
 

 
 
www.auditoricornella.com 
 

 

 
 
 

Acomiada’t de març amb bona dansa i amb el David Verdaguer i 
la Mar Ulldemolins en ‘Començar’ 
 
Aquest cap de setmana, L’Auditori s’engalana per gaudir del Dia Mundial del Teatre amb 
descomptes del 25% en les obres programades 
 

El cap de setmana comença amb força a L’Auditori de Cornellà. El divendres, 25 de març a les 

20h aixecarem el teló per rebre a l’espectacle de dansa ‘Yo también soy Carmen’, inspirat en 

l’òpera homònima de Georges Bizet basada en el relat de l’escriptor Prosper Mérimée i 

interpretat pels joves talents de la companyia Lab.32 de l’Escola de Dansa Eva Gris. Els ballarins 

ens endinsaran en la història de la Carmen, una dona lliure, segura de si mateixa, forta i sense 

por a desafiar les regles del patriarcat. ‘Yo también soy Carmen’ vol donar la visió que el món 

està ple de dones com ella, valentes que trien el seu destí i la seva manera de viure, malgrat que 

no aquesta forma de ser no sigui acceptada per la societat.  

 

Aquest espectacle s’emmarca dins el projecte ‘Emergents’ que L’Auditori de Cornellà estrena 

aquest 2022 i que té com a objectiu donar oportunitat i visibilitat a joves talents i promeses 

formant part de la programació del teatre.  

 

Dia Mundial del Teatre: promoció del 25% de descompte a www.auditoricornella.com 

 

Diumenge, 27 de març, es commemora el Dia Mundial del Teatre i quina millor manera de 

celebrar-ho que gaudint de l’obra ‘Començar’ protagonitzada pel David Verdaguer i la Mar 

Ulldemolins. La trama situa a l'espectador en la festa que Laura ha fet per estrenar el seu pis i 

que ja s'ha acabat, però queda l'últim convidat, Dani. No es coneixen. Els dos tenen gairebé 40 

anys. Ella té un treball d'alta direcció que li agrada i no té família propera. Ell té una feina 

d'administratiu que detesta i està divorciat. Dues persones intel·ligents i divertides, a punt de 

decidir, una davant de l'altra. Els dos estan sols. Podrien anar-se'n al llit aquesta nit i no tornar-se 

a veure. O ni tan sols això. 
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L’Auditori ofereix un 25% de descompte en la venda anticipada d’aquesta obra però també 

d’altres que estan incloses en la programació anunciada. El dia 2 d’abril és el torn de l’obra ‘Slow 

Love del Col·lectiu de Teatre de Cornellà i el dia 24 d’abril no us perdeu ‘Feísima enfermedad y 

muy triste muerte de la reina Isabel I’ de la companyia La Calòrica. Totes tres estan incloses en 

la campanya de promoció, seguint les indicacions que es poden trobar a 

www.auditoricornella.com  

 

 

Cornellà de Ll. 22 de març 2022 


