
GENER-MAIG 2019

Agenda d’arts escèniques  
de Cornellà de Llobregat



Teatre

Música

Activitat  
familiar

Dansa

CORNELLÀ ESCÈNICA recull la programació d’arts 

escèniques de l’Ajuntament de Cornellà 

de Llobregat. Música, teatre, dansa… i un 

especial protagonisme de les activitats 

adreçades al públic infantil i familiar.

Reunim en aquesta publicació els 

espectacles produïts per L’Auditori de 

Cornellà (Procornellà) i pel departament 

de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà, 

amb les seves diverses programacions, 

per donar-vos una idea de l’amplitud de 

propostes de qualitat que teniu per gaudir 

de la cultura sense sortir de Cornellà.

Subscriviu-vos al butlletí QUÈ FER A CORNELLÀ  

per estar al dia de totes les activitats 

d’oci i cultura a la ciutat de Cornellà: 

www.queferacornella.cat



CONSULTEU A LA FITXA DE CADA ESPECTACLE LA PROGRAMACIÓ 
A LA QUAL PERTANY PER SABER COM OBTENIR LES ENTRADES. 

Informació  
a les pàgines 4-5

Informació  
a les pàgines 6-7

CORNELLÀ ESCENA i CULTURA EN FAMÍLIA  
són programacions de 

l’Ajuntament de Cornellà

L’AUDITORI&TEATRE, SALA2.CAT  
i BERENEM A L’AUDITORI  

són programacions  
de L’Auditori de Cornellà



Venda d’entrades
CORNELLÀ ESCENA
CULTURA EN FAMÍLIA 
VENDA ANTICIPADA:  
www.entradescornella.cat

VENDA PRESENCIAL:  
A partir d’una hora abans a la taquilla de la sala.

DESCOMPTES:
S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats  
a la venda anticipada (online).

S’afegeix un altre descompte del 10% sobre el preu de les localitats a la 
venda anticipada (online) amb la presentació dels següents carnets: Carnet 
Jove, Carnet +25, Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de 
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la Diputació de Barcelona, Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa, 
Majors de 65 anys (en aquest cas es pot acreditar amb el DNI/NIE), i altres 
grups i/o col·lectius amb els quals s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet 
per entrada). En aquest cas s’haurà d’acreditar físicament el carnet a l’accés 
de l’espectacle. En el cas de no acreditar-se físicament, s’hi denegarà l’accés 
sense retorn de l’import abonat, per utilització fraudulenta de les entrades.

S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats comprades 
a la taquilla, amb la presentació dels següents carnets: Carnet Jove, Carnet 
+25, Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona, Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa, Majors de 65 anys 
(en aquest cas es pot acreditar amb el DNI/NIE), i altres grups i/o col·lectius 
amb els que s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet per entrada), s’haurà 
d’acreditar físicament el carnet al moment de la compra de l’entrada.

ABONAMENT FLEXIBLE CORNELLÀ: 
Comprant en línia entrades per a un mínim de 4 espectacles, 
teniu la possibilitat d’obtenir fins a un 30% de descompte. 
Consulteu condicions a la web www.entradescornella.cat

INCIDÈNCIES I SUGGERIMENTS: 
93 377 02 12 (Ext. 1462) de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
cultura@aj-cornella.cat

Comparteix amb @CulturaCornella les teves fotos d’Instagram, 
Twitter, i Facebook fent servir l’etiqueta #CornellaEscena
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Venda d’entrades
L’AUDITORI&TEATRE
SALA2.CAT
BERENEM A L’AUDITORI 
VENDA ANTICIPADA:
http://www.auditoricornella.com
A la recepció de L’Auditori (carrer d’Albert Einstein, 51), o bé per telèfon  
(93 474 02 02 Ext. 1307), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

A tots els nostres espectacles podeu imprimir-vos les entrades on-line.

VENDA PRESENCIAL:
L’AUDITORI&TEATRE / BERENEM A L’AUDITORI: A partir de dues hores abans  
a la taquilla de L’Auditori.
SALA2.CAT: A partir d’una hora abans a la taquilla de L’Auditori.
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DESCOMPTES:
Descompte per venda anticipada indicat a la fitxa de cada espectacle.

Preu especial per a grups a partir de 10 persones per a totes 
les programacions (no acumulable amb altres descomptes). 

Jubilats a partir de 65 anys acreditats amb DNI: 
entrada al preu de 5€ per espectacle.

Preu especial de 5€ per espectacle per a persones que acreditin 
formar part de grups de teatre amateur de Cornellà. 

Entrada gratuïta reservada de forma anticipada per telèfon per als menors 
amb carnet del Club Súper3 en la programació BERENEM A L’AUDITORI. 

Entrada gratuïta reservada de forma anticipada per telèfon per als 
menors amb carnet del TR3SC en la programació BERENEM A L’AUDITORI.

ABONAMENTS: Descompte directe a partir de la compra de cinc espectacles  
de les programacions L’AUDITORI&TEATRE / BERENEM A L’AUDITORI / SALA2.CAT

MÉS INFORMACIÓ: 93 474 02 02 (Ext. 1307) de dilluns a divendres de 9 a 14 h. 
auditori@procornella.cat

L’Auditori&Teatre 
commemora els 
seus 25 anys
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Agenda

18 de gener 
Mercè One 
En concert
pàg. 11

20 de gener 
Cia. Tutatis 
El Monstre de Colors
pàg. 12

20 de gener 
Cia. La Jove Companyia 
Play Off 
pàg. 13

26 de gener 
Vivancos 
Nacidos para bailar
pàg. 14

1 de febrer 
Mig quart de segle  
En concert
pàg. 15

3 de febrer 
Cia. Eòlia 
Invasió subtil i altres contes
pàg. 16

9 de febrer 
Joan Dausà 
En concert
pàg. 17

10 de febrer 
Cia. Kateatre i Teatre Nu 
Kàtia
pàg. 18

14 i 15 de febrer 
Cia. CorEnllà - Teatre 
La cabra o qui és la Sylvia?
pàg. 19

16 de febrer 
Ad Libitum + Molly Varlet
pàg. 20

17 de febrer 
Maremar  
De Dagoll Dagom
pàg. 21

23 de febrer 
Love of Lesbian 
Miralls i miratges 
pàg. 22

24 de febrer 
El petit Liceu 
La petita flauta màgica 
pàg. 23



1 de març 
Give me 4! 
Monòleg de Sergio Marín  
pàg. 25

31 de març 
Teatre Nu  
Maure el dinosaure
pàg. 32

7 d’abril 
El preu 
D’Arthur Miller
pàg. 37

24 de febrer 
Cia. Vint per quatre 
Terra de Voltors
pàg. 24

3 de març 
Alguns neixen estrellats! 
Amb Joan Pera 
pàg. 26

10 de març 
Cia. Acròbates Cultura 
A l’ombra dels fusells
pàg. 27

15 de març 
Clara Peya  
En concert
pàg. 28

17 de març 
Escape Room 
Amb Joel Joan
pàg. 29

21 de març 
Companyia Jordi Bertran 
Poemes Visuals 
pàg. 30

22 de març 
Ja et trucarem  
/ Flores Secas
pàg. 31

31 de març 
ReciclART SCHOOL 
pàg. 33
Maure el dinosaure

5 d’abril 
Mai t’oblidaré!  
Cia. CorEnllà-Teatre
pàg. 34

6 d’abril 
Zetzània  
25è aniversari
pàg. 35

6 d’abril 
Neuman  
En concert
pàg. 36



28 d’abril 
Frusques
pàg. 39 
Frusques

4 de maig 
We Love Queen
pàg. 41

Frusques5 de maig 
Oskara  
Dues mirades cap a la dansa
pàg. 42

11 de maig 
Paco Montalvo 
En Concert
pàg. 43

3 de maig 
Cia. MicroCornellàteatre 
T de Microteatre 
pàg. 40

14 d’abril 
Una Ilíada 
Cia. La Perla 29
pàg. 38

12 de maig 
Cia. Festuc Teatre 
Adéu Peter Pan 
pàg. 44

17 i 18 de maig 
Cia. CorEnllà-Teatre 
L’Estrena
pàg. 45

19 de maig 
Cia. Més Tumàcat 
Els Supertumàcats
pàg. 46

25 de maig 
Dani Nel·lo y los  
Saxofonistas Salvajes 2
pàg. 47

26 de maig 
Cia. Sala Flyhard 
Ovelles
pàg. 48

2 de juny 
Cia. Thomas Noone Dance 
Molsa
pàg. 49



Mercè One 
en concert
La música arriba a L’Auditori de Cornellà  
de la mà de Mercè One, una dona que  
té passió per cantar de forma 
amateur i ha decidit formar part de la 
programació de la Primavera 2019. 

Aquest espectacle polifacètic farà gaudir 
al públic en una especial vetllada. 

Divendres
18 de gener
21.00 h

L’Auditori&Teatre
Anticipada: 10 €  
SALA2.CAT

12 €

 Consumició gratuïta a La Fragua 
(Vistalegre, 40) de regal
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Cia. Tutatis
El Monstre de Colors
El color groc vol dir que estàs content. El blau és la tristesa, el vermell 
és la ràbia, el negre la por… El verd… Quin embolic! Cada color 
representa una emoció, però cal saber entendre-les per posar-les 
en ordre. Adaptació teatral de “El Monstre de Colors”, l’obra d’Anna Llenas  
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 16 idiomes.

Diumenge
20 de gener
12.00 h

Sala Ramon Romagosa
CULTURA EN FAMÍLIA

Infants de 2 a 7 anys

5 €
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Diumenge
20 de gener
19.00 h

L’Auditori&Teatre
Anticipada: 10 € 
L’AUDITORI&TEATRE
Espectacle per a joves

15 €

Cia. La Jove Companyia
Play Off 
Set dones, un camp de futbol, el partit més important de les seves vides! 
Marta Buchaca escriu una tragicomèdia que reflexiona sobre el paper 
de la dona i de l’esport femení en una societat que encara manifesta un 
masclisme ferotge en molts àmbits. Al vestidor afloraran les enveges, els 
somnis, els dubtes i les pors d’unes noies que l’únic que volen és viure de  
la seva passió. Un espectacle adreçat a públic jove, a partir dels 12 anys. 
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Vivancos:
Nacidos para bailar
Una obra en la qual la dansa, l’humor, les arts marcials, el 
virtuosisme musical i l’equilibrisme convergeixen per crear 
una bella utopia escènica-musical. Un concert en el qual es 
combina el flamenc, el metall i una orquestra simfònica amb 
interpretacions musicals en directe, un vestuari d’alt disseny 
i una elaborada producció tècnica.

Dissabte
26 de gener
21.00 h

L’Auditori&Teatre
Anticipada: 22 € 
L’AUDITORI&TEATRE

29 €
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Mig quart de segle 
en concert
L’Oriol, l’Àlex, el Joan, l’Arnau i el Xavi conformen Mig quart de segle, un grup  
de pop-folk en català que va néixer l’estiu de 2013. Es van conèixer estudiant 
música i, cadascú al seu temps, s’han anat sumant a aquest projecte.

Divendres
1 de febrer
21.00 h

L’Auditori&Teatre 12 €
Anticipada: 10 €  
SALA2.CAT Consumició gratuïta a La Fragua  

(Vistalegre, 40) de regal
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Cia. Eòlia
Invasió subtil i altres contes
Paco Mir, membre de la companyia Tricicle ens proposa una adaptació 
fidel al contingut i al llenguatge de Pere Calders. Uns contes que ens 
parlen de la condició humana,de l’amistat, dels prejudicis, de la mort, 
del més enllà, de les aparences, de la família… Amb presència, fins i tot, 
de vampirs, alienígenes i fantasmes. El ritme, la fantasia, l’humor únic 
i original i el ric llenguatge ens asseguren passar una bona estona i 
conèixer un dels contistes més brillants que ha donat la nostra literatura.

Diumenge
3 de febrer
12.00 h

Sala Ramon Romagosa
CULTURA EN FAMÍLIA

A partir de 12 anys

5 €
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Dissabte
9 de febrer
21.00 h

25 €
Anticipada: 18 €  
L’AUDITORI&TEATRE

Joan Dausà 
en concert
Joan Dausà presenta a L’Auditori el seu 
tercer disc, “Ara Som Gegants”, un treball 
produït per Santos&Fluren. El que va 
començar ara fa sis anys com un joc 
entre amics, ha acabat esdevenint una 
de les propostes musicals més sòlides 
i singulars del panorama musical.

Dos discs d’estudi i un en directe, cançons 
com “Jo Mai Mai” que han passat a formar 
part ràpidament de la banda sonora 
del nostre país, fets històrics com el 
doble concert de comiat al Palau de la 
Música amb les entrades esgotades, o un 
premi Gaudí per “Barcelona Nit d’Estiu”, 
entre d’altres, són només algunes de les 
fites que ha aconseguit Joan Dausà.

L’Auditori&Teatre
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Cia. Kateatre i Teatre Nu
Kàtia
La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventura de la seva vida que viurà 
acompanyada de la seva mare. Trobarà el que busca? Kàtia és un espectacle 
de teatre visual que ens parla de la necessitat de retrobar-nos amb les 
nostres arrels. L’espectacle va ser premiat amb el premi Xarxa Alcover 2018.

Diumenge
10 de febrer
12.00 h

Auditori Sant Ildefons 
CULTURA EN FAMÍLIA

A partir de 4 anys

5 €
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Cia. CorEnllà - Teatre
La cabra o qui és la Sylvia?
Algun cop has pensat que vindries de la teva esplèndida vida, entraries 
a casa teva i et trobaries que ja no te’n queda res? Això succeeix quan 
en Martin, prestigiós arquitecte feliçment casat, confessa que manté una 
relació sentimental amb la Sylvia, un amor desconcertant i irracional. Des 
de la comèdia fins a la tragèdia més descarnada i absoluta, l’obra teatral 
aborda la transgressió dels límits d’una manera intel·ligent i provocadora. 
Reflexió sobre la tolerància i els prejudicis, desafia l’espectador, que no 
podrà sortir indiferent de la seva butaca. Obra per a públic adult.

 Consumició gratuïta  
a La Fragua (Vistalegre, 
40) de regal

L’Auditori&Teatre
Anticipada: 10 € 
SALA2.CAT

12 €

Dijous 
14 de febrer
Divendres 
15 de febrer
21.00 h
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Ad Libitum + Molly Varlet
Ad Libitum —Irene (cantant i pianista) i Ramon (bateria)— porten deu anys 
tocant junts en diferents formacions, sempre amb altres músics, però mai 
tots dos sols. Aquest cop, preparen un repertori fet a mida, amb versions 
de tot tipus perquè gaudiu de cançons conegudes i algun descobriment!

Molly Varlet és una formació de nou músics que des del 2015 trepitgen 
escenaris amb un espectacle fresc i de qualitat. Els sentirem en un format 
acústic amb cinc dels seus membres, guitarra, piano i el seu segell inconfusible: 
les tres veus femenines. Soul, funk i R&B actual, recordant el so Motown. 

Dissabte
16 de febrer
21.00 h

Sala Ramon Romagosa
* Recollir invitació al dept. de 
Cultura: Jacint Verdaguer, 16-18. 
T. 933 770 212 (ext. 1450)

Gratuïta* 
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“Maremar” és la història de Pèricles, un jove príncep que fugint 
d’un cruel dictador, recorre la Mediterrània. Durant les seves 
aventures, s’enamorarà de la filla del rei de Pentàpolis, Thaïsa, amb 
qui tindrà una filla. Però durant el seu retorn a Tir, una tempesta fa 
naufragar la seva embarcació, i la família quedarà separada… 

Una metàfora sobre la vida, explicada amb un viatge a través del mar. 
Amb música i lletres inspirades en les cançons de Lluís Llach.

Anticipada: 18 €  
L’AUDITORI&TEATRE

25 € Diumenge
17 de febrer
19.00 h

L’Auditori&Teatre

Maremar de Dagoll Dagom
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Love of Lesbian
Miralls i miratges 
“Miralls i miratges” no és una obra de teatre, tampoc és un musical. Podria ser 
definit com un concert teatralitzat, basat en el repertori més somiador del 
cançoner de Love of Lesbian. Guillem Albà firma aquesta posada en escena 
on les ombres xineses, les titelles i altres disciplines agafaran protagonisme 
per recrear un atrezzo emocional propici per a cada tema i cada situació.

Dissabte
23 de febrer
21.00 h

L’Auditori&Teatre
Anticipada: 24 € 
L’AUDITORI&TEATRE

30 €
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El petit Liceu
La petita
flauta màgica
Adaptació per al públic infantil 
realitzada per la companyia Comediants 
de la cèlebre òpera de Mozart. 
Acompanyat per una flauta i un piano, 
el bona pasta del Papageno, ocellaire 
d’ofici, explica amb l’ajut dels altres 
cantants i actors les extraordinàries 
aventures que visqué amb el seu amic, 
el príncep Tamino, quan van anar a 
terres llunyanes per rescatar la princesa 
Pamina, presonera del malvat Sarastro.

Diumenge
24 de febrer
18.00 h

L’Auditori&Teatre

 Una hora abans de l’espectacle  
els assistents podran berenar 
al hall del teatre acompanyats 
de música i cançons!

Anticipada: 10 €
BERENEM A L’AUDITORI 
A partir de 6 anys

15 €

 ENTRADA GRATUÏTA en compra anticipada 
reservada per telèfon, amb el carnet Super3  
i per als menors d’edat amb el carnet TR3SC
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Cia. Vintperquatre
Terra de Voltors 
Basada en un fet real, l’assassinat brutal d’uns 
masovers al Pallars Jussà al 1943. En una època 
en què es volia donar una imatge d’una “nueva 
España”, un crim múltiple colpeja un territori 
destapant les misèries d’institucions i persones. 
Un drama rural, amb rerefons de postguerra 
on els personatges ens endinsaran en un 
passat que sembla perpetuar els seus errors.

Diumenge 
24 de febrer
19.00 h

Sala Ramon Romagosa
CORNELLÀ ESCENA

10 €

Autor: Pep Coll 
Direcció: 
Àngel Amazares 
Repartiment:  
Ignasi Guasch,  
Mònica Luchetti,  
Àngel Amazares,  
Dani Arrebola,  
i Elisabet Vallès

Estrena!
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Give me 4!
Monòleg de 
Sergio Marín 
A Sergio Marín li encanta la seva feina, i ho 
deixa ben clar. Aquest còmic santboià ens 
presenta “Give me 4!”, un espectacle ple 
d’energia i comicitat on podràs comprovar que 
l’humor i el dolor sempre van agafats de la mà. 

Vuit anys d’experiència al circuit professional 
de comèdia stand-up, dos monòlegs emesos 
per Comedy Central i més de dos anys  
a la Gran Vía de Madrid avalen un  
humorista amb un estil genuí, 
potent i enginyós. 

 Consumició gratuïta a La Fragua 
(Vistalegre, 40) de regal

Divendres
1 de març
21.00 h

12 €
Anticipada: 10 €  
SALA2.CAT
Recomanat per a públic adult

L’Auditori&Teatre
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Alguns neixen estrellats!
Amb Joan Pera 
Novament, Joan Pera ens fa arribar un espectacle homenatge a un dels còmics 
més emblemàtics dels darrers temps. Una barreja explosivament hilarant. 

Diumenge
3 de març
19.00 h

L’Auditori&Teatre
L’AUDITORI&TEATRE
* Cal reservar a
www.auditoricornella.com

Gratuïta* 

JORNADA  
ESPECIAL DE 

PORTES OBERTES 
A L’AUDITORI

De 9 a 14 h. Reserves 
al t. 934 740 202

FO
TO

: D
av

id
 R

ua
no
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Cia. Acròbates 
Cultura
A l’ombra 
dels fusells
“A l’ombra dels fusells. Dones que creen 
història” és un recorregut per textos de dones 
que van viure la Guerra Civil i l’exili. Dones 
conegudes i dones anònimes que van crear, 
malgrat el temps històric que van viure, que 
han deixat petjada en tots nosaltres. Perquè 
la memòria s’ha de mantenir en alerta i la 
història viva. Perquè les dones també van ser 
protagonistes d’una història que les ha ignorat.

Diumenge 
10 de març
19.00 h

Auditori Sant Ildefons 10 €
CORNELLÀ ESCENA

L’espectacle incorpora testimonis 
de dones cornellanenques que 
van viure la Guerra Civil
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Clara Peya en concert
Clara Peya, pianista i compositora, es considerada una de les creadores més 
originals i úniques dels darrers temps a l’escena musical del país. Ens visita amb 
“Estòmac”, un disc que combina Jazz, Rap, Pop i Electrònica per continuar amb 
un manifest feminista —iniciat amb el seu anterior disc, “Oceanes”— on busca 
deconstruir la idea de l’amor romàntic. Un viatge visceral a la recerca de l’essència 
bàsica de l’amor. Tretze cançons per construir ponts entre el cor i les entranyes.

28

Divendres
15 de març
22.00 h

Sala Ramon Romagosa
CORNELLÀ ESCENA

10 €
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Escape Room
Dues parelles d’amics queden per fer un “escape room” en un barri on 
recentment s’ha trobat, en un contenidor, un cadàver esquarterat… Tan bon 
punt la porta de l’habitació es tanca hermèticament, comencen a passar 
coses estranyes. Sortir d’allà no serà gens fàcil, i el joc es convertirà en un 
infern que posarà a prova la seva amistat. Això és una comèdia… de por!

Un espectacle de Joel Joan i Hèctor Claramunt.

Diumenge
17 de març
19.00 h

25 €
Anticipada: 18 €  
L’AUDITORI&TEATRE

L’Auditori&Teatre

Amb Joel Joan, 
Agata Roca,  
Oriol Vila  
i Paula Vives
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Companyia Jordi Bertran
Poemes Visuals 
Funció inspirada en la màgia dels poemes visuals de Joan Brossa. A l’escenari, 
mitjançant el virtuosisme dels titellaires, prenen vida un conjunt de lletres 
que, amb gran mestria i extrema senzillesa, fan que el gest es transformi 
en vers i el vers en emoció.

No perdeu l’ocasió de veure 
aquesta representació 
sense edat (estrenada 
el 1994) que ha 
recollit premis a 
Catalunya, França, 
Eslovènia, Polònia 
i Bulgària.

Dijous
21 de març
19.00 h

Auditori Sant Ildefons

Organitza: Xarxa de  
Biblioteques de Cornellà

Gratuït

Amb motiu  
de l’Any  

Brossa i el Dia 
Internacional  
de la Poesia
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Ja et trucarem
Agosarats Teatre. Un director de recursos humans es veu immers en 
una entrevista de treball que no hauria imaginat mai. Serà l’entrevistat 
el candidat idoni per entrar a treballar a la seva empresa?

Flores Secas
Mireia Rey i Marta Codina. Dos personatges romanen tancats en un 
espai claustrofòbic, inhòspit. Un lloc del qual qualsevol en voldria fugir.  
O almenys això cabria esperar… 

Divendres
22 de març
21.00 h

L’Auditori&Teatre
SALA2.CAT
* Cal reservar a
www.auditoricornella.com

Gratuïta*

Obres guanyadores del II Concurs de Microteatre

 Consumició gratuïta a La Fragua 
(Vistalegre, 40) de regal
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Teatre Nu 
Maure el dinosaure
La Martina és una nena petita, valenta i pèl roja. En Maure és un 
dinosaure blau, gros i de banyes blanques. Són amics inseparables. 
Comparteixen jocs, somnis i aventures. Què faria la Martina sense 
en Maure? I en Maure sense la Martina? Esperem que no s’hagin de 
separar mai. Però… I si un dia ho haguessin de fer? Gaudiu dels jocs i les 
aventures de la Martina i el seu gran amic: en Maure el dinosaure.

Diumenge
31 de març
12.00 h

Auditori Sant Ildefons
CULTURA EN FAMÍLIA
A partir de 2 anys

2,5 € 

 Preu especial 
amb motiu del Dia 
Internacional del Teatre
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ReciclART SCHOOL 
Espectacle musical familiar creat a partir d’objectes 
reciclats. Tracta la importància de la cura del medi 
ambient, però d’una manera eixelebrada i divertida, 
mai vista abans. El públic és part activa i fonamental 
en el desenvolupament d’aquest muntatge.

Diumenge
31 de març
18.00 h

L’Auditori&Teatre 15 €
Anticipada: 10 € 
BERENEM A L’AUDITORI

 Una hora abans de 
l’espectacle els assistents 
podran berenar al hall 
del teatre acompanyats 
de música i cançons!

 ENTRADA GRATUÏTA  
en compra anticipada  
reservada per 
telèfon, amb el 
carnet Super3 i per 
als menors d’edat 
amb el carnet TR3SC
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Mai 
t’oblidaré! 
Lectura 
dramatitzada 
de la Cia. 
CorEnllà-Teatre
La neta, “la petitona”, la seva àvia, 
a punt de perdre els records… Un 
regal… La seva història… Un relat 
on descobrirem com la lluita pel 
que més estimes porta records que 
mai s’obliden. Una mirada tendra 
que ens descobrirà fins a on arriba 
l’amor incondicional, la passió. 

Divendres
5 d’abril
21.00 h

L’Auditori&Teatre Gratuïta*
SALA2.CAT
* Cal reservar a
www.auditoricornella.com

 Consumició gratuïta a La Fragua  
(Vistalegre, 40) de regal
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Zetzània 25è aniversari
Fa 25 anys encara flipàvem amb els jocs de Barcelona, entrava en vigor el 
tractat de Maastricht i s’estrenava “Parc Juràssic”. De tots els fets que van passar 
el 1993, n’hi ha un de concret que té a veure amb Cornellà: va néixer Zetzània.

Us convidem a veure en què s’ha convertit Zetzània després de 25 anys 
de recorregut, 7 directors diferents i més de 100 cantaires que l’han fet 
possible. Volem omplir L’Auditori. Comptem amb tu!

Dissabte
6 d’abril
21.00 h

L’Auditori&Teatre 18 €
Anticipada: 12 €  
L’AUDITORI&TEATRE
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Neuman en concert
La banda publica “Crashpad”, un disc doble que rastreja en 
moments vitals d’alegria després d’una època d’esgotament. 
Manté les esències Folk, Shoegazing i Post-rock i el so 
inequivocament anglosaxó del grup però ara les cançons 
s’escampen més. Neuman ja penja cartells d’“entrades exhaurides” 
a les principals sales i es posiciona a la part alta dels festivals.

Dissabte
6 d’abril
22.00 h

Sala Ramon Romagosa
CORNELLÀ ESCENA

10 €
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Amb Pere Arquillué, Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom
Més de 17.000 espectadors van veure l’èxit d’Arthur Miller dirigit per Silvia 
Munt que va exhaurir localitats i es va convertir en l’espectacle teatral més vist 
del Grec 2016. Una història sobre l’enfrontament entre dos germans que parla 
de les conseqüències de les nostres decisions. “El preu” és el darrer èxit d’un 
dels grans dramaturgs del segle XX, Arthur Miller. 

Diumenge
7 d’abril
19.00 h

L’Auditori&Teatre 25 €
Anticipada: 18 €  
L’AUDITORI&TEATRE

El preu 
d’Arthur Miller
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Una Ilíada
Martel 
Produccions
Lisa Peterson i Denis O’Hare van agafar 
la Ilíada d’Homer per reduir-la a un 
potent monòleg sobre la insalvable 
atracció humana per la violencia, la 
destrucció i el caos. Eduard Farelo, 
dirigit per Juan Carlos Martel Bayod, 
assumeix totes les veus d’aquesta 
colossal epopeia. Les veus dels déus, 
dels herois, el fragor d’èpiques batalles i 
el rumor de les passions transformades 
en mites gairebé universals. 

Diumenge
14 d’abril
19.00 h

Sala Ramon Romagosa
CORNELLÀ ESCENA

10 €

De Lisa Peterson i Denis O’Hare  
a partir de La Ilíada d’Homer
Direcció: Juan Carlos Martel Bayod
Interpretació: Eduard Farelo
Música: Juan Pablo Balcázar FO

TO
: D

av
id

 R
ua

no
38

COPRODUCCIÓ 
DEL FESTIVAL 
TEMPORADA ALTA



Diumenge
28 d’abril
19.00 h

L’Auditori&Teatre
Anticipada: 18 € 
L’AUDITORI&TEATRE

25 €

Frusques 
Quatre personatges es desperten en un món desconegut, una terra de ningú 
on l’únic element reconeixible és la roba. És roba de segona mà, restes 
d’una societat de consum, de vides passades… Manipulada pels ballarins, 
la roba s’acumula per formar quatre piles separades, com refugis en aquest 
univers desencarnat. Poc a poc la roba torna a ser personal, i l’espai pren 
l’aspecte de l’habitació d’un nen. Un món imaginari s’enceta: un armari s’obre, 
un arcó suggereix les seves misterioses profunditats, les piles de roba es 
converteixen en un mur on amagar-se, o en una cabana per trobar aixopluc. 
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Cia. MicroCornellàteatre
T de Microteatre 
La companyia MicroCornellàteatre recorda alguns passatges cèlebres 
de personatges llibertins (Don Joan de Molière, Valmont de Choderlos 
de Laclos, Masoch de Sacher-Masoch, Justine del Marquès de Sade) i fan 
una dissecció sense por de les relacions amb els homes al món actual. 
Tot en to irònic, àcid i directe, però amb un punt de tendresa… Sexe, amor, 
relacions de parella, empoderament femení… tot això és T de Microteatre.

Divendres
3 de maig
21.00 h

L’Auditori&Teatre 12 €
Anticipada: 10 € 
SALA2.CAT Consumició gratuïta a La Fragua  

(Vistalegre, 40) de regal
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We Love Queen 
Guiats per un “Gran Fanàtic” de Queen, que ha muntat tota una catedral 
del Rock en homenatge i tribut a la seva banda preferida, els assistents 
participaran en una extravagant litúrgia d’exaltació a la vida i obra de la mítica 

banda. Un dels assistents serà convidat a 
pujar a l’escenari per consumar amb la 

seva presència l’original cerimònia.

Una espectacular posada en 
escena, música en directe  
i el sentit de l’espectacle i 
diversió d’Yllana, s’ajunten 
per crear un show carregat de 
bona música i ple d’energia, 
i que pretén emocionar i 

entretenir de cap a cap.

Dissabte
4 de maig
21.00 h

L’Auditori&Teatre 29 €
Anticipada: 22 €
L’AUDITORI&TEATRE
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Oskara 
Dues mirades cap a la dansa
“Oskara” és la unió de dos universos coreogràfics i dues mirades cap a la 
dansa que naveguen entre l’arrel més popular i l’expressió més avantguardista. 
Un treball interactiu que recorre passatges de la cultura basca, des del 
seu origen fins a l’època contemporània i dibuixen un recorregut plàstic i  
emocional de símbols i iconografia de força ambigua i desconcertant.

Diumenge
5 de maig
19.00 h

L’Auditori&Teatre 25 €
Anticipada: 18 € 
L’AUDITORI&TEATRE
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Creador d’un estil innovador, Montalvo ofereix una visió inèdita del 
comportament del violí com a veu principal del flamenc. Després 
de convertir-se als 18 anys en el violinista més jove en debutar a la 
sala principal del Carnegie Hall de Nova York durant el segle XXI, el 
cordovès està considerat un dels més destacats mestres del món i el 
millor violinista espanyol. Crea versions d’obres de Paco de Lucía, Falla, 
Sarasate, Granados, Tárrega o Albéniz, així com d’artistes contemporanis 
de la música espanyola com Alejandro Sanz o Los Secretos. El seu 
treball inclou, a més, peces universals, pròpies i populars del flamenc.

Anticipada: 22 €  
L’AUDITORI&TEATRE

29 € Dissabte
11 de maig
21.00 h

L’Auditori&Teatre

Paco Montalvo
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Cia. Festuc Teatre
Adéu Peter Pan 
A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes d’històries 
i aventures que li explica el seu avi. Passa totes les tardes jugant a ser  
Peter Pan. Però una nit els nens perduts s’enduran la Maria de la seva 
habitació cap al País de Mai Més…

Diumenge
12 de maig
18.00 h

L’Auditori&Teatre
BERENEM A L’AUDITORI / SALA2.CAT
* Cal reservar a
www.auditoricornella.com

Gratuïta*

 Una hora abans de 
l’espectacle els assistents 
podran berenar al hall 
del teatre acompanyats 
de música i cançons!
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Cia. CorEnllà-Teatre
L’Estrena,  
la revista dels 
impossibles 
Si les plomes i els lluentons no 
van a Cornellà, CorEnllà-Teatre us 
les portarà! L’Auditori es vesteix 
de gala per oferir a la ciutat la 
primera revista musical escrita 
i creada per la companyia 
de teatre de l’Auditori amb la 
banda sonora dels èxits més 
“petardos” dels 60, 70 i 80. Dos 
únics dies de funció irrepetibles 
per sentir tot el glamur de la revista! 
Gaudiu de “L’Estrena”!

Divendres
17 de maig
Dissabte
18 de maig
21.00 h

L’Auditori&Teatre 18 €
Anticipada: 12 €
L’AUDITORI&TEATRE
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Cia. Més Tumàcat
Els Supertumàcats 
Divertida animació musical familiar amb uns superherois molt peculiars 
com a protagonistes. Molt d’humor, música i balls participatius per a una 
festa ben esbojarrada.

Diumenge
19 de maig
12.00 h

Plaça de l’Església
CULTURA EN FAMÍLIA

Tots els públics

Gratuïta

Cloenda  
CULTURA  
EN FAMÍLIA
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Dani Nel·lo y los 
Saxofonistas Salvajes 2
Dani Nel·lo s’acompanya del mateix sextet de músics que han treballat amb 
ell des de l’inici del projecte, una banda “all-star” que aglutina alguns dels 
millors músics de Rhythm & blues, Jazz i Rock’n’roll de l’escena estatal.

Dissabte
25 de maig
19.00 h

Gratuït
CORNELLÀ ESCENA

Plaça de la Sardana

Cloenda  
CORNELLÀ  
ESCENA
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Cia. Sala Flyhard
Ovelles
El Víctor, l’Alba i l’Arnau, tres germans de Barcelona, es troben per 
decidir què fer amb una insòlita herència. Però aviat s’adonaran que 
el que semblava un regal caigut del cel pot capgirar la seva realitat. 
Aferrats a unes vides que no els satisfan, s’enfrontaran a una decisió 
que posarà a prova la seva relació. “Ovelles” reflexiona, en clau d’humor, 
sobre la frustració d’una generació molt marcada per la crisi. 

Diumenge
26 de maig
19.00 h

Sala Ramon Romagosa
CORNELLÀ ESCENA

10 € 

Text i direcció: 
Yago Alonso i Carmen Marfà 
Repartiment: Biel Duran, 
Albert Triola, Sara Espígul  
i Gemma Martínez
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Cia. Thomas 
Noone Dance 
Molsa
És la història de la separació  
i el retrobament de Janinka i 
el seu gos, Molsa. La guerra 
els separa, però l’amistat 
supera totes les barreres i 
després de moltes aventures i 
desventures es tornen a trobar. 

Diumenge
2 de juny
18.00 h

L’Auditori&Teatre 15 €
Anticipada: 10 €  
BERENEM A L’AUDITORI 
SALA2.CAT

 Una hora abans de l’espectacle els assistents  
podran berenar al hall del teatre acompanyats  
de música i cançons!

 ENTRADA GRATUÏTA en compra 
anticipada reservada per telèfon, 
amb el carnet Super3 i per als menors 
d’edat amb el carnet TR3SC
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Escenaris
SALA RAMON ROMAGOSA  
(PATRONAT CULTURAL I RECREATIU)

Carrer Mn. Jacint Verdaguer, 52
Tel. 93 377 02 29

AUDITORI SANT ILDEFONS
Plaça de Carles Navales, s/n
Tel. 93 377 02 12 (Ext. 1462)

L’AUDITORI&TEATRE
Carrer Albert Einstein, 51
Tel. 93 474 02 02

Aforament limitat. Localitats numerades



No et perdis  
res del que  
es fa a  
Cornellà

www.queferacornella.cat

Descarrega’t l’app



Col·laboren:


