
DivenDres 21 D’abril 22.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

The new 
raemon  
& Mcenroe 
en concert

Preu: 6 euros

Mcenroe i The new raemon publiquen plegats ‘Lluvia y 
Truenos’. L’esperit del disc queda perfectament explicat en com 
va néixer; no hi va haver planificacions, només una trucada 
de telèfon entre dos cantants que s’admiren mútuament. 
Tots dos comparteixen una manera de viure la música, 
busquen el mateix en ella i no paren fins a trobar-ho.

DiuMenge 14 De Maig 19.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

l’electe 
Direcció: Jordi Casanovas
interpretació: Ramon Madaula, Roger Coma

Preu d’entrada: 14 euros

una obra de ramon Madaula. Un jove polític 
acaba de ser escollit president. En poques hores 
ha de pronunciar el seu discurs d’investidura 
però, cada vegada que l’assaja, un terrible tic 
deforma la seva cara. El psiquiatre només té 
unes poques hores per resoldre el trastorn i 
evitar que el president faci un ridícul espantós 
en la seva primera compareixença. L’electe es 
converteix en una batalla entre el president i el 
psiquiatre. Política contra ciència, consciència 
contra aparença, poder contra poder.

DissabTe 27 De Maig 19.30 h
DAVANT DE CAN VALLHONRAT
ClOenDa COrnellÀ esCena

la sra. Tomasa  
+ son silvestre

Tanquem la programació de primavera 
amb un concert a l’aire lliure i gratuït. 

la sra.Tomasa continuen sorprenent a mig món amb la 
seva potent fusió de música electrònica. Un estil que ha 
revolucionat les pistes de ball. 

La banda cornellanenca son silvestre  
se sent còmoda bevent de diverses  
fonts, flamenc, bossa, son, reggae  
o rumba catalana. Un concert 
per no parar de ballar.

DissabTe 1 D’abril 20.00 h
AUDITORI DE SANT ILDEFONS

Somniatis
Producció: Cia. Davig el Magow

Preu d’entrada: 6 euros

un espectacle de màgia familiar on realitat i ficció es 
confonen… Entre grans il·lusions i números de gran 
dificultat, pot ser que arribi el moment de demanar la 
col·laboració del públic perquè Davig el Magow, encara 
no sap que tot el que li passa és un somni... o és real? 
Un espectacle de màgia que no us deixarà indiferents.
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DissabTe 11 De febrer 21.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

Dtranquis 
i sara Alva 
en concert 

Preu d’entrada: Gratuït amb invitació
(Recollir a la Factoria Musical, Plaça de 
Mary Santpere s/n. Telèfon 93 475 08 04).

DTranquis presenta el seu segon treball 
discogràfic ‘Vivo el presente’ amb deu 
cançons i un gran ventall de sons. 

sara alva presenta el seu primer treball 
‘De Luz’ on mostra cançons pop amb 
pinzellades de cançó d’autor.

DiuMenge 5 De febrer 12.00 h
AUDITORI DE SANT ILDEFONS

Patufet
Producció: Cia. Titelles de Lleida

edat recomanada: A partir de 2 anys
Preu d’entrada: 6 euros

en Patufet és un menut coratjós i eixerit, amb ànsies de fer-se  
gran. L’espectacle, fidel a la tradició, reviu les conegudes 
trifulgues d’aquest marrec amb la il·lusió de perpetuar la 
història d’un singular protagonista, eternament menut.



DiuMenge 19 De febrer 19.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

españa 
Ingobernable
intèrprets: Alberto San Juan i Fernando Egozcue

Preu d’entrada: 14 euros

sempre hi ha hagut una espanya ingovernable. 
Fins i tot quan no hi havia Espanya. L’espectacle 
és un relat dels principals cicles de combats 
ciutadans contra el poder durant el segle XX,  
a través d’un grapat de cançons i textos 
diversos. Versos de Lorca, Cernuda, Miguel 
Hernández, Ángel González, Gloria Fuertes, 
Albert Pla i davant d’aquestes paraules de 
dignitat, les ofenses proferides per Franco, el 
general Mola, el general Queipo de Llano…

DissabTe 11 De Març 21.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

vagas y 
maleantas

Direcció i dramatúrgia: Raquel Loscos López
intèrprets: Patricia Medina, Mercè Boher, Rocío Manzano, 
Cinta Moreno, Cristina Martínez

Preu d’entrada: 14 euros

‘vagas y maleantas’ és una obra de teatre amb actuacions musicals 
que reflexiona sobre el paper de les dones a la història del nostre 

país, especialment des del símil de 
la dona com a ‘corista’, sempre un 
pas enrere del protagonisme. Però 
què passa si canten totes plegades, 
cadascuna amb el seu propi registre, 
amb la seva pròpia veu?

DiuMenge 19 De Març 12.00 h
AUDITORI DE SANT ILDEFONS

La gallina  
dels ous d’or
Producció: Cia. Zum Zum Teatre

edat recomanada: A partir de 4 anys
Preu d’entrada: 6 euros

us agraden els diners? Molt? Els grangers 
d’aquesta història no perdien el temps pensant 
en els diners, però un dia va arribar una 
gallina a la seva granja i va pondre un ou d’or. 
La gallina dels ous d’or és una història que 
explica que els diners són un... ‘cuento’.

DiuMenge 12 De Març 12.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

Ai rateta, rateta 
El musical
Producció: Cia. El replà

edat recomanada: A partir de 3 anys
Preu d’entrada: 6 euros

Hi havia una vegada una rateta molt presumida que  
estava cansada i avorrida de què tothom, des de feia 

anys, expliqués el seu conte de la mateixa 
manera. Un dia va prendre la decisió de 
declarar-se en vaga indefinida fins que no 
s’atenguessin les seves peticions de canvi. 
Què va passar? Doncs vet aquí un gos, vet 
aquí un gat, que aquest conte s’ha canviat.

DivenDres 17 De Març 22.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

enric Montefusco 
en concert

Preu d’entrada: 6 euros

Després de complir-se el primer aniversari 
de la dissolució d’standstill, qui va ser 
el seu fundador, compositor i vocalista 
comença la seva carrera amb ‘Meridiana’. 
Una tornada cap a l’origen, un disc que 
més enllà d’una narració biogràfica, és un 
relat cultural i social, un retrat de classe, de 
classe treballadora. Un disc amb ambient 
orgànic, terrenal, amb gust de vent i fusta. 
Una aposta radicalment personal i universal.

10% 
de descompte  
si compres l’entrada 
anticipada!
I fins a un 20% si a més tens Carnet Jove, Tarja 
Rosa, carnet de la Xarxa de Biblioteques… 
Informa’t dels descomptes i abonaments!

http://compra.cornelladellobregat.eu

Comparteix amb @CulturaCornella 
les teves fotos d’instagram, Twitter, etc… 
fent servir l’etiqueta #Cornellaescena

MÉs infOrMaCiÓ: 
Tel. 93 377 99 11 (Ext. 1462) de 10 a 14 h

esCenaris: 
SALA RAMON ROMAGOSA  
Patronat Cultural i Recreatiu 
Carrer Jacint Verdaguer, 52 
Tel. 93 377 02 29 
Aforament limitat 
Localitats numerades

AUDITORI SANT ILDEFONS  
Plaça de Carles Navales, s/n 
Tel. 93 377 99 11 
Aforament limitat 
Localitats numerades

venDa D’enTraDes: 
VENDA ANTICIPADA: al web  
compra.cornelladellobregat.eu a 
l’apartat ‘Tiquets’, fins a les 00.00 h 
del dia anterior a l’espectacle.

VENDA PRESENCIAL: a partir d’una  
hora abans de l’espectacle,  
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 grups i/o col·lectius 
amb els que 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.


