
PROGRAMACIÓ
TEATRE ATENEU

TEATRE, MÚSICA, DANSA, CINEMA I ESPECTACLES PER PÚBLIC FAMILIAR

Ara compra les teves entrades per internet a www.cerdanyola.cat/teatre i estalvia 1€ per localitat

La resta d’espectacles, venda a l’Ateneu i llocs indicats

Preu reduït a joves i pensionistes.

GENER - MAIG 2020

CINECLUB XISCNÈFILS

 

Amb el suport de:

ESPECTACLES PÚBLIC FAMILIAR

TITELLES

MEMBRE DE LA FUNDACIÓ XARXA

Organització de tots els espectacles:

Els DIJOUS A LES 21:30 h al Teatre Ateneu
Preu: 5€, abonaments 5 pel·lícules x 4€: 20€ 

Consulteu la programació a www.xisc.org

PROGRAMACIÓ ESTABLE CINEMA D’AUTOR SEMPRE EN V.O.

OOPS!
CIA: TEATRE MÒBIL 
Direcció: Jordi Vilà; Intèrprets: Jordi Girabal i Atilà Puig  
Direcció musical: David Sisó

A Oops! ens fem grans, ens fem petits, fem música, sóm màgics, parlem 
sense paraules, juguem amb els objectes i els objectes juguen amb nosal-
tres i tot… amb  grans dosis d’imaginació i molt d’humor.

Oops! vol ser un cant a l’optimisme, a viure i a riure amb els pulmons 
plens i els ulls clars. A badar i a encantar-se amb les petites coses, que 
són les més grans.

TEATRE CLOWN

18:00 h

DISSABTE

DE FEBRER
15

EL GLOBUS VERMELL  

MÔ-CLOWN - CIA  
Creació de Mô Clown Cia a partir del conte “El Follet Genís” 
Direcció: Virginia Melgar

Interpretació: Elisenda Rué Gòrriz

La Mô dorm. La Mô somia. La Mô es desperta i comença un nou dia. Com-
parteix amb nosaltres la rutina diària que viu sempre amb alegria. Un amic 
inesperat pica a la seva porta. És de veritat o és un desig somiat? Quina 
alegria aquesta nova amistat! Però l’amic està trist... Té un conflicte vital. 
Només entre tots el podrem alliberar. Tornarà a bategar? 

TEATRE CLOWN

12:00 h

DIUMENGE

DE FEBRER
16

L’AVENTURA 
D’AVORRIR-SE 
CIA ESTAQUIROT TEATRE 
Direcció: Guillem Albà; Composió musical: Ferran Martínez  
Intèrpretació: Olga Jiménez, Núria Benedicto, Albert Albà
La Rita és una nena que, tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia , amb un simple aneguet de goma, 
comença una aventura que la portarà  a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents… Un espectacle que bus-
ca reflexionar sobre l’avorriment i el temps de lleure dels nens i nenes. “Si 
incentivem la seva imaginació, creixerà la seva creativitat” Nou espectacle 
d’una de les millors companyies de titelles d’Europa.

12:00 h

DIUMENGE

DE MARÇ
22

DIA MUNDIAL DEL
CELEBREM EL

TEATRE 

19:00 h

DISSABTE

DE MAIG
23

CONCERT -TEATRE

PREU: 18€ ; anticipat 14€; estudiants i pensionistes 8€

CONCERTO A TEMPO D’UMORE
amb Orquestra de l’Cambra de l’Empordà;  Direcció: Jordi Purtí 

Dotze músics i un director d’orquesra en un muntatge còmic i musical, amb les peces més famoses dels 
grans autors clàssics.  Teatre de gest amb molt d’humor pel de gags, del que poden gaudir  tant els adults 
com els infants.  Un espectacle interactiu, en el que el públic puja a l’escenari i els músics baixen a la platea, i 
amb una interpretació musical excel·lent. Dirigit per un antic membre dels Joglars, porta més de més de 300 
representacions entre l’estat espanyol, França, Alemania, Gran Bretanya, Suïssa, Mèxic i Xina.

Premi Fetén 2018 a la millor direcció.

Organitza: Regidoria de Cultura

TOTS ELS ESPECTACLES:
PREU: 7 €; AMB CARNET DE BAMBALINA 4 €
VENDA D’ENTRADES:  www.bambalina.cat  
o a TAQUILLA 1 hora abans de l’espectacle (no s’accepten targetes de crèdit)

BIANCO 

CIA LABÚ TEATRE 
Creació i interpretació: Andreu Sans i Anna Ros; Creació 
musical: Marcel Fabregat i Joel Condal; Durada: 

Un espectacle visual, bell, poètic i de tècnica exquisida que combina el 
gest, els titelles, la dansa i els objectes. Bianco és la història d’una noia 
que treballa en un antic hostal i que rep la visita inesperada d’un entran-
yable viatger que la convida a obrir les finestres del seu cor. La divertida i 
emotiva trobada conduirà la protagonista cap a una nova manera de veure 
la vida. Premi al Millor Espectacle al Festival Internacional de Bucarest, 
Romania

TEATRE

12:00 h

DIUMENGE

DE GENER
26

MEMBRE DE LA FUNDACIÓ XARXA

37è

PROGRAMACIÓ ESTABLE

LA HIJA DE UN LADRÓN
de Belén Funes, 2019

PARASITOS
de Bong Joon-ho, 2019

EL VENDEDOR DE TABACO
de Nikolaus Leytner, 2019

DIJOUS

DE FEBRER
13

DIJOUS

DE FEBRER
6

DIJOUS

DE GENER
30

EL VIATGE DE LA MARTA 
(STAFF ONLY)
de Neus Ballús, 2019

DIJOUS

DE GENER
23

CELEBRACIÓ
del DIA MUNDIAL

del TEATRE  

amb XOCOLATADA 

GRATUÏTA
11 h



19:00 h

DISSABTE

DE FEBRER
08

CÒMICS

PREU: 10 €; Venda anticipada de localitats a la botiga  
Anskar Tatoo Piercing (C/ de Lluís Companys, 10), i el mateix dia a 
taquilla. També disponible FILA 0

FEM MONÒLEGS. FEM 15 ANYS!
8è certamen. Intervindran: Javier Roldán, Alberto Castro, Sergio Àlvarez, Mag Igor,  Elías  
Torres, Carlos del Pozo, Toni Garcia, David Sas, Roger Pera; Veu en Off: Joan Pera 
Animació: Cia. Caulababa; Presentació: Raúl LLopart i Carlos Soler

Vuit actuacions de vuit còmics per 10�euros (el preu ja fa riure, mai millor dit) però a més amés és solidari. 
La recaptació serà destinada integrament a la Fundació Esclerosi Múltiple, per a la investigació de la malaltia. 
I t’ho perdràs?!?

Organitza: Xavi Cases, coordinació FEM Cerdanyola

21:00 h

DIVENDRES

DE GENER
24

TEATRE

PREU: 22€;  anticipat 16 €, estudiants i pensionistes 10€

COBERTURA
Direcció i interpretació: Clara Segura i Bruno Oro; Durada: 80 min

Una història hilarant i tendre sobre l’amor, el desamor, l’èxit i el fracàs. La parella artística de “Vinagre”, la 
sèrie de TV3 més vista a les xarxes deu anys després de la seva estrena, es ficarà a la pell d’innumerables 
personatges en una altra vibrant comèdia que girarà entorn del món del cinema i de com les noves tec-
nologies estan afectant les relacions humanes. No hi faltaran alguns homenatges a la sèrie Vinagre, com 
les caixeres del supermercat Yeni i Eli. L’ obra comptarà amb suport de vídeo -assistim a l’estrena d’una 
pel·lícula-, i que inclou al públic en l’espai escènic com a protagonista actiu de la trama.

Organitza: Regidoria de Cultura

21:00 h

DIVENDRES

DE FEBRER
21

TEATRE

PREU: 22€; anticipat 16€; estudiants i pensionistes 10€

LA PARTIDA D’ESCACS
d’ Stephan Zweig; Interpretació: Jordi Bosch; Durada: 70 min

En un exercici interpretatiu ple d’humor i d’humanisme, Jordi Bosch assumeix tots els papers de l’obra sol a 
l’escenari. L’obsessió pot ser una condemna, però també una salvació. El Senyor B., com tots nosaltres, amaga un 
infern dins de la seva ment, disposat a despertar en la pitjor de les circumstàncies. Detingut i torturat per l’exèrcit 
nazi, està a punt de caure dins l’abisme de la bogeria; però serà precisament gràcies a la seva pròpia ment que 
aconseguirà sobreviure i demostrar una fortalesa humana excepcional. A la novel·la original, Zweig reflecteix el des-
encís davant l’esfondrament moral d’Europa i el temor davant l’auge dels totalitarismes, a l’inici de la Segona Guerra 
Mundial; així com la capacitat de l’ésser humà de resistència davant les dificultats. Una oda a la supervivència i a 
la fortalesa de l’ésser humà dins una d’aquestes peces que fins i tot ens poden cremar, de tanta llum que tenen.

Organitza: Regidoria de Cultura

17:30 h
i 20:00 h

DISSABTE

DE FEBRER
29

19:00 h

DISSABTE

D’ABRIL
18

TEATRE

PREUS: 29 de febrer: socis 3 €; no socis 5 € / 19 d’abril 6 € 
Venda de entrades a la Casa de Andalucia  
(En horari d’ oficina a partir de les 19 hores)

A TI FEDERICO
Poesía: Federico García Lorca; Coreografies i Direcció artística: Maria Dávila; Coreografia 
Folklore: Vanesa Gálvez

Aquesta és a la nova proposta de dansa espanyola i flamenco de l’Escola de Ball de la Casa de Andalucia de 
Cerdanyola. Amb la poesia i la vida de l’autor granadí com a fil conductor es vol donar a l’espectador una 
perspectiva distinta i original a través de la dansa, amb coreografies sorprenents del flamenco més autèntic

Organitza: Casa de Andalucia

12:00 h

DIUMENGE

DE MARÇ
01
CONCERT

PREU: general 12€ (anticipat 10€); joves d’entre 12 i 17 anys 5€ (3€ 
anticipat);  nens menors de 12 anys gratuït

10 ANYS DE LA JOC
Director: Pedro Pardo i Borja Mascaró; Participa JOC i ex-membres i músics convidats

La Jove Orquestra de Cerdanyola celebra els seus deu anys de vida envoltada de la millor música i la millor 
companyia. A la primera part del concert recordarem obres emblemàtiques d’aquests deu anys, de la mà 
del Pedro Pardo i l’Anna Borrego. I a la segona part, la JOC se suma a la commemoració dels 250 anys de la 
mort de Ludwig van Beethoven interpretant la seva famosa 7a  Simfonia. Veniu a celebrar-ho amb nosaltres 

Organitza: JOC

21:00 h

DIVENDRES

DE MARÇ
06

TEATRE

PREU: 18€; anticipat 12€; Estudiants i pensionistes 8 €

LA PLAÇA DEL DIAMANT
Producció: Companyia Eòlia; Direcció i adaptació: Paco Mir; Interpretació: Carla Pueyo, 
Uri Callau, Núria Bonet, Georgina Llauradó, Rai Borrell, Fran Lahera i Ariadna Camps;  
Durada: 95min.

Una adaptació de l’obra de la Mercè Rodoreda des d’una mirada contemporània de l’obra. Amb el rerefons 
de l’arribada de la República i de la guerra civil, aquesta novel·la se centra en el personatge de la Natàlia, 
la Colometa, una dona jove que en representa moltes d’altres a qui va tocar viure un periode especialment 
cruel. La Natàlia accepta sense rondinar tot allò que la vida, i el seu marit Quimet, li imposen, acceptant els 
convencionalismes d’una època que deixava la dona en un segon pla i amb la resignació davant la realitat 
que li havia tocat viure.

Organitza: Regidoria de Cultura

19:00 h

DISSABTE

DE MARÇ
07
CONCERT

PREU: General, 12 €; Els socis podran optar a 2 entrades a 6 € cadascuna

COBLA ORQUESTRA SELVATANA
Direcció: Jesús Santaliestra

L’Agrupació Cultural Sardanista. Presenta el tradicional concert de revetlla de l’Aplec. 

En 90 anys de rutilant trajectòria professional han passat per la SELVATANA músics de gran prestigi, tots 
ells punt de referència d’una formació que ha fet com el bon vi: en envellir, ha millorat. Instrumentistes de 
renom i directors de categoria han fet possible que la SELVATANA, s’hagi consolidat com una de les cobles-
orquestra gironines de més prestigi.

Organitza: Agrupació Cultural Sardanista

21:00 h

DIVENDRES

DE MARÇ
13

TEATRE

PREU: 8€

TOC-TOC 
de Laurent Baffie

Direcció: Lluís Tusell; Interpretació: Ferran Alonso, Àlex Anton, Montse Torio, Juani Torio, 
Laura Bros, Lluís Grau, Gisela Romero. Durada: 90 min

Sis personatges, cadascun amb el seu particulat T.O.C. (Trastorn Obsesiu Compulsiu) coincideixen a la 
consulta d’un psiquiatre. Una eminència, l’únic que pot ajudar-los resoldre els seus problemes. Però... Què 
passa si el psiquiatre no arriba a la consulta? Ells mateixos hauran d’analitzar els seus respectius trastorns, 
mútuament en una divertida teràpia de grup.

Organitza: Grup Artístic Teatral

21:00 h

DIVENDRES

DE MARÇ
27

TEATRE

PREU: 22€, anticipat 16€; estudiants i pensionistes10€

AIXÒ JA HO HE VISCUT
de J.B. Priestley; Producció: LA PERLA 29; Direcció: Sergi Belbel; Interpretació: Sílvia Bel, 
Lluís Soler, Miriam Alamany, Carles Martínez, Roc Esquius. Durada: 135 min amb entreacte

A l’obra de J.B. Priestley, sis personatges en un entorn rural, un petit hotel idíl·lic lluny del brogit de la ciutat, 
es troben de cop immersos en un trasbals inesperat quan un hoste, un home estranger amb un aspecte 
excèntric, els adverteix que aquell serà l’escenari d’una horrible desgràcia en un futur immediat perquè ell ja 
ho ha viscut. A partir d’aquí, s’encadenaran els fets en una espiral que es balanceja constantment entre la 
realitat i el somni, el present i el futur anunciat, la ciència i la malastrugança, i finalment, entre l’acceptació 
de la desgràcia i les ànsies desesperades dels personatges per canviar el seu futur.

Organitza: Regidoria de Cultura

19:00 h

DISSABTE

DE MARÇ
28
CONCERT

PREU: 5€ VENDA D’ENTRADES. Dues setmanes abans del Concert, cal retirar les entrades a 
través d’Internet (entrades.agrupaciomusicalcerdanyola.cat/) 

SPOTIBANDA FES PLAY A UNA LLISTA D’ÈXITS  
VARIADA AMB LA BANDA DE CERDANYOLA!
amb la Banda de l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès i cantant solista. 

Les melodies soul, les bandes sonores, els musicals... El segle XX passarà a la història per les tonades 
enganxoses que ens ha deixat i que s’han fet mundialment famoses gràcies al cinema, la ràdio, la televisió 
i, més recentment, Youtube. En aquest concert, interpretarem una llista d’èxits variada. Reines com Nina 
Simone o Alicia Keys, així com algunes de les peces més reconeixibles de West Side Story són algunes de 
les icones musicals en aquets concert, on el públic podrà triar què vol escoltar.

Organitza: Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès

19:00 h

DIUMENGE

D’ABRIL
19
CONCERT

PREU: 11€ amb descomptes per jubilats, joves i  nens acompanyats.

compra/reserva de localitats al web de l’orquestra: www.occerdanyola.cat

CONCERT DE PRIMAVERA 
DE L’ORQUESTRA DE CAMBRA DE CERDANYOLA
Equip artístic:  Kai Gleusteen i demès membres de l’OCC

Primer concert de l’any de l’OCC, amb diferents obres per celebrar la Primavera i el 250 aniversari del 
naixement de Ludwig Van Beethoven.

Organitza: Orquestra de Cambra de Cerdanyola

21:00 h

DIVENDRES

D’ABRIL
24

TEATRE

PREU: 20€; anticipat 15€; estudiants i pensionstes 10€

ELS BRUGAROL
Text: Ramon Madaula; Direcció: Mònica Bofill; Interpretació: Ramon Madaula,  
Jaume Madaula i Estel Solé; Durada: 80 min

A cal Brugarol - família de l’alta burgesia catalana -, la filla, l’Anna, que és activista social i feminista, decideix 
canviar-se el cognom pel de la mare: “No abatrem el patriarcat fins que no ens diguem com la mare que ens 
ha parit”. Per a l’Antoni Brugarol, el pare de l’Anna, és inconcebible que la seva filla ja no es digui Brugarol 
- un dels cognoms amb més tradició de la comarca - i haurà de recórrer a tota mena d’argúcies i xantatges 
perquè l’Anna no es canviï el cognom.

Organitza. Regidoria de Cultura

18:00 h

DIUMENGE

D’ABRIL
26

TEATRE

PREU: 5€ VENDA D’ENTRADES Dues setmanes abans del Concert, cal retirar les entrades a 
través d’Internet (entrades.agrupaciomusicalcerdanyola.cat/) 

CANTEM A LA VIDA DE LORCA 
LA CORAL DE L’AMCV  
I PASSI-HO BÉ TEATRE REVIUEN EL GENI DE GRANADA
Amb la Coral de l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès (AMCV) i Passi-ho bé Teatre

Quan es compleixen 84 anys de l’afusellament de Federico García Lorca durant la guerra civil, la Coral de 
l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès i la companyia teatral Passi-ho bé Teatre porten a escena un 
espectacle per recordar la vida i obra del poeta espanyol més llegit de tots els temps. Un xou que arriba a 
l’Ateneu per reivindicar la figura del geni de Granada i que permetrà al gran públic endinsar-se en la seva 
trajectòria a través de la música, el teatre i la poesia. Un muntatge per fer memòria. No hi pots faltar! 

Organitza: Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès

21:00 h

DIVENDRES

DE MAIG
08

TEATRE

PREU: 22€; Anticipat 16€; Estudiants i pensionistes 10€

UNA HISTÒRIA REAL
Text i direcció: Pau Miró; Interpretació:  Julio Manrique, Mireia Aixalà,  Nil Cardoner;  
Durada: 100 min

Gestionar un dol no és gens fàcil. Però fer net és una necessitat, una teràpia beneficiosa per a l’ànima per 
poder tirar endavant. Cada persona troba la seva manera de portar-la a terme, alguns ho aconsegueixen sols 
i d’altres necessiten una petita ajuda externa. Però què passa quan els buits emocionals i educatius fan que 
un jove busqui refugi desesperadament? Què pot portar un jove de família progressista a coquetejar amb 
l’ultra dreta supremacista? És la por? La solitud? O la manca de referents sòlids?  Un adolescent que se sent 
desemparat i incomprès. Un pare absorbit per la seva professió...

Organitza: Regidoria de Cultura

DISSABTE

DE MAIG
16

FLAMENCO

PREU: a determinar

XXXIV NOCHE DEL CANTE JONDO
Aquesta vetllada que ja té una llarga trajectòria a la nostra ciutat, portarà al nostre escenari una selecció 
de les principals figures del cante i el baile flamenco de l’actualitat,  Una cita indispensable per tots aquells 
aficionats i persones interessades en aquest art universal. 

Organitza: Casa de Andalucia

DIUMENGE 19 D’ABRIL
19:00 h

ESCENA

LOCAL

ESCENA

LOCAL

ESCENA

LOCAL

ESCENA

LOCAL

21:00 h

DIVENDRES

DE MAIG
15

TEATRE

PREU: 8€

MENTIDES
d’Anthony Neilson; Direcció: Francesc Vilaró; Interpretació: Joan Carles Chordà, Jaume  
Pujol, Ana Garcia-Donas, Lydia Ramos, Eduard Lluís, Bea Garcia i Elisenda Altimira;  
Durada: 85 min

És la nit de Nadal i dos agents de la policía son els encarregats de donar la notícia a un matrimoni gran. Però 
es troben en un munt d’ embolics per no dir-ho. Aconseguiràn el seu objectiu?

Organitza:  Grup Artístic Teatral


