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Notes

Oriol Broggi torna a Badalona amb un dels clàssics universals del teatre, 
la més emblemàtica de les tragèdies gregues: Édip, de Sófocles.

Adaptada i actualitzada per Jeroni Rubió i liderada per un repartiment 
d’actors de primer nivell, Èdip ens presenta una història sobre el destí i 
la lluita de l’ésser humà contra si mateix, un relat que explica com ges-
tionem els canvis de paradigma com a éssers humans. 

Autor_Sòfocles
Adaptació_Jeroni Rubió Rodón 
Direcció_Oriol Broggi
Interprèts _Julio Manrique, Carles Martínez, Marc Rius, Mercè Pons, Ramon Vila, Miquel 
Gelabert, Clara de Ramon.

ÈDIP
Dissabte

Setembre

22 21 hores

Teatre Zorrilla

1 h 50 min
26 

teatre!
A

des-
comptes

pàg. 54

de Sòfocles
“On em portaran els meus passos? 
Cap a on escampa el vent la meva veu? 
Destí: on m’has fet caure?”
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Notes
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Siempre a la verita tuya
Manuel Veiga

Setembre

28 Divendres 21 hores

Teatre Principal

1 h
16 

Teatre

Dins del seu camerino, Curro, un dels ‘palmeros’ de la gran Lola Flores, 
es prepara abans de sortir a escena. Silenci. Concentració. Recolliment. 
Aquells moments màgics, just abans d’enfrontar-se al públic i acom-
panyar La Faraona, li permetran evocar totes les misèries i grandeses 
que han fet d’ell el que és.

Siempre a la verita tuya és un cant a la llibertat i a la valentia, una defen-
sa a ultrança de la possibilitat a redimir-se a través de la grandesa de 
l’ART. En majúscules. 

b

Text, interpretació i direcció_ Manuel Veiga

Col·loqui amb l’actor.  
En acabar la representació.
Hi col·labora Amics del Teatre Zorrilla.

“...Teatro poético, político, social, teatro de al-
tos vuelos...  La labor de Veiga como intérprete 
es excepcional... Nos encontramos ante el que 
probablemente sea uno de los espectáculos 
más emotivos de la temporada...” 
Fernando Solla, En platea

PREMI 2018 

TEATRE AUTOR 

EXPRÈS SGAE !!!

des-
comptes

pàg. 54
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10

El Nucli Teatre, el grup de teatre amateur que forma part de l’Orfeó Badaloní, 
presenta una proposta singular per homenatjar les sessions dobles del 
cinema dels anys seixanta, incloent-hi fins i tot el clàssic descans musical.
Dues obres amb un únic fil conductor, dues situacions d’indefensió de la 
dona davant de les institucions i al món laboral. 
A Bai Bai, finalista del premi Inicia’t 2017, un cap vol demostrar a una de 
les seves subordinades qui té el poder de decisió, tot i que ella, a través 
d’estratègies que els seu superior no espera, mirarà de donar-hi la volta... 
A Si us plau, la segona de les peces, s’hi descriu un encontre entre una 
ciutadana i un agent de policia en una comissaria on, amb astúcia i valentia, 
ella mirarà de fer front a l’status quo del poder. BAI, BAI 

Autor_Rafel Nieto
Intèrprets__Cristina Lòpez, Rafa Roura, 
Mar Bolance i Marta Zamora
Audiovisuals_Oscar Segura
Adaptació musical_Oscar Segura
Attrezzo_Rosa Homs / Antonio Escude
Publicitat_Carlos Romero
Sotsdirecció_Rosa Homs
Direcció_ Olga Galvany

SI US PLAU
Autor_Marc Egea
Intèrprets_Xus Sardon i Feli Arquè
Regidor_Antonio Escudè
Audiovisuals_Oscar Segura
Direcció_Olga Galvany

Bai Bai 

Si us plau

Diumege

Setembre

30 19 hores

Teatre principal

1 h 20 min
10 

teatre!
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Notes

12

Sopa de pollastre 
amb ordi

21 hores

Teatre Zorrilla

26 

teatre

1 h 40 min

Sopa de pollastre amb ordi és un dels textos més reconeguts del drama-
turg anglès Arnold Wesker. L’obra ens dibuixa la història d’una família 
de classe obrera immersa en una època on els ideals polítics i socials 
conflueixen, un temps on sembla que tot és possible.

Aquesta obra, escrita fa seixanta anys, ressona encara en l’actualitat com 
només ho pot fer un bon text teatral; una peça que ens mostra com el 
món canvia a tota velocitat i el temps erosiona, implacablement i lenta-
ment, tot allò que troba al davant.

Dramatúrgia_Arnold Wesker
Direcció_Ferran Utzet
Versió_Llàtzer Garcia i Ferran Utzet
Repartiment_Míriam Alamany, Màrcia Cisteró, Ricard Farré, Pol López, Maria Rodríguez, 
Josep Sobrevals i Lluís Villanueva

Dissabte

Octubre

6
La Perla

des-
comptes

pàg. 54

A

Sopar amb la companyia
+ info a la Pàg. 60

Aquesta obra, en tot cas, ajuda a reconèixer les bases de la dignitat, ajuda a reconèixer 
els errors propis per poder reconstruir millor una convivència imprescindible.
Jordi Bordes,  El Punt-Avui
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18 hores

Teatre Principal 

6 

Circ

1 h

Diumege

Octubre

7
DeKoncert
Cia. Solfasirc 

Dekoncert és una fusió de circ i música per fer un sol espectacle, una 
desconstrucció d’arts per crear un artefacte ple de malabars, equilibris-
me, música i instruments impossibles. Dekoncert és un ‘Oooooh’ cons-
tant, un quedar-se sense paraules, un no vull que s’acabi!

Després de triomfar amb Entre Pinces, la companyia catalanofrancesa 
Solfasirc celebra els 10 anys amb aquest espectacle creatiu i ple d’amor 
per l’ofici de fer possible l’impossible!

Direcció artística_Biel Rosselló
Direcció escènica_Pascal Diseur
Intèrprets i creació_Biel Rosselló i Antoine Dagallier

IV Gran Premi 

BBVA Zirkòlika 

de Circ 2018 

fami-
liar

EDAT RECOMANADA: de 4 a 99 ANYS
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FILMETS

Octubre

19/28
Teatre Zorrilla
Teatre Blas Infante

Teatre Principal
cinema!

TORNA FILMETS!

 

Els millors curtmetratges internacionals del 19 al 28 d’octubre, amb 
entrada gratuïta.

La millor programació, amb l’entreteniment i les creacions audiovisuals 
més innovadores del moment, les produccions més guardonades als 
festivals més importants del món i també el cinema dels nostres joves 
talents locals. 

El punt de trobada del millor cinema en format curt arriba a Badalona. 

T’esperem al Festival! 

INFORMACIÓ
BADALONA COMUNICACIÓ
93 497 40 00
filmets@festivalfilmets.cat
festivalfilmets.cat

Totes les sessions són gratuïtes. 
Aforament limitat. 
Podeu consultar la resta de programació, les sessions especials i altres seus al web del 
Festival FILMETS  (www.festivalfilmets.cat).

TEATRE ZORRILLA 
INAUGURACIÓ Divendres 19 d’octubre a les 22 hores.  
Entrada lliure, cal demanar la invitació a www.festivalfilmets.cat. (Fins exhaurir localitats)

El cinema 

mai no 

és massa 

curt!
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Notes Trobada amb la Cia i tast de l’espectacle.
Activitat a la Biblioteca de Lloreda.
Dijous 25 d’octubre a les 17.30 h.

LAIKA
18 hores

Teatre Principal 

6 

teatre

1 h

Estem d’enhorabona, Xirriquiteula Teatre estrena espectacle!

La companyia badalonina presenta la seva nova i delicada proposta, 
confeccionada durant una residència als teatres municipals de la ciutat. 
Preparats per al viatge?

3, 2, 1: enlairament!

Laika ens presenta la història de la primera gosseta astronauta. 

Basada en fets reals, l’espectacle imagina com va ser el periple del pri-
mer ésser viu que va sortir a l’espai exterior dins del coet ‘Sputnik 2’ per 
orbitar al voltant del planeta Terra. Un conte ple d’aventures, persecu-
cions, peripècies i viatges espacials!

Premi Drac d’or a la millor escenografia.

Premi del jurat al millor espectacle a la Fira de Titelles de Lleida 2018.

Creació i Dramatúrgia_Col•lectiva a càrrec d’Enric Ases, Marc Costa, Christian Olivé, 
Daniel Carreras i Iolanda Llansó.
Direcció Escènica_Enric Ases
Escenografia i atrezzo_Marc Costa
Vestuari_Iolanda Llansó
Projeccions_Christian Olivé
Il•luminació_Dani Carreras
Música original_Albert Joan

Diumege

Octubre

28
Cia. Xirriquiteula Teatre 

fami-
liar

Edat 

recomenada 

a partir de  

6 anys
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SOLITUDES
Kulunka teatro

Dimecres

Octubre

31 21 hores

Teatre Zorrilla

1 h 20 min
20 

Teatre

Després de deixar el públic sense paraules amb André y Dorine, Kulunka 
Teatro torna a Badalona amb el seu segon muntatge Solitudes.  Un es-
pectacle d’assistència obligada!

Un avi, que té com a principal il•lusió jugar a cartes amb la seva dona, 
enviuda sobtadament. La seva família, fill i neta, es fan càrrec d’ell i 
l’atenen de la millor manera de què són capaços, però no aconsegueixen 
donar-li la companyia que necessita. És per això que, lluny de resignar-
se i renunciar als seus petits desitjos, el protagonista de Solitudes surt al 
carrer per trobar algú amb qui jugar a cartes...

Una història senzilla però plena de metàfores i reflexions sobre les 
relacions humanes i la necessitat d’estimar on, a través de l’humor, 
s’aprofundeix incisivament en la solitud i la incomunicació dels mem-
bres d’una família. 

Un viatge per universos quotidians que, combinant la gravetat amb el 
somriure, commou, sorprèn i convida a la reflexió. 

Director_Iñaki Rikarte
Autors_José Dault, Garbiñe Insausti, Iñaki Rikarte, Edu Cárcamo i Rolando Sant Martín
Intèrprets_José Dault, Garbiñe Insausti i Edu Cárcamo
Música_Luis Miguel Cobo

A

des-
comptes

pàg. 54

Col·loqui amb la Companyia.
En acabar la representació.
Hi col·labora Amics del Teatre Zorrilla

PREMI MAX  
al millor  
espectacle  

del 2018 
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LOS BANCOS REGALAN 
SANDWICHERAS Y CHORIZOS

Divendres

Novembre

9 21 hores

Teatre Principal 

1 h 15 min
16 

Teatre!

Quin és el sentiment dels joves davant els rastres del franquisme? Què 
significa per a ells la figura de Franco? La coneixen en profunditat? Com 
influeix en les seves vides la transició espanyola? I els silencis de la tran-
sició? Una nova generació davant el repte d’analitzar la memòria històrica 
d’aquest país. 

Un espectacle vital, carregat de joventut, música i humor, que lluita contra 
la impotència a què ens aboca aquesta societat i els seus dirigents.

Qui som i com vivim després de 40 anys de Dictadura a Espanya?

Creació_José y sus hermanas
Textos_Silvia Ferrando, El conde de Torrefiel, Federico García Lorca, Jean Anouilh i Séneca 
Dramatúrgia i direcció_Silvia Ferrando
Intèrprets_Francesc Cuellar, Alejandro Curiel, Marta Díez, Carme González, Carolina Manero, 
Gemma Polo i Glòria Ribera.

La contundència ideològica i l’esperit 
revolucionari d’un grup tan jove són una alegria 
que cal celebrar i la prova que encara queda 
espai per a l’esperança.

Iván F. Mula, Teatre Barcelona

Cia. José y sus hermanas

b

des-
comptes

pàg. 54
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Novembre

21 hores / 19 HORES

Teatre Zorrilla

10  

Teatre!

EL CANT DELS OBRERS 
La Badalonense

1 h 20 min

La Badalonense fa anys! Felicitats!

Enguany fa 160 anys que aquesta emblemàtica entitat fa cultura, ciutat 
i país. Molts anys en el món de l’associacionisme, molts anys treballant 
per les persones.

I per cloure la celebració d’aquest aniversari, presenten El cant dels 
obrers, un musical de creació situat a la Badalona de mitjans del segle 
XIX, quan els artesans i obrers es reunien als cafès de la ciutat per parlar 
de les precàries condicions laborals que patien.

En un d’aquells cafès, el cafè de Can Clarós, els homes acaben sempre 
cantant cançons populars. I això els durà no només a organitzar el 
moviment obrer a la ciutat, sinó a fer néixer en tots ells, una inquietud 
per la música i la cultura. D’aquelles trobades sorgirà l’embrió de la 
futura Societat Coral La Badalonense, l’any 1858.

 
Dramatúrgia_Albert López Vivancos
Música_Juan Carlos Márquez
Intèrprets_ Guillem Campillo, Dolors Castellví, Àlex Chaler, Glòria Miralles, Josep Muñoz, 
Cèsar Núñez, Júlia Ribot i Mario Solsona
Música_Cor Mixte La Badalonense, Cor Jove En Clau De Veu, Coral Infantil, Coral 
Rock’n’choir i Orquestra De La Badalonense 
Direcció Musical_Juan Carlos Márquez
Direcció Escènica _Albert López Vivancos

Dissabte

Diumenge

10/ 
11/
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Notes:

Aquests quatre germans musicals fa 
vint-i-cinc anys que toquen junts.

Tot i que cadascú ha anat fent el 
seu camí, sempre han compartit 
projectes (Toc Mut, Xampola, Eliseo 
Parra, Coetus...) i sobretot passió per 
l’aprenentatge constant. 

Serra és conegut en el món del jazz, 
Tobias i Aguilar són la base rítmica per 
excel•lència en la World Music d’aquest 
país, i Lozano és un virtuós de qualsevol 
tub bufable, sigui quin sigui el material, 
la forma o el nombre de forats.

El repertori que ens oferiran al 
Teatre Principal estarà  format per 
composicions originals dels diferents 
membres del grup, més algunes 
versions molt especials.

Saxos_Martí Serra
Aeròfons_Xavi Lozano
Baix elèctric_Guillem Aguilar
Bateria i percussió_Aleix Tobias

QUARTIANA 
Divendres

Novembre

16 21 hores

Teatre Principal

14 
Música!

10_11_2018
11_11_2018

EL CANT  
DELS OBRERS

Teatre Principal

2_12_2018 LA CANTANT  
CALBATeatre Principal

30_9_2018 BAI BAI  
SI US PLAU

Teatre Zorrilla

16_12_2018 REBELDES 
CON GUANTESTeatre Zorrilla

Diumege30 teatre!

El Nucli Teatre

La Badalonense

Cia. Món Animal

Màgic Empenta
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MUNDO OBRERO
Teatro del Barrio

Dissabte

Novembre 

17

Alberto San Juan torna amb la seva nova producció de Teatro del Barrio 
per seguir revisant la història d’Espanya del darrer segle. Un cop fet el 
repàs a la monarquia amb l’espectacle El Rey, i al poder econòmic, amb 
Masacre, ara li toca el torn a la reivindicació del moviment obrer. 

San Juan sap utilitzar el teatre per presentar, sempre amb una mira-
da mordaç, crítica i agitadora, els esdeveniments històrics que ens 
han dut on som. 

“Els nostres avis, pares, nosaltres mateixos. Buscant una caseta, una 
tros de terra, un tros de pa, una inversió milionària, poder dormir al ficar-
nos al llit, exhausts. I tot en un format de comèdia musical... Els nostres 
riures seran bales que en encertar no maten; donen vida.”

Alberto San Juan

Text i direcció_Alberto San Juan 
Intèrprets_Luis Bermejo, Marta Calvo, Pilar Gómez i Alberto San Juan

21 hores

Teatre Principal

1 h 30 MIN
25 

Teatre!
b

des-
comptes

pàg. 54

UNA COMÈDIA 

MARXISTA AMB 

MÚSICA DE  

SANTIAGO AUSERÓN
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DÀMARIS GELABERT
Diumenge

Novembre

18 18 hores

Teatre Zorrilla

12 
Música !

Dàmaris Gelabert porta al Teatre Zorrilla tot el seu assortiment de 
cançons divertides per poder cantar, ballar i passar-ho bé amb tota la 
família! I en aquesta sonada ocasió estarà acompanyada a l’escenari de 
músics i coristes! 

La cantant pedagoga i musicoterapeuta s’ha convertit en els darrers 
anys en el referent infantil musical per excel•lència; les seves cançons 
s’escolten diàriament a les escoles i a les cases, on nens i nenes les 
canten i les gaudeixen. 

Veu principal_Dàmaris Gelabert
Veus coristes_Anila Padrós, Cristina Ferrero  
i Laia Martínez
Piano_Marc Mas
Guitarra_Adrià Martínez
Baix_Dimas Corbera
Bateria_Coqui Castells
Trompeta_Gregory Hollis
Saxos_Francesc Vidal
Direcció musical_Àlex Martínez 

fami-
liar

Sopar amb la companyia
+ info a la Pàg. 60

EDAT  

RECOMANADA  

A PARTIR DELS  

3 ANYS
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Infarto 
Diumenge

Novembre

18 19 hores

Teatre Blas Infante

12 
teatre!

Diuen que un instant abans de morir veus la pel•lícula de la teva 
pròpia vida, però en Santi Rodríguez ha vist una obra de teatre; tot un 
espectacle sobre la seva vida, sobre la seva manera d’escapolir-se de 
la mort i el seu jurament de gaudir d’aquesta segona oportunitat que 
li ha caigut del cel. 

Un home madur amb una vida familiar estable pateix un infart que el 
duu a les portes de la mort. Allà repassa la seva vida i rep una reve-
lació divina: ha de tornar d’aquest viatge per complir totes les coses 
pendents que ha estat a punt de deixar sense fer. 

Text i intèrpret_Santi Rodríguez

Santi Rodríguez

¡NO VAYAS 
A LA LUZ !

    Pàrquing més proper: 
ENGESTUR-carrer Quevedo s/n. Horari: de 18 a 22 h

Abonats 10 €bA
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Brian Friel demostra ser un gran coneixedor de l’ànima humana; és per 
això que es diu que és el Txèkhov irlandès.

Una tarda assolellada, en una antiga casa parroquial de Ballybeg, 
l’escriptor Tom i la seva dona Daisy reben la visita d’un agent nord-
americà que potser comprarà, o potser no, els arxius d’en Tom per a una 
universitat de Texas. Reben també dues visites més: la d’un amic escrip-
tor i la seva dona, el matrimoni dels quals potser està a punt de trencar-
se, o potser no... 

Tots estan esperant una resposta que apaivagui les inquietuds i les pors 
que arrosseguen...

Autor_Brian Friel  
Direcció_Sílvia Munt
Intèrprets_Emma Vilarasau, David Selvas, Àngels Gonyalons, Àlex Casanovas, Carme 
Fortuny, Ferran Rañé i Eduard Buch

LA RESPOSTA 
Divendres

Novembre

23 21 hores

Teatre Zorrilla
26 
1 h 30 min
Teatre!

des-
comptes

pàg. 54

A

L’amor i el verí necessaris perquè 
caiguem atrapats en una invisible tela 
d’aranya...
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Tornem a ser al novembre i això 
vol dir Santa Cecília, patrona dels 
músics! 

La Banda Simfònica de Badalona 
arriba amb l’energia carregada 
després de l’apoteòsic concert al 
final de curs al Palau de la Música. 

Enguany, el mestre Manel Barea 
ens presenta un seguit d’obres 
que faran que l’espectador viatgi 
a través dels diferents paisatges 
sonors que s’aniran musicant al 
llarg de la vetllada. 

CONCERT DE SANTA CECÍLIA

Dissabte

Novembre

24
Banda Simfònica de Badalona

21 hores

Teatre Zorrilla
14 
Música!
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RHumans
Dissabte

Desembre

1
des-
comptes

pàg. 54

La família de Rhum & Cia ha cuinat el seu tercer espectacle, amb el qual 
tancaran aquesta Trilogia clownesca que va començar amb RHUM i ha 
seguit amb RHÜMIA. 

RHUMANS és una creació teatral autònoma i independent, tot i que con-
serva els mateixos ingredients de les dues primeres produccions: humor, 
gamberrisme i grans dosis de tendresa i emoció. 

Aquesta companyia “inestable” de pallassos, dirigits en aquesta ocasió 
per Jordi Aspa, porta a escena una nova proposta embolcallada amb la 
màgia de la música d’aquests pallassos multi-instrumentistes. Entrades 
clàssiques del teatre de clown i números nous que faran les delícies de 
petits i grans. 

RHUMANS reivindica l’esplendor del pallasso en tota la seva expressió.

Direcció_Jordi Aspa
Intèrprets_Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez, Pep Pascual i Mauro Paganini
Música Original_Pep Pascual i Mauro Paganini

21 hores

Teatre zorrilla
20 
1 h 30 min
Teatre!

b

NOVES GAMBERRADES!

¡TODO UN 
“EQUIPO A” DE 

CLOWNS!

Jacinto Antón, El País
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Els intrèpids investigadors de La Baldufa, en Pinyot i en Carabassot, 
marxen de safari a la sabana, on s’han desplaçat després d’haver rebut la 
notícia que els advertia de la misteriosa desaparició del lleó... 

En la seva tasca d’investigació interpel•len la girafa, el mico, l’elefant, 
el cocodril... i finalment, en plena aventura, topen amb un lleó capmoix 
i pensarós que els confessa que ja no sap rugir... Quins són els motius 
d’aquest pesar? Per què el cocodril s’entesta a ultratjar el lleó per no 
saber rugir? Per què la resta d’animals també s’entossudeixen a fer-li la 
guitza? Què caldrà fer perquè el rei de la sabana s’envalenteixi de nou? 

Autor_La Baldufa i Ramon Molins
Direcció_Ramon Molins
Intèrprets_Enric Blasi o Emiliano Pardo, Carles Pijuan o Ferran López

Diumenge

Desembre

2 12 hores

Teatre Blas Infante 

47 min
6  

Titelles!

SAFARI
CIA.La baldufa  

fami-
liar

Edat  

recomanada:  

a partir de  

3 anys

    Pàrquing més proper:
ENGESTUR-carrer quevedo s/n.
Horari: d’11 a 14 h
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La companyia Món Animal, de solvència contrastada i coneguda pel 
públic badaloní gràcies als seus darrers muntatges amb els quals ens 
han fet reflexionar sobre temes tan actuals com l’explotació laboral, la 
corrupció política, els límits de l’ètica o la hipocresia, tornen a la càrrega 
amb una nova edició del cicle Badalona Escena.

En aquest cas presenten l’obra La cantant calba, d’Eugène Ionesco, una 
peça representativa del gènere de l’absurd amb una crítica de la vida 
quotidiana on els personatges són incapaços de comunicar-se entre ells 
mateixos; tot un clàssic per a qui vulgui rellegir-la, tota una joia per a qui 
vulgui descobrir-la.

Autor_Eugène Ionesco
Traducció_Bonaventura Vallespinosa
Direcció_Míriam Puntí
Intèrprets_Montse Rodríguez, Sergi Dueñas, Judit Badosa, Mireia Torné, Jaume Forés i 
Toni Alonso
Disseny llum i so_Aleix Costales

LA CANTANT CALBA

Diumenge

Desembre

2
Cia Món Animal

19 hores

Teatre Principal
10 
1 h 10 min
Teatre!

Quan tens la vida resolta i els problemes s’esvaeixen apareix l’avorriment. Però si 
ni tan sols existeix avorriment, es produeix el deliri espiritual. La vida ja no té cap 
propòsit, la comunicació és impossible i l’existència de l’ésser humà és absurda. 
Un frenesí de l’absurd on res té sentit i on res és el que sembla.

Míriam Puntí
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Trencant barreres amb originalitat i innovació! I flautes, moltes flautes! 

De Bach fins a música contemporània d’una manera poc convencional, 
sense seguir els típics cànons establerts. La formació Windu planteja 
un nou concepte de concert en el qual aspectes com la il•luminació, la 
coreografia, el vestuari o l’escenografia tenen un protagonisme rellevant. 

A Under Construction, aquest quartet de flautes de bec explora les 
possibilitats dels seus instruments i dels propis intèrprets. Més de 
70 flautes de bec dalt de l’escenari i quatre músics que voregen 
l’excel•lència són els components d’aquest concert, sorprenent i 
irrepetible.

Flautistes_Clara Cowley, Eloi Fuguet, Eva Jornet i Marcel Leal
Direcció escènica_Iban Beltran
Disseny de llums_Oriol Ibáñez

Under Construction
WINDU

Divendres

Desembre

14 21 hores

Teatre Zorrilla

18 
Música!

des-
comptes

pàg. 54

A
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Diumenge

Desembre

16 19 hores

Teatre zorrilla

1 h 15 min
10 

REBELDES CON GUANTES
Màgic empenta 

Teatre!

Màgic Empenta ens presenta una fascinant adaptació del text Revolta de 
bruixes, escrit per Benet i Jornet fa més de 40 anys, respectant, però, el 
tret essencial de l’obra; el debat entre la raó i la màgia.

D’aquesta proposta, amb majoria d’actrius, en resulta una obra dinà-
mica que gira al voltant de l’important acte de rebel·lia que uneix 
aquest grup de dones de la neteja; la “bruixeria” d’aquestes abnegades 
treballadores consisteix a voler canviar les normes, i ja se sap que això 
sempre és perillós...

Els personatges, com passa als musicals, escapen de la seva feixuga 
realitat a través de la música i el ball, tot combinat amb una acolorida 
estètica dels anys 80. Són moments de fugida, d’evasió, d’abandonar la 
quotidianitat per mostrar-nos l’altra cara de la moneda i connectar-nos 
amb l’alegria de viure, de lluitar, de resistir. 

L’entitat, fidel al seu esperit, continua apostant per treballar amb 
actrius  i actors amb diversitat funcional, que van ser  fundadors de la 
companyia i que viuen el teatre des de la seva singularitat , oferint així 
un exemple de superació.

Intèrprets_Lourdes Martínez, Dolors Marginet, Ascensión Agea, Blanca Villa, Gabriel 
Almirante, Juan Fernández, Gracia Garau, Mari Villa, Dolores Martín i Joana Domínguez
Adaptació i direcció_Teresa Urroz
Ajundant de direcció_Margarita Ponce
Coreografia_Susanna Roca
Attrezzo_Andreu Bresca
Vestuari_Maribel Castillo
Disseny de llums_Artur Álvarez
Banda sonora_Nuria Torres
Regidora_Montse Ramos
Disseny gràfic_Chus Gómez &PlayFiction
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Aquesta història ens parla de l’amistat autèntica sorgida en un espai de 
llibertat, com és un pis d’estudiants. Aquí, les protagonistes, entre els 18 
i els 19 anys, faran “l’estirada” juntes i descobriran qui són per primera 
vegada. Tot allò que compartiran serà tan pur, tan autèntic, que les marcarà 
de per vida.

Les noies de Mossbank Road és una història universal que ha aconseguit 
traspassar les fronteres del Regne Unit i s’ha representat en diversos països 
d’arreu del món.

Ara es presenta entre nosaltres amb un repartiment de luxe en estat de 
gràcia que traspua emocions a cada rèplica.   

Direcció_Silvia Munt
Intèrprets_Cristina Genebat, Marta Marco i Clara Segura

LES NOIES DE 
MOSSBANK ROAD

Dissabte

Desembre

22 21 hores

Teatre Zorrilla 

26 

teatre!
2 h 

des-
comptes

pàg. 54

b

Las interpretaciones son pura entrega, en clave de humor o de dolor. He dicho 
arte y lo repito ahora. La función está llamada a ser un éxito
Marcos Ordónez. El País
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El llarg dinar 
de Nadal

Divendres

Desembre

28 21 hores

Teatre principal

1 h 40 min
14 

teatre!

A casa de la família Bayard el gall d’indi està a punt i el vi és a les 
copes. Un any més, es reuneixen al voltant de la taula i mengen, 
estimen, ploren, neixen, beuen, enyoren, riuen, moren... Repeteixen 
rituals, ecos i cançons, de generació en generació. I comparteixen la 
tragèdia quotidiana i eterna del pas del temps.

A través de la seva història veurem els canvis en els costums i els 
hàbits d’una part de la societat americana en el pas del segle XIX al 
XX; una peça teatral singular, carregada d’humanitat, d’humor, de 
tendresa.

Un clàssic modern que des del 2015 no ha parat de representar-se en 
aquestes dates.  

Text_Thomtom Wlder
Direcció_Alberto Díaz
Intèrprets_Marta Fíguls, Bàrbara Roig, Aina Huguet, Berta Girault, Ignasi Guasch, Jaume 
Ulled i Alberto Díaz
Espai escènic i vestuari_Xesca Salvà / La Ruta 40 Una petita joia teatral

Miquel Gascon, Teatre Barcelona

Abonats 10 €bA
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abonaments

75  

70  

Els abonats podeu ampliar 
el vostre abonament 
amb els espectacles que 
formen part d’una opció 
diferent d’abonaments. 

+ informació  
93 384 40 22

Amplia el teu abonament!

b

Aabonament

abonament
28 de setembre Siempre a la verita tuya
9 de novembre Los bancos regalan
  Sandwicheras y chorizos
17 de novembre Mundo obrero
1 de desembre Rhumans
22 de desembre las noies de mossbank road

Recollida, renovació I venda
ABONAMENTS

Recollida i renovació 
d’abonaments: 
19, 20, 23 i 24 de juliol de 18 h a 21 h 
al vestíbul del Teatre Zorrilla

Venda de nous abonaments i 
entrades:  
Juliol 2018   
25, 26 i 27 de 18 h a 21 h a les 
taquilles del Teatre Zorrilla

Setembre 2018

A partir del dia 6 de setembre: 

Dijous, divendres i dissabtes 
De 18 a 20:30 h

Dues hores abans de l’inici de 
l’espectacle a l’espai on tingui lloc 
la funció   

JULIOL 2018
22 de setembre Èdip
6 d’octubre Sopa de pollastre amb ordi
31 d’octubre Solitudes
23 de novembre La resposta
14 de desembre under construction

VENDA ON-LINE
A partir del dia 26 de juliol al web  

del teatrezorrilla.cat o ticketea.com

abona’t  
al teatre

Èdip
Sopa de pollastre amb ordi
Solitudes
La resposta
under construction

Siempre a la verita tuya
Los bancos regalan Sandwicheras y 
chorizos
Mundo obrero
Rhumans 
las noies de mossbank road

b

A

INFARTO i EL LLARG 
DINAR DE NADAL,  

Preu abonat  10 €
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Nova programació
gener-juny 2019S’efectuen en una entrada per carnet, no s’acumulen

i no s’apliquen en els espectacles familiars, Badalona 
a Escena, Quartiana, Concert de Santa Cecilia, El 
llarg dinar de Nadal i Infarto

descomptes

30% DE DESCOMPTE
Grups de més de 25 persones 
Amics del Teatre Zorrilla

25% DE DESCOMPTE
Més grans de 65 anys
Menors de 26 anys

15% DE DESCOMPTE
Persones aturades

Carnet de les biblioteques

Grups de més de 10 persones

Amics del Museu

Socis d’Òmnium Cultural

Carnet CRAD

Famílies nombroses

Associació d’Amics del Quetx 
Ciutat Badalona

Socis del Círcol Catòlic

Alumnes del Centre de 
Normalització Lingüística

 @zorrillabdncat

  teatrezorrilla.badalona

 teatrezorrilla

EL preu

AKA
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Aforament 455 localitats

Adreça canonge baranera, 17

www.teatrezorrilla.cat

transport metro L2 Badalona 
pompeu fabra /  
rodalies renfe badalona

Servei Bar

El Teatre Zorrilla data del 1868, i és 
el teatre més emblemàtic de la ciu-
tat. L’edifici és un reflex dels teatres 
romàntics del segle xix amb una 
ornamentació rococó.

Es tractava d’un teatre privat, al 
qual el propietari va voler donar 
el nom de José Zorrilla, important 
dramaturg d’aquell moment.

Grans actors i actrius, com Margarida 
Xirgu i Enric Borràs, hi van actuar 
amb freqüència.

El 1905 el Zorrilla es va convertir 
en cinema, tot alternant aquesta 
funció amb les representacions tea-
trals fins que va tancà el 1970.

Després de rehabilitar-lo, 
l’Ajuntament el va inaugurar de nou 
el 21 de gener de 1999. Actualment 
el Teatre Zorrilla és la seu del Cen-
tre d’Arts Escèniques de Badalona.

Teatre zorrilla

TEATRE ZORRILLA
C. Canonge Baranera, 17

08911 BADALONAPlaça  
de la Vila

Pompeu 
Fabra

C. Canonge Baranera

C
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tí 

Pu
jo

l

Pg. de la Rambla

C. Francesc Layret

TEATRE PRINCIPAL
C. Francesc Layret, 41

08911 BADALONA

TEATRE BLAS INFANTE
C. Andrés Segovia, 45

08913 BADALONA

C
. d

e 
la

 S
ag

ra
da

 F
am
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a

Avgda. d’Afons XIII

C
. A

nd
ré

s 
Se

go
vi

a

Ctra Antiga           de Valencia

C-31

C.
 Ju

an
 V

al
er

a

Avgda. del Marquès de Sant Mori
La Salut

Autobusos  
B25 / B30 / N11 / B26 / H10 

Av. Alfons XIII - Andrés Segovia

Autobusos  
N11 / N12 / N9 / B9 / B17 / B2

Francesc Layret - Av. Martí Pujol

Autobusos 
B25 / B27 / B30 / N11 / N1 / N9 / 
B9 / B17 / B2 / B3 / B4 / B7

Francesc Layret-Sant Miquel

Lloguer 
d’espais
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L’actual Teatre Principal va ser, en un 
principi, un cinema, l’origen del qual 
es remunta a l’any 1942. Construït 
en estil mudèjar, el Principal Cinema, 
primer, i Cinema Principal, després, 
es va mantenir com a sala de projec-
cions fins als anys 1980.

Un temps després es va convertir 
en el teatre municipal de Badalona 
i va donar suport, amb el lloguer de 
la sala, a les escoles i entitats de 
la ciutat. Ha estat remodelat dues 
vegades, els anys 1998 i 2010.

En l’actualitat és un teatre polivalent, 
que compta amb la possibilitat de 
convertir la platea en una sala diàfa-
na i que continua oferint a la ciutat el 
lloguer dels seus espais.

Aforament 

Sala Enric borràs 354 localitats

Format concert 650 localitats

Adreça Francesc Layret, 41

transport metro L2 Badalona 
pompeu fabra / rodalies renfe 
badalona

Servei Bar

Aforament 428 localitats

Adreça andrés segovia, 45

transport metro L2 La Salut

El Teatre Blas Infante, antic Cine-
ma Badalona, té els seus orígens a 
l’any 1947.

Durant molts anys, aquesta sala 
cinematogràfica va omplir un 
buit important com a espai lúdic i 
social dels barris d’Artigues, Llefià 
i la Salut, zona on és situat.

L’any 2003 es va convertir en 
Centre Cultural, i va ser la seu de 
diferents entitats andaluses de la 
ciutat. Va ser llavors que es va reba-
tejar amb el nom de Blas Infante.

El 2009 es va remodelar i ara 
compta amb un aforament impor-
tant, té un accés còmode i disposa 
d’una bona visibilitat.

Teatre Principal

Teatre Blas Infante

Contacte

tel. 93 384 40 22

hola@badalonacultura.cat 

Entrada Lliure / Aforament limitat/ 19:30 h

Dilluns 24 setembre
TEATRE I... COM EL VEUEN ELS JOVES
El fet que avui el teatre s’hagi convertit en una carrera universi-
tària i, posteriorment, en una feina i que, moltes vegades, no necessita 
el pas per escoles ens mou a voler saber què en pensa la joventut. 

Dilluns 29 d’octubre / FERRAN COMPTE i EL MÓN DE L’ÒPERA
Des de la inauguració de la rehabilitació del Teatre Zorrilla, Ferran Compte 
ha portat a terme un gran nombre de conferències sobre òperes, en què ha 
demostrant ampliament el coneixement que té sobre aquest gènere. Aquesta 
vegada volem saber què ens pot explicar del món que l’envolta.

Dilluns 26 de novembre / TEATRE I… LES DONES 
Ja fa bastant de temps, el rol de director/a  d’importants teatres, 
d’escoles teatrals i de destacades representacions, el protagonitzen 
dones que, sense cap mena de dubte, deixen el seu segell en els 
treballs acabats. En aquesta trobada veurem amb quines facilitats 
o problemàtiques es troben.

Dilluns 17 de desembre / MARIA AURÈLIA CAMPMANY I... LES SEVES 
CARTES IMPERTINENTS
Camí  de la cloenda de l’Any Campmany, la lectura de dues de les 
seves famoses cartes publicades en el llibre «Cartes Impertinents», 
ens portarà a parlar de l’ escriptora i els seus escrits.

COL.LOQUIS
Espai Betúlia
C/ Enric Borràs, 43-47

Ho organitza: 
Amics del Teatre 
Zorrilla
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Una iniciativa amb molt bon gust.
Una proposta de maridatge entre la programació i un bon sopar.
Personalitats vinculades al món de l’espectacle s’asseuran a taula 
amb nosaltres per parlar al voltant de:

setmana del 8 d’octubre
SOPA DE POLLASTRE
setmana del 19 de novembre
DÀMARIS GELABERT 

La Sargantana
C/ Sant Sebastià, 2SOPAR DE TEATRE

Tallers de Teatre

Poesia  & Cia

Trucar per informació i 
reserva:

      Preu 22 €
 

93 464 22 16

Aquests tallers tenen com a objectiu principal ensenyar i promoure les 
arts escèniques a través de la formació d’actors i actrius. Per dur-los 
a terme, es compta amb un col·lectiu de mestres de gran professio-
nalitat que transmeten els seus coneixements tècnics i pràctics en el 
terreny de la interpretació, la dicció i la preparació corporal.
Els tallers s’organitzen per grups, des de 10 anys fins a adults sense 
límit d’edat.
Més informació: 93 384 40 22 — www.teatrezorrilla.cat

L’Associació cultural de poesia Pont del Petroli tornarà a omplir de 
poesia la ciutat aquesta tardor amb el dotzè cicle de poesia a Bada-
lona, Poesia i Cia. Ens oferiran quatre espectacles poètics de reconeguts 
autors amb la complicitat d’altres artistes. Poesia i Cia se celebrarà 
al teatre Zorrilla i l’Espai Betúlia. Hi esteu convidats.

Dimecres 19 de setembre a les 20 h
Teatre Zorrilla
Entrada lliure, accés C/ Sant Miquel, 54.

ENTRE LA LLENGUA I LA MANDÍBULA
Poeta. DOLORS MIQUEL

La resta de recitals a l’Espai Betúlia a les 20 h

17 d’octubre - L’HORIGINAL A BADALONA. Recital poètic.
7 de novembre - TAJABONE. Àngel Pla
5 de desembre - CANÇONS POÈTIQUES. A càrrec de Jorcx
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ZORRILLA.CAT
TEL.: 933 84 40 22
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