Presentació
Un altre any, i aquest ja és el
9è, celebrem el Concurs de
Teatre Amateur Ciutat de
Cornellà –Memorial Joaquim
Vilà i Folch- i ho fem amb la
il·lusió i l’esperança que com
sempre gaudirem durant uns
quants diumenges de les
representacions dels grups
seleccionats. Cada any és més
difícil perquè la qualitat i
professionalitat dels grups
amateurs de la nostra terra va
cada dia en augment.
Esperem que les obres, de
diversos estils i temàtiques,
agradin a tothom i que ens
facin gaudir, riure o plorar,
però en definitiva emocionarnos i passar unes hores
oblidant el mal “teatre” que
actualment ens toca viure en
la realitat quotidiana.
Agraïm el treball i l’esforç
dels grups, tant els que han
estat
seleccionats
com
aquells que en aquesta ocasió
no han pogut ser-ho i també la
constància i fidelitat del nostre
públic.

VENDA DE LOCALITATS
A la taquilla de cada entitat una
hora abans de començar la
representació, o anticipadament a:
www.pcr.cat
www.triangleteatre.cat
Preus: General: 7 €
Socis de les dues entitats: 5 €
(Cal presentar el carnet de soci)
Jubilats i menors de 16 anys: 6€

Diumenge 25 de gener de
2015, 18,30 h

Diumenge 1 de febrer de
2015, 18,30 h.

Diumenge 8 de febrer de
2015, 18,30 h.

Diumenge 15 de febrer de
2015, 18,30 h.

Orfeó Catalònia

Orfeó Catalònia

Patronat Cultural i Recreatiu

Orfeó Catalònia

CARTONES

EL NOM

R.I.P.

SÓC LLETJA!

de Manuel Veiga

d’Alexandre de la Patillière i
Matthieu Delaporte

de Josep Mèlich (a partir d’una idea

de Josep M. Benet i Jornet

cinematogràfica de
(Death at a Funeral)

Teatre 8, de Tarragona

Grup Catalònia Teatre
* Obra fora de concurs

Una història amb tensió
dramàtica, ritme creixent i
força
dosis
d’intriga.
L’aparició
d’una
noia,
pretesament periodista, que
visita a qui creu que havia
estat una glòria del ball
flamenc.
El present es converteix en el
record d’un passat que
inventa la memòria. El
protagonista d’aquest passat
és un altre ser complex, fill de
la misèria, víctima de la
delinqüència i l’heroïna. És
una obra que amb una gran
força
dramàtica
destil·la
aquesta vida autèntica que
neix de la marginalitat més
absoluta.
Obra en castellà.

Agrupació Teatral del Casal de
Calaf

El Vicenç i l’Anna són
convidats a sopar a casa de la
seva germana Isabel i el seu
cunyat Pere. Al sopar es
trobaran també amb en
Claudi, un vell amic de la
infància. Mentre esperen
l’arribada de l’Anna que està
esperant el primer fill de la
parella, els amics enceten una
conversa sobre la paternitat.
Tothom es queda astorat quan
Vicenç revela el nom que han
triat pel nouvingut.

Dean

Craig

La K-Mama, de Calafell

Una família benestant perd el
patriarca de la casa i es
disposa a celebrar el funeral.
Aquest té lloc en la mansió
senyorial del difunt. Només
arribar el taüt, ja comencen
les
sorpreses
que
s’encadenen al llarg de l’obra
de manera frenètica, l’una
darrera l’altra.

Amb un humor descarat, de
vegades brutal, desenfadat i
sense vergonya l’obra repassa
temes actuals a través de les
peripècies de dos personatges
desgraciats. Per una banda,
una dona extremadament
lletja que s’enfronta al rebuig
més general i cruel pel seu
físic. Per tal que en aquest
món no hi hagin “guapos” que
facin sentir malament als
“lletjos”, inicia una salvatge i
dràstica campanya assassina
que la condueix finalment a
Samuel, el seu oposat, el
paradigma de l’èxit en la
societat,
bell,
triomfant,
admirat.

Diumenge 22 de febrer de
2015, 18.30 hores

Diumenge 1 de març de
2015, 18.30 hores

Diumenge 8 de març de
2015, 18.30 hores

Diumenge 15 de març de
2015, 18.30 hores

Lloc: Patronat Cultural

Lloc: Orfeó Catalònia

Lloc: Patronat Cultural

Lloc: Patronat Cultural

DANSA D’AGOST

DUES DONES QUE BALLEN

COM OMBRES

JA NO TENIM EDAT

de Brian Friel

de Josep M. Benet i Jornet

Creació pròpia

de David Colomera

Acte Quatre, de Granollers

La Gespa Teatre, de Palamós

Qollunaka Grup de teatre,
Terrassa

A dues milles d’un poblet del
comtat de Donegal, Irlanda,
viuen les cinc noies Mundy,
totes solteres, amb Michael, el
fill de set anys de la germana
més petita. L’estiu de 1936 la
tornada del pare Jack glòria
local i familiar, després d’una
missió de trenta-cinc anys en
una leproseria a Uganda, i a la
vista de Gerry, el pare absent
de Michael, marquen un punt
d’inflexió en les seves vides. El
seu món antic, rural i catòlic
s’esquerda per obrir-se cap a
nous horitzons.

Dues dones que ballen explica
la relació gairebé accidental
de dues dones d'edats
diferents, entre la maduresa i
la vellesa. Una relació que
evolucionarà i conclourà de
manera
segura-ment
inesperada. Però és això,
només? Les converses entre
elles potser descobriran,
sense èmfasi, fins i tot amb
humor, però també amb
moments
exasperats,
la
misèria d'unes persones que,
de maneres diferents, han
estat humiliades per la
indiferència.

de

Com Ombres és un autèntic
elogi del dubte, de les
sospites, dels malentesos.
Una mirada a un moment crític
de la vida dels protagonistes,
a partir del qual res pot ser el
que sembla ser i tot es
qüestiona, sense que al final
es plantegin gaires certeses.

Triangle Teatre
* Obra fora de concurs

Ja no tenim edat és una
comèdia dramàtica i coral, on
els personatges es mouen per
la ciutat i per les seves
circumstàncies
perduts,
intentant trobar la felicitat i els
somnis que els hi van
prometre quan eren joves i el
nou segle i la crisi els hi van
robar.
>> <<

9è CONCURS DE
TEATRE AMATEUR
CIUTAT DE CORNELLÀ
Memorial
Joaquim Vilà i Folch
del 25 de gener al
15 de març 2015
Organitza:
Triangle Teatre del Patronat
Cultural i Recreatiu

Catalònia Teatre de l’Orfeó
Catalònia

Acte de cloenda i lliurament
de premis:
Diumenge dia 22 de març de
2015, 18.30 h al Patronat
Cultural i Recreatiu
(cal invitació)
-------------------------------------Adreces :
Patronat:
c/Mossèn Jacint Verdaguer, 52
Orfeó Catalònia,
c/Torras i Bages, 62

Amb el suport de:

