
Setembre – Desembre 2022
Sant Boi de Llobregat

Arts escèniques 
i música



La guerra obliga un grup de persones a migrar, 
a desplaçar-se cap a un altre lloc, a abandonar-
ho tot... Des d’allà, no els queda altre remei que 
construir destí, aventurar-se al mar, començar 
a oblidar, inventar-ho tot de nou: un nom, una 
identitat i el sentit de viure en aquesta vella i 
cansada Europa.

Aquesta activitat s’emmarca en el programa 
d’actes del Dia Internacional de la Pau 2022.

Companyia: Animasur Teatro

DATA

18/9 
diumenge
HORA

19 h
LLOC

Can Massallera
PREU

Entrada lliure

Buenas noches 
Europa
Pel Dia Internacional de la Pau



He matat un tío
Club Elias

Un home li confessa a la seva dona que ha ma-
tat un home. El que aparentment és un fet únic, 
fruit d’un impuls, d’un moment de bogeria, es 
transforma en un fet quotidià. La compulsió 
homicida del marit troba contenció familiar en 
la seva dona, però finalment tots cauran en el 
seu furor assassí.  
 
Una comèdia negra del color més fosc que ens 
trasllada als laberints del matrimoni i ens mos-
tra fins on és capaç la família d’encobrir els  
horrors més terribles. 

Més informació: www.wellerbar.blogspot.com

Organitza: Espai Weller | Companyia: Crisàlida Producciones 
| Direcció i sotsdirecció: Adrián Benagli i Cecilia Achille | 
Autor: Daniel Dalmaroni | Intèrprets: Núria Colás, Felipe 
López Miras, Paula Jiménez i Jordi Rocaspana

DATA

23/9 
divendres
HORA

21 h
LLOC

Cal Ninyo
DURADA

70 minuts

PREU

8 €



Copoazú
Teatro Amazonas

L’obra es submergeix en els últims cinc segles 
d’història del territori amazònic brasiler, un 
lloc descrit des de sempre per Occident com 
a impenetrable, exòtic i exuberant, caòtic, 
delirant i mancat de lleis.Un paradís somiat per 
exploradors, conquistadors i aventurers, replet 
de tresors per descobrir i recursos per explotar.

Aquesta activitat s’emmarca en el programa 
d’actes del Barrejant 2022.

Companyia: Azkona&Toloza

DATA

9/10 
diumenge
HORA

19 h
LLOC

Can Massallera
DURADA

50 minuts

PREU

Entrada lliure



La il·lusió d’un nou llibre, de submergir-se 
en una nova aventura. Però, què passaria si 
en desplegar les seves pàgines les trobéssim 
buides? Si les històries, els personatges i els 
escenaris dels contes haguessin desaparegut? 
Un micro viatge per l’imaginari ens espera, el 
màgic poder de la imaginació que ens salvarà 
de les pàgines en blanc. Crear noves emocions 
i aprendre que del no-res pot sorgir-ne tot.

Companyia, dramatúrgia i direcció: Les Lloronas | Intèrprets: 
Iona Balcells, Anna Castells i Neus Gispert | Escenografia i 
vestuari: Les Lloronas

DATA

16/10 
diumenge
HORA

12 h
LLOC

Casal de barri 
Marianao
DURADA

45 minuts

EDAT RECOMANADA

+3 anys

PREU

4 €

FAM
ILIARNo hi havia 

una vegada
Cia. Les Lloronas



Espectacle de circ estil cabaret i actual, conduït 
per una mestra de cerimònies que resseguirà 
un espectacle que combina la poètica amb 
pinzellades d’humor oferint varietat de 
disciplines i on tothom podrà escapar de la 
realitat a un món més enllà de l’impossible.

Companyia, idea original i direcció:  La Mujer Barbuda | 
Intèrprets: Maia Conta, Jimmy Randy, Andrea Thorson | 
Escenografia: La Mujer Barbuda

DATA

23/10 
diumenge
HORA

12 h
LLOC

La Gralla
EDAT RECOMANADA

Tots els públics

PREU

4 €

FAM
ILIARComo maleta 

de loco
Circ amb Cia. La Mujer Barbuda



Hotel Saphir
Club Elias

En plena crisi del covid19, el decadent Hotel 
Saphir es troba en una situació límit, però 
l’arribada d’un inspector de sanitat serà una 
oportunitat per entrar a la llista dels hotels  
més luxosos i segurs si la peculiar clientela  
i treballadors ho posen fàcil i els fetitxismes,  
els tangos i el gel hidroalcohòlic ho permeten!  
 
Una comèdia eixelebrada i plena d’equívocs on 
vuit personatges interpretats per quatre actors 
se les empesquen per aconseguir allò que més 
volen.

Dramatúrgia i direcció: Mala Idea | Intèrprets: Arnau 
Álvarez, Ana Palomo, Alejando Sanz, Claudia Marcela Estrada

DATA

28/10 
divendres
HORA

21 h
LLOC

Cal Ninyo
DURADA

70 minuts

PREU

8 €



Recuérdame, que 
mi nombre no se 
borre de la historia
Amb la Joven Ballet  
Flamenco Danzarte

Carmen, una de les supervivents de la presó 
de Ventas de Madrid, companya de lluita i de 
cel·la de les Trece Rosas, recorda a través d’unes 
cartes de les seves amigues com van ser els 
últims dies de la Guerra Civil. 
 
La dansa ens fa viure l’alegria d’unes joves sense 
por, amb ànsies de llibertat i ganes de lluitar pel 
que és just. Tot i això, res no pot evitar que les 
tretze noies siguin condemnades a pena de mort. 
Amb les diferents coreografies entrarem a la vida 
de les Trece Rosas, els seus últims dies abans de 
ser detingudes i les vivències a la presó de Ventas 
de Madrid fins el moment de l’afusellament.

Idea Original i Direcció: Encarna Rodríguez | Coreografia: 
Marina Walpercin i Encarna Rodríguez | Texts: Felipe 
Sérvulo, Elisa Román, Hawa Muñoz | Actriu: Elisa Román | 
Músics: Pere Martínez i Marc López | Joven Ballet Flamenco 
Danzarte: Aitana Moya, Arantxa Tena, Claudia Smet, Inès de 
Riedmatten, Irene Morales, Lidia González, Lucía Barranco, 
Lucía Díaz, Lucía Walpercin, Marta Ferrè,Paula Pozo y Paula 
Sevilla | Ballarina Solista: Marina Walpercin

DATA

30/10 
diumenge
HORA

19 h
LLOC

Can Massallera
DURADA

90 minuts

PREU

General: 13 € 
Reduïda: 10 €
Menors de 16 anys: 5 €



Teatre de titelles i cançons Pam i Pipa. Els 
ocells han arribat, és la primavera! A l’estiu 
tota cuca viu. A la tardor castanyes i cargols  
amb banyes. I a l’hivern fa fred, Frederic fre-
dolic. Les quatre estacions amaguen històries 
d’animals, dites i cançons tradicionals. Petit 
Vivaldi és un espectacle de titelles i música en 
viu especialment pensat per a la petita infàn-
cia, música de Vivaldi per a ser mirada i per a 
aguditzar l’escolta de la canalla més petita.

Companyia: Pam i Pipa | Intèrprets: Pere López i Mar Gascó

DATA

6/11 
diumenge
HORA

11 i 12 h
LLOC

Casal de barri 
Cooperativa 
Molí Nou
DURADA

35 minuts

EDAT RECOMANADA

menors de 4 anys

PREU

4 €

FAM
ILIARPetit Vivaldi

Cia. Pam i Pipa



Serendipitat
Club Elias

Serendipitat, o El desbaratament dels poetes, 
de Josue Guash. Aquest és un espectacle poètic 
en el sentit més ampli de la paraula, un recull 
de la millor poesia escrita dels grans poetes 
i poetesses de tots els temps, des d’Anselm 
Turmeda a Albert Mestres, passant per Salvat 
Papasseit, Maria Antònia Salvà o Pere Quart. 
Les etapes de la vida i la recerca de la felicitat 
seran un bon punt de partida perquè aquestes 
joies encaixin amb les anècdotes i els fets de la 
curiosa i divertida vida real del protagonista. 

Més informació: www.wellerbar.blogspot.com

Organitza: Espai Weller | Autoria: Josué Guasch | Direcció: 
Salvador Oliva | Escenografia: Elena Ramis | Intèrprets: 
Ferran Rodriguez i Albert Franch

DATA

18/11 
divendres
HORA

21 h
LLOC

Cal Ninyo
DURADA

60 minuts

PREU

8 €



No hi ha demà
Amb Jordi Pota

Un misteriós maletí vermell anomenat ‘el futur’ 
serà una capsa que no s’obrirà fins que s’hagin 
viscut tots els presents màgics que Jordi Pota 
col.laborador a ràdio i televisió, proposa al pú-
blic i quan passi, amb tota la vitalitat i humor 
que es transmet, ens asseguren que ho recorda-
rem!  
 
Aquest és un show on, amb el riure com a pro-
tagonista, es parlarà de l’angoixa, la por, l’es-
port, l’addicció als mòbils i les connexions entre 
uns i altres. Ens recordarà que l’única cosa bona 
d’aquesta pandèmia és segurament que ens 
hem acostumat i hem assumit que no podem 
pensar massa en el futur, ens ha fet viure l’aquí 
i l’ara i que la tranquil·litat del dia a dia és el 
que ens porta a la felicitat… Teatre vitalista amb 
màgia i molt d’humor!

Direcció: Jordi Casadevall | Intèrpret: Jordi Pota | Producció: 
Ironic Art Productions

DATA

20/11 
diumenge
HORA

17 h
LLOC

Can Massallera
DURADA

70 minuts

PREU

General: 13 € 
Reduïda: 10 €
Menors de 16 anys: 5 €



Vampiras
Club Elias

L’inconscient Chloe després d’una nit de 
festa es troba atrapada en el pis d’un ligue 
una mica perjudicat, i demana ajut a la seva 
amiga Urraca per a sortir d’aquesta situació. 
Moments esbojarrats plens de cançons on les 
dues amigues recorden amistats i vides, on es 
veurà que sota l’aparença de noies modernes 
s’amaguen en realitat dues àvides vampires!

Més informació: www.wellerbar.blogspot.com

Organitza: Espai Weller | Autoria i direcció: Nacho 
Zubizarreta | Intèrprets: Ferran Rodríguez i Albert Franch

DATA

16/12 
divendres
HORA

21 h
LLOC

Cal Ninyo
DURADA

60 minuts

PREU

8 €



I també 
el Microteatre 
dels Dijous

Una oferta de microteatre que ocupa tot 
l’any tots els vespres dels dijous de teatre a Cal 
Ninyo. 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

DATA

Tots els dijous
HORA

20 h
LLOC

Cal Ninyo
DURADA

15 minuts

PREU

3 €



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.
També es disposa dels avantatges 
del ‘Bo Cultura Jove’ del  
Ministerio de Cultura.

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
Miquel, 2
93 654 08 00

La Gralla
Plaça Gegants, 1
93 640 03 34

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