
Adreça Desconeguda de Kressman Taylor

20 de febrer Orfeó Catalònia

Dos amics, de les bones èpoques d’estudiant,
emprenen un projecte comú, de vida i de feina.

Les circumstàncies pròpies d’un fenomen
totalitari com el nazisme posa a prova la seva
relació. Les paraules que s’escriuen relaten una
història de vida quotidiana sobre com un
moviment populista pot penetrar en una societat
aparentment madura. Va passar fa 90 anys. Està
tornant a passar ara?

27 de febrer Sala Ramon Romagosa

Play Strimberg de Friedrich Dürrenmatt

Play Strindberg és una peça del reconegut
dramaturg suís Friedrich Dürrenmatt que presenta
tres personatges que conformen un triangle
explosiu. L’Alícia és una actriu en decadència i
l’Èdgar és un capità d’artilleria frustrat i malalt:
ambdós viuen un matrimoni ple de retrets i
enfrontaments psicològics. Un dia, apareix el Kurt,
un cosí de l’Alícia a qui feia anys que no veien.

No us enganyeu, ni tampoc proveu de defugir la realitat:som
interfectes de la crisi, sigui econòmica o pandèmica. Però no us

desanimeu, ni tampoc deixeu que la covardia subjugui les nostres
vides: la història de la humanitat ens confirma que després de cada
trompada la nostra espècie pren consciència i progressa vers les
condicions de vida i els valors en compartir-la.  

El teatre, com a expressió creativa, sempre ha estat ensenya
d’aquest trànsit existencial entre  l’infortuni, el caos i l’equilibri. El
teatre és una declaració dels temps de crisi i en èpoques d’ufanor,
la seva creació minva. No en va és una reflexió sobre el temps, el
que ens pertoca viure, i els períodes de vicissitud permeten
d’exercitar convenientment la diatriba i la posterior meditació. La
penúria és l’adobat amb el que millor se’l guisa i el gènere dramàtic
ha sabut emergir amb renovades forces, més transgressor i ferotge,

més divertit i descregut, després de cada encepegada col·lectiva.

Si aquestes teories trobessin compliment en la realitat, seríem
davant d’una temporada teatral de qualitat. Potser no pas encara
pel que fa a nous textos però si en els títols triats i en les posades en
escena. I aquest Concurs de Teatre Amateur, n’hauria de ser
mostra fefaent de tal plantejament. O no, qui ho sap. Tant se val,
per que al Concurs de la Ciutat de Cornellà, no li calen crisis ni
col·lapses per exhibir el múscul creatiu dels grups de teatre
amateur, allà on sigui que treballen. En els primers 25 anys
d’existència en memòria d’en Joaquim Vilà i Folch, ha estat sempre
sinònim de muntatges imaginatius i rigorosos, però sobre tot valents
i lúcids. 

Assumim la realitat doncs, sense pors, i al crit de “A les butaques!!”,

ocupem la platea, amb el desig que els aforaments ens siguin
venturosos i propicies les restriccions o les barreres. No patiu per
res més, que la gent del teatre ja farà la resta. Ànims i que el teló
s’alci sobre l’escena!

(En record a l’Antonieta Gimeno, qui com en Joaquim, és part
essencial d’aquesta aventura escènica.

Venda d'entrades al web
www.pcr.cat

O bé capturantaquest link

6 de març Orfeó Catalònia

Quantes vegades hem pensat que no estem del
tot conforme amb el que passa, en com ens
obliguen a fer les coses, en com ens inciten a
viure, però que nosaltres sols no hi podem fer res
i val més viure tranquils i ja està? El món ha
evolucionat sempre, i ho seguirà fent, gràcies a la
gent que es mou, que vol pensar, preguntar i
entendre per què ens passen les coses, per què
vivim d’una manera o d’una altre.

13 de març Sala Ramon Romagosa

Un teatre. Un director, Thomas, que al final d'una
tarda d'audicions, cansat i desanimat perquè cap
noia està a l'altura d'interpretar el paper
protagonista de la seva obra, es disposa a marxar
cap a casa. En l'últim moment apareix Vanda, una
jove actriu que és tot el que ell detesta: ordinària,

vulgar, sense cervell, però que no s'aturarà fins a
aconseguir el paper. 

Arrels d'Arnold Wesker

La deesa de les pells de David Ives



Ejercer el libre albedrío para decidir la manera
en como uno quiere vivir, comer, beber, actuar,
pensar, amar, entretenerse; todo ello sin
egoísmo y con el afán del bienestar de los demás.
El cerdo es una metáfora de la naturaleza y la
condición humana, vista a través de los ojos de
"un puerco asertivo y sin complejos", cuya vida
tiene un único fin y dirección: el campo, el
engorde, la pocilga y el matadero.

La obra en su conjunto, "es un grito de libertad"

Amb el suport:

A la centraleta del telèfon d’emergències 112,

durant el rutinari torn de nit, l’agent Rita Sala
rep, entre d’altres, una estranya trucada d’una
dona aterrida. L’agent, reclosa a la comissaria,

voldrà localitzar i ajudar aquesta dona en perill.
A mesura que passen els minuts, la Rita haurà
d’afrontar no només la precipitació dels
esdeveniments relacionats amb el cas, sinó
també els seus propis dimonis personals. 

Abans que arribi l'alemany de Marta Barceló

12a Edició Concurs de
Teatre Amateur Ciutat de

Cornellà
Premi Joaquim Vilà i Folch

3 d'abril Orfeó Catalònia

10 d'abril Sala Ramon Romagosa

Emergència de Marta Buchaca
L’Isa, la LLum, la Bàrbara i la Nelci són quatre
amigues que fa anys que comparteixen alegries i
desgràcies. L’Isa està sola i fa mesos que només
pensa en l’imbècil. La LLum està sola i va al Pepe,

el seu psicòleg, que en lloc d’animar-la li diu que a
la seva edat és difícil trobar un home. La Nelci no
està sola, fa anys que viu amb l’Ingrid, però les
coses no són mai el que semblen. I la Bàrbara és
una dona d’èxit, però un dia comet  un error.

Del 20 de febrer al 10 d'abril de 2022

Sales:
Patronat Cultural i Recreatiu (Teatre

Ramon Romagosa)

 

Orfeó Catalònia

Organitzat per:

SOS de Jordi Ferragut

20 de març Orfeó Catalònia

27 de març Sala Ramon Romagosa

Què és el que sempre he volgut fer i vull fer, amb
tota la determinació, abans que el meu cap, el meu
cos i les meves forces no m'ho permetin?

L'Alzheimer, paraula maleïda. Malaltia que anul·la
a qui la pateix i enfonsa als familiars que
l'envolten.La Júlia s'afronta a ella amb una visió
pragmàtica, des de la serenor de l'edat, sense por,
amb fermesa i amb un punt d'humor que fa més
proper el sentiment de la persona malalta.
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