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Teatre

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

L’Auditori de Cornellà estrena el Cicle 
Emergent per donar suport als joves talents.

Música

Cicle 
Emergent

Escena 
Jove



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

Informació  
a les pàgines 6-7

Informació  
a les pàgines 4-5

L’AUDITORI DE CORNELLÀ  
TEATRE / DANSA /  
FAMILIAR / MÚSICA  
són programacions de 
L’Auditori de Cornellà

CORNELLÀ ESCENA /  
CULTURA EN FAMÍLIA  
són programacions de 
l’Ajuntament de Cornellà



Venda d’entrades
CORNELLÀ ESCENA
CULTURA EN FAMÍLIA 
Aforament limitat. Localitats numerades

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 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 
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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 possibiitat 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

NOTA: Els preus poden estar subjectes a possibles canvis per 
l’actualització anual d’aquests per part de l’Ajuntament de Cornellà

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 DE CORNELLÀ 
VENDA ANTICIPADA:
AL WEB: http://www.auditoricornella.com
A LES TAQUILLES: Carrer d’Albert Einstein, 51,  
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
PER TELÈFON: 93 474 02 02 (Ext. 1306),  
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

VENDA TAQUILLA:
A partir d’una hora abans del començament de l’espectacle,  
a les taquilles de L’Auditori de Cornellà.
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DESCOMPTES I PREUS ESPECIALS:
10% Entrades anticipades i grups de més de 10 persones
50% Entrades infantils de 4 a 12 anys en espectacles familiars.
20% Menors de 25 anys (acreditats amb DNI).
10 € Preu espectacles per a majors de 65 anys (acreditats amb DNI).
Aquests preus i descomptes s’apliquen sempre sobre el preu de taquilla.  
Descomptes no acumulables

ABONAMENTS A MIDA: 
ABONAMENT 5 ESTRELLES*. ESPECTACLES A ESCOLLIR:  
3 CONCERTS + 2 OBRES DE TEATRE
Adult: 100 € • Menors 25 anys: 85 € • Majors 65 anys: 46 €
ABONAMENT PACK DUO*. ESPECTACLES A 
ESCOLLIR: 1 CONCERT + 1 OBRA DE TEATRE
Adult: 40 € • Menors 25 anys: 35 € • Majors 65 anys: 18 €
ABONAMENT PACK UNDER 25*. ESPECTACLES A ESCOLLIR:  
2 CONCERTS + 1 OBRA DE TEATRE
Preu de l’abonament només per a menors de 25 anys: 48 €

*Espectacles a escollir entre tota la programació Hivern-Primavera 2022

PACK CLÀSSICS. INCLOU DOS ESPECTACLES: ‘CONCERT NÚM. 1 PER A PIANO  
I ORQUESTRA DE CHOPIN’ I ‘CONCERT SANT JORDI’22’
Adult: 29 € • Menors 25 anys: 25 € • Majors 65 anys: 15 €  
• Infants 4 a 12 anys: 13 €

MÉS INFORMACIÓ:  
93 474 02 02 (Ext. 1306), de dilluns a divendres feiners de 9 a 14 h. 
auditori@procornella.cat
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Agenda

20 de febrer 
Una teràpia integral
pàg. 19

4 de març 
Sala Flyhard
La vida pornogràfica 
pàg. 21

6 de març 
Cia. EQM 
Tempus
pàg. 22

12 de març 
Rafa Pons
Gira Exige tu propia aventura 
pàg. 24

26 de febrer
Maria José Llergo 
Gira Sanación
pàg. 20 

20 de febrer 
Cia. Magnètica Management
El pes d’un cos 
pàg. 18 

29 de gener 
Andy & Lucas en concert
Gira Nueva vida
pàg. 12 

4 de febrer 
Miquel Gusi: Concert num. 1  
per a piano de Chopin
pàg. 14

13 de febrer 
Cia. Open Smiles
Welcome 
pàg. 17

6 de febrer 
El Mundo de Fantasía 
Musical Infantil
pàg. 16 

5 de febrer 
Drop Collective
pàg. 15

6 de març 
Hotel Flamingo 
L’herència de Tricicle
pàg. 23

30 de gener 
Vida de peix… sense espines! 
Amb Rosa Andreu i Mercè Comes
pàg. 13 
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19 de març 
Maria Arnal i Marcel Bagés 
Gira Clamor
pàg. 25



24 d’abril 
La Calòrica 
Feísima enfermedad y muy  
triste muerte de la reina Isabel I
pàg. 34 

25 de març 
Yo también soy Carmen
De l’Escola de Dansa Eva Gris
pàg. 27

27 de març 
Començar. Amb David Verdaguer  
i Mar Ulldemolins
pàg. 28 

2 d’abril 
Slow love 
Col·lectiu de Teatre de Cornellà
pàg. 29

2 d’abril 
Tulsa
pàg. 30

3 d’abril 
Cia. Vania
Jo vaig amb mi 
pàg. 31

8 de maig 
Cia. JAM
Le Voyage
pàg. 36

23 d’abril 
Concert de Sant Jordi’22 
Orquestra Simfònica Sant Cugat
pàg. 32 

24 d’abril 
Cia. La Perla 29: Birnam
Amb Lluís Soler
pàg. 33

14 de maig 
Israel Fernández i Diego del Morao
39è FESTIVAL D’ART FLAMENC  
DE CATALUNYA
pàg. 37
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22 de maig 
Hoy es siempre todavía
Amb Alberto San Juan  
i Fernando Egozcue
pàg. 38

28 de maig
CLOENDA DEL CORNELLÀ ESCENA: 
Noa & The Hell Drinkers
pàg. 39

20 de març 
Pocket Ballet BCN: Peter Pan
Festival DANSA METROPOLITANA
pàg. 26

7 de maig 
Tribut a The Beatles
Amb The Flaming Shakers
pàg. 5



Condicions d’accés 
als espectacles
Volem garantir que gaudeixis amb tota tranquil·litat i la 
màxima seguretat, si us plau segueix les següents indicacions:

Porta l’entrada impresa o descarregada. 
Les localitats són numerades, ocupa 
la butaca marcada a l’entrada

Sempre amb mascareta obligatòria.  
Segueix la senyalització i mantén  
la distància

Neteja’t les mans amb el gel dels dispensadors. 
Tindrem catifes desinfectants del calçat

L’aforament està subjecte a canvis  
segons la normativa Covid-19 vigent
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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. 1450)

L’AUDITORI DE CORNELLÀ
Carrer Albert Einstein, 51
Tel. 93 474 02 02

Aquesta programació està subjecta a canvis d’acord 
amb les mesures de seguretat que aprovin les autoritats 
sanitàries segons l’evolució de la Covid-19

En cas d’anul·lació de l’espectacle, l’organització es compromet  
a retornar l’import de l’entrada adquirida

Per a més informació:  
www.cornella.cat | www.auditoricornella.com
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12

Andy & Lucas en concert 
Gira Nueva vida
Qui no ha ballat alguna vegada els seus èxits: “Son de amores”, “Tanto la 
quería” o “Tú no me llores más?”. Aquests dos nois de barri, amics des de 
la infància, continuen creixent en els escenaris i ho fan amb una gira per 
Espanya i Llatinoamèrica, amb la qual han triomfat recentment en els 
Premis Billboard 2021.

Dissabte 
29 de gener
20.00 h

L’Auditori

L’AUDITORI&MÚSICA

Anticipada: 25 € 
 - 25 anys: 22 €
+ 65 anys: 10 €

28 €
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Vida de peix… 
sense espines!

Amb Rosa Andreu i Mercè Comes
Una comèdia de la Cia. Telmailuís que es basa en les converses entre  
dues desconegudes en una sala d’espera d’una consulta qualsevol, amb  
un llenguatge directe i natural,  
irònic i divertit. 

Diumenge 
30 de gener
19.00 h

L’Auditori

L’AUDITORI&TEATRE 
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Anticipada: 18 € 
 - 25 anys: 16 €
+ 65 anys: 10 €

20 €
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Miquel Gusi i l’Orquestra 
de Cambra de Sant Cugat
Concert núm. 1 per a piano de Chopin
El jove pianista cornellanenc Miquel Gusi oferirà el concert per a piano i  
orquestra núm. 1 en Mi menor Op. 11 de Frédéric Chopin sota la direcció de la 
israeliana Roit Feldenkreis, i acompanyat de l’Orquestra de Cambra de Sant Cugat. 

Divendres
4 de febrer
20.00 h

L’Auditori 18 €

L’AUDITORI&MÚSICA

Anticipada: 16 € 
 - 25 anys: 14 €
+ 65 anys: 10 €
Infantil (4 a 12 anys): 9 €

Miquel Gusi Roit Feldenkreis



Dissabte 
5 de febrer
21.00 h

Sala Ramon Romagosa

CORNELLÀ ESCENA

Fusió de música jamaicana i Jazz, “Come Shine” (Brixton Records, 2021) 
és el nou àlbum d’un grup que es consolida amb cinc anys de carrera. 
Amb deu músics a l’escenari, el directe és una experiència única.

10,75 €

Drop  
Collective
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El Mundo de Fantasía 
Musical Infantil
Un espectacle per a tota la família amb cançons que formen part del  
nostre llegat i que ens evoquen pel·lícules com “La Sireneta”, “Mary Poppins”,  
“El Rei Lleó”, “El llibre de la Selva” o “La Bella i la Bèstia”, entre d’altres.

Diumenge
6 de febrer
18.00 h

L’Auditori 18 €

L’AUDITORI&FAMILIAR

Anticipada: 16 € 
 - 25 anys: 14 €
+ 65 anys: 10 €
Infantil (4 a 12 anys): 9 €
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Cia. Open Smiles 
Welcome 

Una casa. Una porta. Un forrellat. “Welcome” és un stop a la vida  
d’una rica excèntrica desnonada. Una tragicomèdia visual plena 

d’obstacles, ridículament graciosa, absurda i emotiva.

* Espectacle inclusiu de clown gestual 
i llengua de signes, destinat a tots 
els públics i comunitat sorda

Diumenge 
13 de febrer
12.00 h

Auditori Sant Ildefons

CULTURA EN FAMÍLIA

5,40 €

Edat recomanada:  
A partir de 2 anys



Cia. Magnètica Management 
El pes d’un cos 
Una filla ha de cuidar el seu pare, qui, després d’un ictus, viu un procés 
de deteriorament que el converteix en una persona depenent. Una 
obra que aborda el tema de l’envelliment a la societat actual. 

Diumenge
20 de febrer
19.00 h

Sala Ramon Romagosa 10,75 €
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CORNELLÀ ESCENA

Repartiment: Laia Marull, Quim Àvila, Carles Pedragosa i Sabina Witt
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Una teràpia integral 
Comèdia que posa en qüestió la nostra necessitat de creure en alguna cosa 
que ens ajudi a trobar sentit a les nostres caòtiques vides. Escrita i dirigida per 
Cristina Clemente i Marc Angelet, la trama ens situa en un curs intensiu de 
quatre setmanes per aprendre a fer pa i que canviarà la vida de tres persones. 

Diumenge
20 de febrer
19.00 h

L’Auditori

L’AUDITORI&TEATRE

Anticipada: 23 € 
 - 25 anys: 20 €
+ 65 anys: 10 €

25 €

Repartiment:  
Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger Coma i Andrea Ros



Maria José Llergo 
Gira Sanación
Maria José Llergo ha sacsejat el 
panorama musical i ha embadalit 
el públic. “Sanación” va ser presentat 
en un Auditori de Barcelona ple 
a vessar i ha rebut el favor de la 
crítica musical. La seva veu, la seva 
força, el seu cor i instint et remouran 
com ningú ho ha fet fins ara…

Dissabte
26 de febrer
20.00 h

L’Auditori
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L’AUDITORI&MÚSICA

35 €
Anticipada: 32 € 
 - 25 anys: 28 €
+ 65 anys: 10 €



Sala Flyhard 
La vida pornogràfica 
L’Èric està a punt de fer 18 anys i els seus 
pares tenen el regal perfecte: un vídeo 
recopilatori dels moments més 
importants de la seva vida, que han 
anat gravant des que va néixer, 
editant-ne cada record i fabricant 
una vida perfecta sense 
fracassos, patiment o dolor. 
Una comèdia domèstica, negra 
i salvatge sobre les relacions 
de pares i fills al segle XXI. 
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Divendres 
4 de març
21.00 h

Sala Ramon Romagosa

CORNELLÀ ESCENA

10,75 €

 *Activitat 
complementària: 
Xerrada post-funció  
amb els actors i l’actriu

Repartiment:  
Patrícia Bargalló, 

Pepo Blasco i  
Pablo Hernández



Diumenge 
6 de març
12.00 h

Sala Ramon Romagosa 5,40 €

Què és el temps? La nostra vida gira al voltant del temps. Avui dia no tenim 
temps de res. Ens falta temps. I si en tinguéssim més, més en voldríem. 
Hauríem de demanar un temps mort. I seure a mirar com passa el temps. 
Alguns pensaran que això és perdre el temps, però altres creuran que és 
gaudir-ne… Qui té raó? Haurem de donar temps al temps per saber la resposta.
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Cia. EQM: Tempus
CULTURA EN FAMÍLIA

Edat recomanada:  
A partir de 5 anys
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Hotel Flamingo 
L’herència de Tricicle
La companyia Clownic fa el seu particular homenatge als seus pares 
teatrals, Tricicle. L’ Edu Méndez, el Gerard Domènech i el Carles Bigorra, 
inspirats en la sèrie “Tres estrelles” que veien de petits, presenten aquest 
espectacle que els situa a la recepció d’un hotel que ja fa anys que va 
viure els seus millors moments.

Diumenge 
6 de març
19.00 h

L’Auditori 18 €

L’AUDITORI&FAMILIAR

Anticipada: 16 € 
 - 25 anys: 14 €
+ 65 anys: 10 €
Infantil (4 a 12 anys): 9 €



Rafa Pons
Gira Exige tu propia aventura 
Rafa Pons presenta un concert acústic a Cornellà en què repassa  
la seva discografia i interactua amb el públic que, mitjançant votacions, 
podrà decidir el rumb del concert. 

Sala Ramon Romagosa Dissabte 
12 de març
22.00 h

10,75 €
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CORNELLÀ ESCENA

 *Activitat complementària: 
Eines per escriure cançons 

amb Rafa Pons
A través d’exercicis pràctics podreu enriquir els vostres 
textos musicals, prenent consciència de la importància 

que la part literària té en el procés compositiu.

Dilluns 7 i dimecres 9 de març · 18.00 h  
Auditori Sant Ildefons

Activitat gratuïta amb reserva prèvia 
T. 93 377 02 12 (Ext. 1462)



25 

Maria Arnal i Marcel Bagés 
Gira Clamor
Pop mutant que resulta d’un procés creatiu capaç de conjugar la memòria 
lírica de Rodoreda i Verdaguer amb les mitologies especulatives de 
Donna Haraway i Ted Chiang, el ressò de Violeta Parra i Björk,  
la col·laboració de Kronos Quartet i Holly Herndon. 

Dissabte
19 de març
20.00 h

L’Auditori

L’AUDITORI&MÚSICA

28 €
Anticipada: 25 € 
 - 25 anys: 22 € 
+ 65 anys: 10 € 



Pocket Ballet BCN: Peter Pan 
Espectacle de dansa per a públic familiar basat en el conte de James Matthew 
Barrie, que incideix alhora en la importància de deixar gaudir als nens de 
la seva infantesa, en la gestió de les emocions o en desmuntar els rols 
de gènere. Per donar vida a aquesta història empra disciplines tan diferents 
com la dansa clàssica, la dansa contemporània, el hip hop i, fins i tot, el mambo.

Diumenge
20 de març
18.00 h

Sala Ramon Romagosa 5,40 €

CORNELLÀ ESCENA

26

Espectacle inclòs al festival  
DANSA METROPOLITANA



Yo también soy Carmen
De l’Escola de Dansa Eva Gris

Espectacle de dansa inspirat en l’òpera “Carmen” de Georges Bizet, basada  
en el relat de Prosper Mérimée, interpretat per joves talents de Cornellà.  
“Yo también soy Carmen” vol donar la visió que el món està ple de dones 

valentes que trien el seu destí i la seva manera de viure, encara que aquesta 
forma de ser no sigui del tot acceptada per la societat.
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Divendres
25 de març
20.00 h

L’Auditori 12 €

L’AUDITORI&DANSA

Anticipada: 10 € 
 - 25 anys: 8 €
+ 65 anys: 5 €
Infantil (4 a 12 anys): 5 €
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Una comèdia, escrita per David Eldridge, que ens farà caminar entre la 
tendresa i l’humor. La trama situa a l’espectador en la festa que la Laura 
ha fet per estrenar pis. Ja s’ha acabat, però queda l’últim convidat, el Dani. 
No es coneixen. Els dos estan sols. Podrien anar-se’n al llit aquesta nit i 
no tornar-se a veure. O ni tan sols això.

Diumenge 
27 de març 
19.00 h

L’Auditori

28

L’AUDITORI&TEATRE 

Començar
Amb David Verdaguer 
i Mar Ulldemolins

Anticipada: 23 € 
 - 25 anys: 20 €
+ 65 anys: 10 €

25 €

Edat recomanada:  
A partir de 12 anys
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Slow love 
Col·lectiu de Teatre de Cornellà
Miquel Andrés, Xavier Hernández, Anna Viñallonga i Laura Relats donen vida 
als personatges d’aquesta obra de teatre del Col·lectiu de Teatre de Cornellà. 
Una comèdia sobre la velocitat de la vida, l’ambició, l’anhel d’èxit per sobre de 
raons morals, però sobretot, una comèdia sobre l’amor i la recerca de la felicitat.

Dissabte
2 d’abril
20.00 h

L’Auditori 12€

L’AUDITORI&TEATRE

Anticipada: 10 € 
 - 25 anys: 8 €
+ 65 anys: 5 €
Infantil (4 a 12 anys): 5 €



Dissabte
2 d’abril
22.00 h

Sala Ramon Romagosa

Ens presenta “Ese Éxtasis”, 
enregistrat durant el juliol 
del 2020, un cop finalitzades 

les restriccions més dures de 
la pandèmia. És pop d’autora 

que avança a cegues per impulsos 
i emocions. La veu narradora és la 
d’algú que busca alguna cosa amb 
desesperació, que es queda fora, 
observant la vida des de l’altre costat 

del vidre, l’èxtasi des de la distància.

30

10,75 €

CORNELLÀ ESCENA

Tulsa



Diumenge
3 d’abril
12.00 h

Sala Ramon Romagosa 5,40 €

CULTURA EN FAMÍLIA

La Sol és una nena molt especial. Li agrada molt el Martí, però ell no li 
fa cas. Els seus amics li aconsellen que provi de canviar coses de la seva 
aparença física i de la seva personalitat. Afortunadament, ella soleta 
arribarà a les conclusions decisives per a la seva felicitat. “Jo vaig amb mi” 
parla de la victòria de l’autoestima sobre les pressions socials.

Edat recomanada:  
A partir de 6 anys

De Raquel Díaz Peguera i Paco Mir

Cia. Vania: Jo vaig amb mi 
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Concert de Sant Jordi’22 
Orquestra Simfònica Sant Cugat
Viu Sant Jordi amb un concert molt especial, amb música innovadora 
sorgida al llarg del segle XX. La música de Bartok i Honegger incorpora 
noves tècniques compositives com el dodecafonisme o la utilització 
conscient de la proporció àurea. Borgunyó integra el coneixement i les 
noves tendències en una música fresca i suggerent. Els Beatles representen 
un fenòmen sociològic sense precedents i un èxit musical global.
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Dissabte 
23 d’abril
20.00 h

L’Auditori 25 €

L’AUDITORI&MÚSICA

Anticipada: 23 € 
 - 25 anys: 20 €
+ 65 anys: 10 €
Infantil (4 a 12 anys): 9 €



Diumenge
24 d’abril
19.00 h

Sala Ramon Romagosa

33

CORNELLÀ ESCENA

10,75 €

Cia.  
La Perla 29 
Birnam
Amb Lluís Soler
A “Birnam”, un actor, ja gran, és 
al camerino preparant-se per 
representar el rei Duncan a 
“Macbeth”, quan li comencen 
a aparèixer els dubtes. Sobre 
el valor de la paraula i la 
naturalesa del llenguatge, sobre 
el teatre i la seva funció, sobre 
el seu moment com a actor i el 
seu passat, sobre la vellesa…
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Cia. La Calòrica
Feísima enfermedad y muy
triste muerte de la reina Isabel I
Del dramaturg Joan Yago i dirigida per Israel Solà, aquesta producció situa 
l’espectador en els últims moments de la reina Isabel I, sense saber qui la 
succeirà per donar continuïtat al seu gran projecte. Molts dels seus fills han mort 
i algunes de les seves filles pateixen el tracte injuriós dels seus marits. Tan sols 
queda com a opció per portar la corona el cap pertorbat de la princesa Joana. 
Una tragicomèdia sobre la fam de poder absolut i la ridícula brevetat de la vida.

Diumenge 
24 d’abril 
19.00 h

L’Auditori

L’AUDITORI&TEATRE 

Anticipada: 23 € 
 - 25 anys: 20 €
+ 65 anys: 10 €

25 €



“Yellow Submarine”, “Hey, Jude”, “Help!”… viu en directe un concert dels Beatles! 
Segons la crítica especialitzada, The Flaming Shakers són la millor banda 
tribut a The Beatles d’Europa, músics extraordinaris que van ser nomenats 
banda revelació a la International Beatle Week Liverpool. El seu argument 
fonamental és un viatge en el temps, recreant aquella meravellosa música i 
imatge que tant va impactar en una societat àvida de canvis i experimentació.

Dissabte
7 de maig
20.00 h

L’Auditori
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L’AUDITORI&MÚSICA 

Tribut a The Beatles
Amb The Flaming Shakers

Anticipada: 25 € 
 - 25 anys: 22 €
+ 65 anys: 10 €

28 €



Diumenge
8 de maig
12.00 h

Sala Ramon Romagosa
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CULTURA EN FAMÍLIA

5,40 €

Cia. JAM
Le Voyage
La vida quotidiana d’un 
clown: feina, família, lleure… 
una vida estàndard que 
qualsevol ésser humà pot 
viure arreu. Però, de cop i 
volta, esclata el conflicte. 
Sense saber per què hi ha 
qui es baralla, hi ha qui 
mor, hi ha qui ha de fugir… 
Un espectacle d’humor 
gestual, poètic i sensible 
que ens fa reflexionar 
sobre el fet migratori.

Edat recomanada:  
A partir de 3 anys



“Amor” és el títol de l’últim treball discogràfic d’Israel Fernández i Diego 
del Morao. És l’obra més personal del jove cantaor toledà i l’avantsala del 
proper treball discogràfic del geni de la sonanta de Jerez, però, amb formes 
que ens traslladen a èpoques passades. Israel posa de manifest el sentir 
del seu cor imposant la seva musicalitat traient a la llum la seva faceta 
lletrista. Diego construeix a través de la seva guitarra tots els fonaments 
per fer costat de la millor manera possible les particulars formes d’Israel.

Dissabte 
14 de maig
20.00 h

L’Auditori

L’AUDITORI&MÚSICA

Anticipada: 25 € 
 - 25 anys: 22 €
+ 65 anys: 10 €

28 €
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Israel Fernández  
i Diego del Morao

39è FESTIVAL D’ART FLAMENC DE CATALUNYA

38
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Hoy es siempre todavía
“Hoy es siempre todavía” és un antirecital, una invocació a San Antonio 
Machado per intentar que no se’ns refredin els cors. Formen el repertori 
part dels seus poemes, alguns fragments d’articles periodístics, part dels 
seus “Proverbios y Cantares”, i sobretot el seu “Juan de Mairena”, hipotètic 
professor de retòrica d’una “Escuela Superior de Sabiduría Popular”.

Diumenge
22 de maig
19.00 h

Sala Ramon Romagosa 10,75 €

CORNELLÀ ESCENA

FO
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Amb  
Alberto San Juan  

i Fernando Egozcue
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CLOENDA DEL 
CORNELLÀ ESCENA: 

Noa & 
The Hell 
Drinkers
Banda de Blues-Rock formada a 
Donostia a finals del 2015 amb 
la voluntat de barrejar les seves 
influències més negres i buscant 
el so més antic possible, com els 
dels artistes clàssics. Presenten 
el seu últim treball, “Craft Blues”, 
un èxit de crítica i de públic.

Dissabte
28 de maig
21.00 h

Plaça Francesc Macià

39

CORNELLÀ ESCENA

Gratuït
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www.queferacornella.cat

Descarrega’t l’app

La cultura és segura!
No et perdis  
res del  
que es fa  
a Cornellà



Amb el suport de:


