible 
i divertit, que buscarà en tot moment la 
complicitat de petits i grans amb una posada en 
escena que us captivarà des del primer moment.

Companyia: Festuc Teatre | Intèrprets i titellaires: Ingrid 
Teixidó i Pere Pàmpols | Titelles i escenografia: Plancton, 
Joan Pena i Elisabet Pané

DATA

8/5 
diumenge
HORA

12 h
LLOC

Cal Ninyo
DURADA

50 minuts

EDAT RECOMANADA

+3 anys

PREU

4 €

Adéu Peter Pan
FAM

ILIAR



DATA

Tots els dijous
HORA

20 h
DURADA

15 minuts

PREU

3 €

DATA

Tots els 
divendres
HORA

Des de 21 h
DURADA I PREU

Segons proposta

Una oferta de microteatre que des de fa sis anys 
ocupa els vespres dels dijous que esdevenen 
vespres de teatre. Un format que consisteix 
en petites representacions dramàtiques de 15 
minuts, amb pocs personatges a escena i un  
nombre reduït de públic. Una estona íntima 
i propera que genera un diàleg singular entre 
intèrprets i públic.

Reserva d’entrades: programaciowellerbar@gmail.com

Més informació: www.wellerbar.blogspot.com |  
www.facebook.com/wellerbarsantboi

Organitza Espai Weller

El Club Elías de Cal Ninyo, honrat amb el nom 
del propietari de l’antic teatret, ofereix una 
programació molt eclèctica cada divendres 
al vespre: els primers divendres folk, els 
segons divendres música pop, rock, indie, els 
tercers divendres teatre i els quarts, propostes 
santboianes o urbanes, tota una declaració de 
programació oberta i variada!

Reserva i venda d’entrades: Entrapolis.com

Més informació: www.wellerbar.blogspot.com

Organitza Espai Weller i Rubrifolkum

Club Elias 
dels divendres

Microteatre 
dels dijous

PROGRAM
ACIÓ 

CAL NINYO



Mesures Covid

Els espais de representació dels espectacles compleixen les normatives 
vigents, per això:

Però també necessitem la teva col·laboració:

Gràcies!

Si us plau, segueix en tot moment 
els protocols d’higiene i seguretat 
vigents i les indicacions del 
personal de la sala.

Tindrem cura de la higiene  
i desinfecció dels espais. 

A l’entrada de l’equipament 
hi haurà dispensadors de gel 
hidroalcohòlic. 

Facilitarem la consulta dels 
espectacles a la web i la descàrrega 
dels programes a través de codis 
QR per tal d’evitar el paper. 

Controlarem els aforaments,  
la disposició de seients i els 
accessos per mantenir la distància 
de seguretat requerida. 

Si pensa que pot tenir símptomes 
del Covid-19 o ha estat en 
contacte amb algú diagnosticat 
del virus, no ha d’anar al teatre. 
Segur que tenim l’oportunitat de 
retrobar-nos ben aviat.

Compra les entrades per internet  
i descarrega-les al mòbil per evitar 
l’intercanvi de papers.

Assisteix als espais de representació 
amb un mínim de 30 minuts 
d’antelació per garantir l’entrada 
esglaonada.

És obligatori l’ús de la mascareta.



culturasantboi.cat  |  @ajsantboi  |  @culturasantboi

Més informació a:

Informació  
i venda d’entrades

Per internet
www.entrapolis.com
Sense comissions.

Preu
Els infants menors de 2 anys 
tenen entrada gratuïta sempre 
que no ocupin cap seient ni es 
tracti d’espectacles adreçats a 
nadons.
L’entrada reduïda s’haurà 
d’acreditar amb el carnet corres-
ponent: estudiant, més gran de 65 
anys, xarxa de biblioteques, carnet 
SB Jove i carnet de la gent gran  
de Sant Boi.
En cas que el teatre hagi de 
suspendre alguna actuació per 
ordre governamental, l’import de 
les seves entrades li serà retornat 
pel mateix mitjà en què vostè va 
adquirir les entrades.

A la taquilla de l’equipament
El dia de la funció des d’1 h abans 
de l’inici de l’espectacle, sempre 
que quedin localitats disponibles.

Equipaments

Can Massallera
Mallorca, 30 
93 654 89 50

Cal Ninyo
Major, 43 
93 635 12 07

Casal de barri  
Cooperativa Molí Nou
Passeig Pau Casals, 7 
93 654 48 54

Casal de barri Marianao
C/Miquel, 2
93 654 08 00

Teatre Casablanca
C/ Badajoz, 2
93 654 03 02

https://agendasb.info/esdeveniments/categoria/temporada-arts-esceniques/
https://agendasb.info/esdeveniments/categoria/temporada-arts-esceniques/
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