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‘El sopar dels idiotes’, de Francis Veber, s’ha convertit en un dels clàssics 
de l’humor més representats amb èxit a tot el món. Obrim temporada amb 
aquesta divertidíssima crítica d’una societat en la qual no és gens fàcil 
saber qui és realment l’idiota.

Un grup d’amics organitzen periòdicament un ‘sopar dels idiotes’, en què 
conviden persones aparentment estúpides per pura diversió. L’experiència 
s’estronca el dia que un dels amics pateix un atac de lumbàlgia i 
s’enfronta cara a cara amb les vivències i les reflexions personals del més 
idiota, per acabar adonant-se que ell també forma part d’aquesta raça.

Edats recomanades:
a partir de 12 anys

Preu:
des de 9 € 
i fins a 24 €

Durada 
aproximada:
90 minuts

El sopar dels idiotes 
de Vania Produccions

8 D’OCTUBRE, 
A LES 20:30 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

TEATRE

TALLER SIMULTANI GRATUÏT PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS



Us convidem a descobrir les aventures del Lleó vergonyós. Un viatge ben 
divertit amb titelles i música en directe, per descobrir les emocions de la 
mà d’un dels personatges més emblemàtics d’El Pot Petit. El Lleó, a través 
d’aquest viatge trepidant, es farà amic del tigre, el cavall, l’hipopòtam i el 
gall, entre d’altres. I junts experimentaran emocions com la por, l’alegria, la 
tristesa o la ràbia, acceptant-les, compartint-les i sobretot ajudant-se els uns 
als altres quan les emocions són difícils de gestionar.

Les aventures del 
Lleó vergonyós  
amb el Pot Petit

Edats recomanades:
a partir de 2 anys

Preu:
des de 5 € i fins a 13 €

22 D’OCTUBRE, 
A LES 18 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

TEATRE - FAMILIAR

Durada 
aproximada:
55 minuts



La Pepa és una nena vital i amb una gran imaginació que acaba de perdre la seva 
àvia i està intentant adaptar-se a una nova escola, uns nous amics i una nova ciutat. 
Enganxada a una manta que l’ajuda a dormir i enfadada amb les seves dues mares 
perquè no recorden la recepta de les croquetes de l’àvia, la Pepa emprendrà un 
viatge cap al País del Xim Pum, l’indret màgic on van a parar les coses oblidades. 
Mentre les seves mares intenten organitzar el comiat de l’àvia i protegir la seva filla 
de la tristesa que li suposaria assistir a l’enterrament, la Pepa viurà emocionants 
aventures amb els seus nous amics: dues nenes de l’escola, un xumet esbojarrat, 
una barrufeta xunga, un recepcionista esvalotat i una croqueta gegant, per acabar 
descobrint... que potser no era tan dolent, trobar a faltar algú que estimes.

19 DE NOVEMBRE,
A LES 17 h

Les croquetes 
oblidades 
de Les Bianchis

TEATRE - FAMILIAR

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Edats recomanades:
a partir de 6 anys

Preu:
des de 3 € 
i fins a 8 €

Durada 
aproximada:
60 minuts

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat



“Hermana i cantaora” és un concert acústic on les melodies de les guitarres i 
els ritmes acompanyen la veu amb aires llatins i flamencs, barrejant chacarera 
i tanguillo, són jarocho i granaïnes, blues i bolero, rumba i ranxera. Un repertori 
que uneix aquests dos treballs, HERMANAS i BSO LA NIÑA Y EL LOBO Vol.1., 
juntament amb els tres àlbums en solitari de la cantant.

Concert d’AMPARO  
SÁNCHEZ
“HERMANA I CANTAORA”

25 DE NOVEMBRE,
A LES 20:30 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

MÚSICA

Edats recomanades:
per a tots els públics

Preu:
des de 7,5 € i fins 20 €

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

Durada 
aproximada:
entre 75 i  
90 minuts

TALLER SIMULTANI GRATUÏT PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS



La senyora Amèlia, una professora de cant, rep a casa seva un home jove 
que vol millorar la seva tècnica vocal per cantar al memorial de la seva mare, 
morta recentment. 

Ben aviat descobrim que la cançó triada, L’oreneta, té un significat especial 
per als dos personatges, que aniran desgranant detalls del seu passat, 
marcat per un atemptat terrorista de signe islamista que va patir la ciutat 
l’any anterior.

Aquesta obra està inspirada directament en l’atac terrorista LGTBIfob al bar 
Pulse d’Orlando (EUA) al juny de 2016.

Edats recomanades:
a partir de 14 anys

Preu:
des de 9 € i fins a 24 €

Durada 
aproximada:
90 minuts

L’Oreneta  
de Focus Distribució

16 DE DESEMBRE, 
A LES 20:30 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

TEATRE

TALLER SIMULTANI GRATUÏT PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS



Una experiència sensorial per a la primera infància plena de poesia visual, 
música en directe i moviment.

Cossos, objectes, que es desordenen, es tornen a ordenar i troben l’equilibri 
i l’harmonia dins de la immensitat. Un espai on conviure amb la nostra 
vulnerabilitat i explorar com allò més petit i aparentment insignificant pot canviar-
ho tot de la manera més inesperada. Una vivència única i irrepetible que es 
construeix de nou cada vegada i esdevé un viatge evocador i immersiu.

L’Univers
d’Engruna teatre

17 DE DESEMBRE,
DOS PASSIS: 11 H I 12.30 H

Espai Cultural Montbarri,  
C. de la Casa Nova, 18A

ESPECTACLE MUSICAL

Edats recomanades:
de 0 a 2 anys

Preu:
des de 3 € i fins 8 €

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

Durada 
aproximada:
40 minuts



#DibaOberta

Pl. de Margarida Xirgu, 4

Espai Cultural Montbarri
C. de la Casa Nova, 18 A

Si voleu fer qualsevol consulta i/o suggeriment,  
adreceu-vos a teatre@montornes.cat

On comprar les entrades?On comprar les entrades?
• Presencialment: De dilluns a divendres, de 16 a 20 h al casal de Cultura. 

Només cobrament amb targeta.

  Els dies d’espectacle, des de mitja hora abans de l’inici.

Es fa un 50% de descompte a:

• Infants de 0 a 5 anys que vagin acompanyats de persones adultes

• Infants de 6 a 11 anys

• Joves de 12 a 30 anys
• Persones aturades amb certificat d’atur

• Família nombrosa amb carnet emès  per la Generalitat

• Família monoparental amb carnet emès  per la Generalitat

• Gent gran amb documentació que acrediti  la condició de pensionista

• Persones amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33%

Bonificacions per als espectacles 
que tenen preu d’entrada 

Bonificacions per als espectacles 
que tenen preu d’entrada 




