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EL BARBERO DE SEVILLA 22/02

L’òpera bufa més important de Gioacchino Rossini. El 
Barbero de Sevilla és una divertida obra des del principi 
fins al final, ideal per iniciar-se en l’emocionant món de 
l’òpera.

El comte d’Almaviva està enamorat de la jove Rossi-
na, aquesta però, està a les ordres del seu tutor don 
Bartolo, que vol casar-se amb ella i quedar-se amb els 
seus diners. Per això el comte demana ajuda a Fíga-
ro (el barber de Sevilla). El famós barber de Sevilla se 
les empescarà per enganyar a Don Bartolo i aconseguir 
que el seu amic i la seva enamorada puguin finalment 
acabar junts.

Espectacle en italià i castellà.

Cia Òpera Jove de Catalunya

Direcció musical: 
Carlos J. Muñoz

Intèrprets: 
Jorge Tello, Alina Furman, 

Jorge Juan Morata, 
Vicens Esteve, 

Juan Carlos Esteve, Daniela 
Fernandez, Kim Sinho.

Orquesta de la Òpera Jove de 
Catalunya.

Durada: 
2h i 20 minuts.
amb entreacte. 

Preu: 
Entrada anticipada 

Entrada Normal: 18 euros. 
Entrada reduïda: 15 euros. 

Menors de 16 anys: 5 euros.
VEnda immEdiata

Entrada Normal: 20 euros. 
Entrada reduïda: 18 euros. 

Menors de 16 anys: 7 euros.
EspEctaclE En abonamEnt

Diumenge 22 de 
febrer a les 19h
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SENSE SOLTA 15/03

Teatre Mòbil visita Can Massallera amb un especta-
cle de clown que ens recorda els orígens de la compan-
yia i que està dirigit per Marcel Gros. Tres comediants 
i un ventall de sorpreses que aniran apareient al llarg 
d’un espectacle divertit i amb un surrealisme deliciós. 
A sobre l’escenari els objectes prenen vida. Primer són 
tres escales que esdevenen tots els mitjans de trans-
port possibles. Més tard, tres faristols es desmunten 
i perden la utilitat per esdevenir des de la safata d’un 
restaurant fins a un escut. No hi ha límits...

Vine a descobrir-ho!

Premi Millor Espectacle Mostra d´Igualada 2013.

 “Un espectacle que no té desperdici, un magnífic divertiment, 
original, d’un ritme perfecte, ple d´humor sa, blanc, insòlit, surrealista 
i intel·ligent, per a tota mena de públic.” (Ferran Baile, Cyberpadres)

“Poca cosa a dir d’aquest espectacle més que: FANTÀSTIC! Els 
tres membres de Teatre Mòbil, portats per una energia que sembla 
no tenir fi, ens van portant per moments divertits i dinàmics, gags 
fets amb els mínims elements, l’absurd més tendre i la millor versió 
del clown.”(Josep Maria Viaplana, Recomana.cat)

Teatre Mòbil

Direcció: 
Marcel Gros.

Autors: 
Marcel Gros i Teatre Mòbil.

Intèrprets: 
Marc Fonts, 

Jordi Girabal, 
Atilà Puig.

Durada: 
60 minuts.

Preu: 
Entrada anticipada 

5 euros. 
VEnda immEdiata

7 euros.

Diumenge 15 de 
març a les 12h

+5 anys
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LUCAS MASCIANO 15/03

Lucas Masciano presenta De París a Transilvania 
(Ocho Music & Records, 2014), un vuitè disc amb el 
que vol tornar a l’essència dels seus primers temps. 

Aquest músic argentí, establert a Barcelona des de 
l’any 2003, va començar tocant al carrer i de mica en 
mica s’ha forjat una trajectòria que l’ha dut a fer dese-
nes de concerts a banda i banda de l’oceà. En el seu re-
torn al BarnaSants, Masciano iniciarà una gira acústica 
en què presentarà les cançons d’un treball on torna a 
les arrels i a la música més artesanal i lleugera. 

 

De París a Transilvania Diumenge 15 de 
març a les 19h

Concert dins el 
Festival Barnasants 

Venda d’entrades: 
www.cantauticket.com

Organitza: 
Les Nits de les Arts i

 Cultura F. 

Preu: 
12 euros.
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IDIOTA 22/03

Un home es presenta a unes molt ben remunerades 
proves psicològiques. Formen part d’un misteriós expe-
riment que una important fundació està desenvolupant. 
El que l’home creu que serà una manera fàcil i senzilla 
d’aconseguir els diners que necessita per resoldre els 
seus problemes econòmics es convertirà en una autèn-
tica trampa, tant física com psicològica. Una atractiva 
psicòloga el posarà a prova duent-lo a reaccions total-
ment insospitades per ell. Només concentrant-se serà 
capaç de sortirse’n. Si no ho aconsegueix, el final serà 
fatal. 

Aquesta obra significa el retorn de Jordi Casanovas al 
thriller i a la comèdia negra després de les obres “Un 
home amb ulleres de pasta” i “Sopar amb batalla”. Un 
joc negre, divertit i ple de suspens que situarà al prota-
gonista al límit de la seva paciència i al límit de la seva 
raó. Un joc també per l’espectador, que haurà de resol-
dre els diferents obstacles que se li presentin al nostre 
protagonista des de la seva butaca.

Thriller / Comèdia negra Diumenge 22 de 
març a les 19h

Text i direcció:
Jordi Casanovas

Intèrprets: 
Anna Sahun i 

Ramon Madaula.

Durada: 
1 hora i 20 minuts

Preu: 
Entrada anticipada 

Entrada Normal: 14 euros. 
Entrada reduïda: 10 euros. 

Menors de 16 anys: 5 euros.
VEnda immEdiata

Entrada Normal: 15 euros. 
Entrada reduïda: 12 euros. 

Menors de 16 anys: 7 euros.
EspEctaclE En abonamEnt
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LES PRINCESES TAMBÉ
ES TIREN PETS 12/04

Tots tenim defectes, ningú no és perfecte, ni tans 
sols les princeses! Elles també ronquen, se’ls pots es-
capar algun rot i es tiren pets! Segur que les princeses 
ho fan, això?

Aquest és el gran secret que us desvetlla el conte 
d’Ilan Brenman i Ionit Zilberman, Les princeses també 
es tiren pets. En ell la Laura li pregunta al seu pare si 
és cert que són tan “humanes” les protagonistes dels 
contes, i la resposta és ben apassionant: li revela allò 
que mai s’ha explicat de la Ventafocs, la Sireneta o la 
Blancaneus!

Ara podeu veure en forma de teatre musical aquest 
divertit conte a Can Massallera. El relat comença quan 
la Reina del Mirall vol trobar el famós llibre on es re-
velen tots els secrets de les princeses, per poder do-
nar a conèixer que es tiren pets. Per a aconseguir-ho 
demanarà ajuda al Príncep Blau, que busca la Blanca-
neus per casar-s’hi, a canvi d’explicar-li com trobar-la. 
Aconseguirà la malvada reina sortir-se amb la seva? Ho 
veureu en aquesta boja comèdia que reivindica que ser 
imperfectes és el més sa i normal! 

Companyia El Replà

Autor i direcció: 
Joan Sors.

Música: 
Ramon Bau.

Coreografies: 
Gerard Carrillo i Xavi Clapés.

Intèrprets: 
Marc Fontanals, 

Alba Grau, Júlia Serra, 
Xavi Clapés (veu Ànec i Gripau) 

i Miquel Roselló (veu Mirall).

Durada: 
60 minuts.

Preu: 
Entrada anticipada 

5 euros. 
VEnda immEdiata

7 euros. 

Diumenge 12 
d’abril a les 12h

+4 anys
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SANDARAN CELLO 
QUARTET 21/04

Una formació poc habitual, un quartet de violoncels, 
on s’hi reuneixen quatre intèrprets catalans de fornades 
diferents. La seva proposta és un autèntic recorregut 
per diferents estils i llenguatges musicals interpretats 
d’una manera sorprenentment nova.

Els quatre músics que integren Sandaran Cello Quar-
tet formen part de diferents orquestres com l’Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), 
l’Orquestra de cambra Terrassa 48 (OCT48), l’Orquestra 
de la Schubertíada, l’Orquestra de cambra del Penedès 
(OCP) i l’Orquestra Camera Musicae (OCM). També són 
col·laboradors habituals de l’Orquestra del Gran Teatre 
del Liceu i del grup instrumental Bcn 216. 

El grup ha rebut l’èxit de la crítica musical allà a on ha 
actuat en diferents ocasions pel tipus de so i cohesió

entre els músics. 

Programa: E. Morera (Melangia), J. S. Bach (Cha-
conna), J. Sandaran (Suite), J. Cervelló (Un cant a Pau 
Casals), G. Rossini (Obertura del Barber de Sevilla), A. 
Piazzola (Libertango).

Un passeig musical a l’entorn del 
violoncel

Dimarts 21 
d’abril a les 19.30h

Intèrprets: 
José Mor, 

Marc Galobardes, 
Jordi Claret, 

Daniel Claret
(violoncels).

Organitza: 
Joventuts Musicals 
del Baix Llobregat .

Lloc: 
Auditori Escola Municipal de 

Música Blai Net.

Preu únic: 
3 euros. 

Venda al mateix 
auditori mitja hora abans.
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TIRANT LO BLANC 26/04

Un clàssic extraordinari sobre l’amor pel coneixement 
i la fascinació pels plaers del món, un monument a la 
curiositat entesa com a essència de l’individu modern. 
Les nombroses adaptacions de què ha estat objecte 
aquesta obra, que pot ser considerada com la prime-
ra novel·la moderna europea, demostren el renovat 
interès que les seves aventures han despertat en les 
successives generacions que han tingut l’ocasió de 
descobrir-la.

La Jove Companyia del TNC presentarà una versió 
teatral del TIRANT LO BLANC, que permetrà un treball 
poc habitual sobre els nostres escenaris amb la llengua 
d’un dels textos més complexos i fascinants que ha 
donat la literatura catalana.

Producció de: Teatre Nacional de Catalunya, Institut 
del Teatre de la Diputació de Barcelona, Teatres en Xar-
xa.

Teatre Nacional de Catalunya

Autor: 
Joanot Martorell.

Adaptació:  
Roger Cònsul i Pere Planella.

Direcció:   
Pere Planella.

Intèrpets:   
Enric Cambray, Mar Casas, 

Laura Fité, Laura Pau, 
Jèssica Pérez, Mònica Portillo, 

Magda Puig, Lola Sans i 
Marta Tricuera  

Durada: 
1h 30 min.

Preu: 
Entrada anticipada 

Entrada Normal: 14 euros. 
Entrada reduïda: 10 euros. 

Menors de 16 anys: 5 euros.
VEnda immEdiata

Entrada Normal: 15 euros. 
Entrada reduïda: 12 euros. 

Menors de 16 anys: 7 euros.
EspEctaclE En abonamEnt

Diumenge 26
d’abril a les 19h
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LARI POPPINS 17/05

Si mireu al cel veureu que hi ha alguna cosa que vola 
amb un paraigües... És un ocell? Un avió? Nooo! És 
Lari-Poppins! 

Un espectacle que no té res a veure amb la pel.lícula 
però que tampoc no s’hi assembla!

Per primera vegada el Mag Lari confessa: “Mary Pop-
pins és la meva mare, per això faig màgia!”

Si us agrada el Mag Lari i la Mary Poppins ja teniu 
l’espectacle de la vostra vida! Una hora llarga farcida de 
màgia visual i participativa us espera. 

Lari Poppins un espectacle perillosament familiar.

Mag Lari

Autor, direcció i 
intèrpret:

Mag Lari.

Durada: 
1 hora i 10 minuts

Preu: 
Entrada anticipada 

Entrada Normal: 14 euros. 
Entrada reduïda: 10 euros. 

Menors de 16 anys: 5 euros.
VEnda immEdiata

Entrada Normal: 15 euros. 
Entrada reduïda: 12 euros. 

Menors de 16 anys: 7 euros.

Diumenge 17 de 
maig a les 19h

+0 anys
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EL CRÈDIT 20/05

En el nostre civilitzat món, quan necessites diners vas 
al banc i demanes un crèdit. Si no te’l concedeixen te’n 
tornes cap a casa, capcot, pensant que les coses estan 
molt malament, que els temps han canviat, que el crè-
dit no flueix… Però potser avui no. Potser avui, quan et 
deneguin el crèdit no te n’aniràs cap a casa amb la cua 
entre les cames com un xaiet. Potser avui miraràs el 
director de l’oficina als ulls, posaràs les cartes sobre la 
taula i li diràs que avui ets tu qui té la paella pel mànec 
i que si no et dóna els diners penses emprendre me-
sures de força, mesures realment potents. Res violent, 
valgui’m déu, això no, però avui, si el senyor director 
no afluixa els quartos, iniciaràs una acció definitiva que 
convertirà la seva vida en una catàstrofe.

Bitò Produccions i La Villarroel

Autor: 
Jordi Galceran.

Direcció:   
Sergi Belbel.

Intèrpets:   
Jordi Boixaderas i 

Jordi Bosch.

Producció: 
Bitò Produccions i La Villarroel.

Durada: 
1h 30 min.

Preu: 
Entrada anticipada 

Entrada Normal: 18 euros. 
Entrada reduïda: 15 euros. 

Menors de 16 anys: 5 euros.
VEnda immEdiata

Entrada Normal: 20 euros. 
Entrada reduïda: 18 euros. 

Menors de 16 anys: 7 euros.
EspEctaclE En abonamEnt

Dimecres 20 de
maig a les 20h
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ANIMALS DE COMPANYIA 14/06

Una colla d’amics es reuneixen per celebrar un sopar 
de benvinguda: una amiga del grup torna a casa des-
prés d’haver estat ingressada durant dos mesos per 
un trastorn psiquiàtric. La festa sorpresa es complicarà 
quan un dels amics confessi un secret inesperat. Aca-
baran sortint els draps bruts de tots els personatges 
que mostraran el pitjor de cadascú.

En un to de comèdia realista, l’obra posa en dubte el 
valor de l’amistat. És la constatació que la solitud i la 
necessitat d’afecte ens porta a tots a convertir-nos en 
animals de companyia.

La comèdia revelació!

Companyia la Mandanga

Direcció:   
Marilia Samper 

Dramatúrgia:   
Estel Solé

Intèrpets:   
Edu Buch, 

Miriam Tortosa, 
Martina Tresserra,

 Jacob Torres, 
Mercè Martinez.

Durada: 
1h 30 min.

Preu: 
Entrada anticipada 

Entrada Normal: 14 euros. 
Entrada reduïda: 10 euros. 

Menors de 16 anys: 5 euros.
VEnda immEdiata

Entrada Normal: 15 euros. 
Entrada reduïda: 12 euros. 

Menors de 16 anys: 7 euros.
EspEctaclE En abonamEnt

Diumenge 14  de
juny a les 19h



Nits d’Art i Cultura F5ve
Un festival dedicat a les arts i la cultura! 
5 artistes. 5 talents. 5 trobades. 5 oportunitats. 5 a Sant Boi.

10/04
EL SEVILLA
Divendres 10 d’abril, 21h.
Reflexiones del hombre lengua.
Preu entrades: 20 euros. 18 euros anticipada.

11/04
VANESSA MARTÍN
Dissabte 11 d’abril, 21h.
Crónica de un baile.
Preu entrades: 25 euros. 23 euros anticipada.

5 esdeveniments artístics. 5 nits culturals. 
5 detalls creatius. 5 a Can Massallera.  
Totes les entrades a la venda a www.cantauticket.com

Organitza:  Les Nits de les Arts i  Cultura F. 
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18/04
GASTELO
Dissabte 18 d’abril, 21h
Con el viento de cara.
Preu entrades: 18 euros. 15 euros anticipada.

24/04
XOEL LÓPEZ
Divendres 24 d’abril, 21h
Xoel López en concert.
Preu entrades: 25 euros. 23 euros anticipada.

17/04
PAULA ROJO
Divendres 17 d’abril, 21h
Paula Rojo en concert.
Preu entrades: 20 euros. 18 euros anticipada.



Informació i venda de localitats

Lloc de representació
Can Massallera 
Carrer Mallorca, 30 / 93 654 89 50

Venda d’entrades

Per internet
teatrecanmassallera.ticketea.com

A la taquilla de Can Massallera
De dilluns a divendres de 9 a 22h.
Dissabtes i diumenges de 10 a 14h i de 
17 a 21h.

Venda inmediata
el dia de la funció des de  1h 30’ abans de 
l’inici de l’espectacle a la taquilla de Can 
Massallera, sempre que en quedin localitats 
disponibles.

Entrada reduïda
s’haurà d’acreditar amb el carnet corresponent.

ESTUDIANT + DE 65 ANYS BIBLIOTEQUES
XARXA DE

TR3SC CULTURALS
PARELLES  

Les persones amb mobilitat reduïda teniu un espai reservat a la platea. Cal confirmar l’assistència 
amb antelació al personal de taquilla. / En els espectacles familiars els menors de 2 anys tenen en-
trada gratuïta sempre i quan no ocupin cap seient.

Condicions d’accés a la sala
No es permet l’accés a la sala una vegada començada la representació ni es retornarà l’import de 
les entrades. És obligatori apagar els telèfons mòbils i altres aparells electrònics abans de començar 
l’espectacle. No es pot fumar, beure ni menjar a l’interior de les sales. No es poden fer fotografies ni 
enregistraments dels espectacles sense autorització prèvia.
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Lloc de representació

Venda inmediata

Abonament
El Barbero de Sevilla, Idiota, Tirant lo Blanc, El Crèdit, Animals de Companyia = 50 euros. 

= 50 euros

Més informació
www.culturasantboi.cat
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