
Familia  
(im)possible 
De la Sala Flyhard
Diumenge 12 de febrer 19:00
Can Massallera
Edat recomanada: +12 anys
Durada: 60 minuts

La Sara i l’Albert són uns pares 
joves, de ideologia progressista  
i oberts a dialogar sobre qualsevol 
tema. Però quan la seva única 
filla els presenta l’Èric, la seva 
nova parella, un noi trans amb 
qui vol formar una família, tots 
els prejudicis, els dubtes i la 
ignorància surten a la llum. Perquè 
no importa el que defensem en 
públic, tot esdevé diferent quan 
passa a casa teva.

Una comèdia que parla dels 
prejudicis sobre la diversitat de 
gènere i nous models de família.

Direcció i autoria: Carol López | Intèrprets: 
Jordi Andújar, Dolo Beltrán, Ian Bermúdez i 
Ariadna Llobet

Xino-Xano
Especial nadons
Diumenge 26 de febrer 12:00
Casal barri Camps Blancs
Edat recomanada: fins a 5 anys
Durada: 40 minuts

Us presentem la Tuinga, una girafa 
molt somiadora i una mica dormi-
lega i el seu amic, en Serafí, la di-
ferència entre ells és tan gran com 
l’amistat que tenen. La Tuinga somia 
amb avions, vaixells, trens i coets 
 i viatjar pel món sencer i les estre-
lles. Quan es desperta se n’ado-
na que no té res d’això, però sí dos 
peus. Llavors s’alça decidida i des-
cobreix que caminar xino-xano,  
és una manera ben bonica per  
començar a conèixer món. 

Un espectacle de titelles participa-
tiu, tendre i divertit, amb cançons 
tradicionals, una experiència teatral 
enriquidora a l’abast dels infants. 

Cia. Fes-t’ho com vulguis

Inmolación
Club Elias
Divendres 17 de febrer 21:00
Cal Ninyo
Preu: 8 €
Durada: 75 minuts

Dos adolescents intenten treure’s 
la vida. 

Per a la Nora, de tretze anys  
i mexicana, l’experiment és com 
un joc, risc i excitació per cridar 
l’atenció de la mare. A més la 
seva amiga Xime una jove no 
binària amb molta set d’aventura, 
l’encoratja. I per a Jorge Luis de 
catorze anys, el seu primer exercici 
fallit resulta, paradoxalment, un 
calvari, perquè patirà l’assetjament 
dels seus companys d’escola.  
Els dos joves coincideixen en  
un xat on comparteixen consells 
en un moment cabdal per a la resta 
de la vida. 

Cia. Teatristas

Yo voy soñando 
caminos
María Galiana
Diumenge 19 de febrer 19:00 
Can Massallera
Durada: 75 minuts
Espectacle en castellà

Recital poètic amb piano i baríton.

Un recital en el qual María Galiana 
interpreta textos dels autors 
que més li han marcat la seva 
trajectòria vital com Antonio 
Machado, Jorge Manrique, Amado 
Nervo, Santa Teresa de Jesús, 
Mario Benedetti o León Felipe. 
Acompanyada de piano i veu, 
es tracta d’un desig personal 
aconseguit que es reflecteix en  
la implicació emocional de 
tothom en aquest espectacle 
imprescindible.

Intèrprets: María Galiana | Baríton: Luis 
Santana | Piano: José María Berdejo

Mag Stigman 
presenta “El circ 
dels impossibles”
Màgia i circ
Diumenge 5 de març 12:00
Casal barri Ciutat Cooperativa
Edat recomanada: +4 anys
Durada: 60 min

Un espectacle ple de bon rotllo, 
color i la participació activa del pú-
blic. Màgia, malabars, coreografies, 
molta música i energia. Una barreja 
explosiva per a tota la família!

El Mag Stigman parlarà d’un 
famós circ que antigament va 
ser considerat un dels majors 
espectacles del món i farà que la 
màgia de la pista torni com anys 
enrere. Després del seu últim 
treball, “Més que Màgia”, Stigman 
s’endinsa ara en el fabulós món 
del circ, una autèntica experiència 
multidisciplinària que tothom 
recordarà.

La caiguda  
de la casa d’Usher 
Lectura dramatitzada
Dijous 23 de febrer 20:00
Cal Ninyo
Preu: 5 €
Durada: 50 minuts

Una adaptació del conte homònim 
d’Edgar Allan Poe. 

Un investigador de fenòmens para-
normals ha convocat a prestigiosos 
experts en fantasmogènesis i altres 
fenòmens per investigar un cas a 
la mansió dels Usher. Els especta-
dors acompanyaran el personatge 
al llarg d’un viatge al passat aler-
tat per una inquietant carta: una 
casa maleïda d’on sortirà el pitjor 
i definitiu malson que posa fi a la 
nissaga Usher. Serà un espectacle 
interactiu amb els espectadores 
per resoldre el misteri. 

Entrades: programaciowellerbar@
gmail.com

Cia. Peixospeixeres teatre

Burkina Faso 
Club Elias
Divendres 10 de març 21:00
Cal Ninyo
Preu: 8 €
Durada: 70 minuts

Al llarg de la nostra vida ens 
plantegem metes, reptes, limitacions 
o somnis, alguns més realistes que 
d’altres, i quan algú et pregunta 
sobre aquests temes, de vegades 
són incòmodes d’explicar, oi?

Una parella immersa en la més 
gran misèria, reviu la destrucció 
dels seus somnis, allunyats  
del realisme i sobrepassant la 
tragèdia amb l’humor més àcid.  
Una tragicomèdia de manual. 

Cia. Crisàlida Producciones

El plaer  
de la paraula 
Club Elias
Divendres 24 de febrer 21:00
Cal Ninyo
Preu: 8 €
Durada: 60 minuts

Per mitjà d’una selecció acurada 
dels centenars de textos rebuts i 
llegits a Lectures pel Confinament 
i textos propis de l’autor, aquesta 
proposta escènica parla de l’amor, 
el sexe, l’optimisme i les paraules. 
Amb el vers i la prosa en català, 
anglès i castellà, es mostrarà un 
vel de vegades opac i de vegades 
més translúcid del període de 
confinament i pandèmia. 

Direcció: Montse Enguita | Intèrpret: Lolo 
Herrero 
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On sòn les claus? 
Microperformance
Dijous 16 de febrer 20:00 i 20:30
Cal Ninyo
Preu: 3,50 €
Durada: 15 minuts

Un personatge descriu a la familia 
la seva reacció davant un cas  
de pèrdua de memoria. L’obra ens 
mostra les pors, les emocions i  
les reaccions de les persones que 
ens envolten en casos de demència 
i de pèrdua de mobilitat i dels 
records també, allò que no va fer  
i que hauria d’haver fet per trobar 
la tranquil·litat.

Entrades: programaciowellerbar@
gmail.com

Producció: Hangar 10 | Intèrprets: Antonio 
Juárez 

Ojos verdes. 
Miguel de Molina 
In Memoriam
Música i teatre
Diumenge 5 de març 19:00 
Can Massallera
Durada: 100 minuts

Un viatge musical per la crònica 
d’Espanya des de la biografia de Mi-
guel de Molina, intèrpret de cançons 
tan memorables com Ojos verdes o 
La bién pagá. Va pagar un preu molt 
alt per viure amb autenticitat, no-
saltres el vam oblidar i la Piquer es 
va quedar amb les cançons.L’espec-
tacle recupera  la memòria d’aque-
lla Espanya que Camus definia com 
el país “on els homes van aprendre 
que és possible tenir raó i, així i tot, 
patir la derrota”. Un recorregut per 
la copla, la festa gitana, el cafetí 
àrab,el quejío, la guerra, la gana,  
els exiliats o la ràdio.

Direcció i dramaturgia: Marc Vilavella | 
Intèrprets: Marc Vilavella, Gracia Fernández, 
Albert Mora, Candela Díaz Sanz, Marc 
Sambola | Direcció musical: Marc Sambola
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Més informació:

INFORMACIÓ  
I VENDA 
D’ENTRADES

PER INTERNET

www.entrapolis.com 
Sense comissions.

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.

PREU

Espectacles a Can Massallera:  
General: 13 € / Reduïda: 10 € 
Abonament 4 espectacles: 25€ 
Abonament 5 espectacles: 30€

L’entrada reduïda s’haurà d’acreditar amb  
el carnet corresponent: estudiant, més gran de 
65 anys, xarxa de biblioteques, carnet SB Jove  
i carnet de la gent gran de Sant Boi.

Espectacles programació públic familiar:
General: 4 €

Els infants menors de 2 anys tenen entrada 
gratuïta sempre que no ocupin cap seient  
ni es tracti d’espectacles adreçats a nadons.

EQUIPAMENTS

Can Massallera
C. Mallorca, 30 
93 654 89 50
Cal Ninyo
C. Major, 43 
93 635 12 07
Casal barri  
Cooperativa Molí Nou
Passeig Pau Casals, 7 
93 654 48 54

Casal barri Marianao
C. Miquel, 2
93 654 08 00
Casal barri Camps 
Blancs
C. Salvador Seguí, 2
93 652 53 99
Termes Romanes
Av. Maria Girona s/n 
93 635 12 50

Bunji, la petita 
coala
Titelles
Diumenge 12 de març 12:00 
Casal barri Casablanca
Edat recomanada: +3 anys
Durada: 50 minuts

La Bunji és una coala que viu en un 
bosc d’eucaliptus. Els coales tenen 
una activitat diària molt escassa, és 
per això que el tarannà de la nostra 
protagonista fa anar de cul la seva 
tribu: quan tothom dorm, ella vol 
jugar, descobrir, enfilar-se. I per 
què no es comporta com la resta? 
Un fet inesperat farà que s’allunyi 
del seu entorn. Què passarà amb la 
petita coala? Veniu a descobrir-ho!

Un espectacle de teatre i titelles 
amb una escenografia sorprenent, 
bons diàlegs i cançons que 
captivaran tothom al més pur estil 
de Festuc Teatre.

Cia. Festuc Teatre

Marc Antoni  
i Cleopatra
Reconstrucció 
històrica de titelles 
romanes
Diumenge 26 de març 12:00 i 13:00
Termes Romanes
Edat recomanada: tots els públics
Durada: 50 minuts

Mitjançant la visualitat de les 
titelles inspirades en la nina d’Ivori, 
un narrador i el seu ajudant, 
ens transporten a les províncies 
orientals de l’Imperi Romà per a 
explicar-nos l’apassionada història 
d’amor de Marc Antoni i Cleopatra  
i la batalla d’Àccium que va fer 
caure en desgràcia la parella 
d’amants i va permetre a Cèsar 
August consolidar- se com a 
emperador. Una proposta que ha 
participat en nombrosos festivals 
d’arreu de l’Estat.

Cia. Genovesa narratives teatrals
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Cartes d’amor
Lloll Beltran  
i Àlex Casanovas
Diumenge 12 de març 19:00 
Can Massallera
Durada: 110 minuts

A. R. Gurney mai hagués imaginat 
que aquesta petita obra es 
convertiria en finalista dels Premis 
Pulitzer i l’èxit més gran de la seva 
carrera. I és que Cartes d’amor 
encara és trenta anys després un 
autèntic clàssic modern que es 
representa a teatres de tot el món.

Melissa i Andrew es llegeixen l’un 
a l’altre les notes, cartes i postals 
on, des de fa gairebé cinquanta 
anys, s’han explicat els somnis, 
esperances, decepcions i fracassos 
de les seves vides. Coneixereu 
l’amor espiritual, eròtic, les 
diverses sensibilitats i la fragilitat 
davant la soledat i la societat.  
Una peça magistral plena d’humor  
i d’humanitat.

Direcció i adaptació: Jordi Andújar i Marc 
Rosich | Intèrprets: Lloll Bertran i Àlex 
Casanovas
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Dones valentes
Espectacle de gènere  
i participatiu
Diumenge 19 de març 12:00
Casal barri Marianao
Edat recomanada: de 6 a 11 anys
Durada: 50 minuts

És temps de dones, de Dones 
valentes. Un recorregut per la vida, 
trajectòria, aventures i desventures 
de diversos personatges femenins 
i contemporanis, que han deixat 
empremta: Dolors Aleu, Mercè 
Rodoreda, Mª Pepa Colomer o 
Joana Biarnés van fer història, 
superant tota mena de dificultats 
i destacant per tot allò que van 
aconseguir. Però no oblidem les 
dones anònimes, contemporànies 
seves, que tampoc ho van  
tenir fàcil i de les quals també 
en parlaran. Es comptarà amb 
participació del públic a l’escenari.

Cia. Sensedrama Teatre
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Tocar mare
Una comèdia sobre 
l’amor incondicional
Diumenge 19 de març 19:00
Can Massallera
Durada: 85 minuts

L’Esperança, una dona prejubilada 
alegre i animosa, i l’Empar, la 
jove directora d’una productora 
audiovisual, conformen una atípica 
família que es veu trastocada 
per un fet inesperat. Serà un 
viatge pels records compartits 
més divertits i per les vivències 
personals més dures i per descobrir 
allò que posarà en perill el seu 
vincle i allò que l’enforteix. 

Una història de pactes per escrit, 
de canelons de peix, de bicicletes 
infantils amb manillars blaus, 
àlbums familiars i abraçades 
pendents de fer.

Autoria: Marta Barceló | Direcció: Jordi 
Casanovas | Intèrprets: Lluïsa Castell i 
Georgina Latre | Música original: Anna Roig
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