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Notes

Dagoll Dagom presenta el més poètic dels seus musicals.

Maremar és la història de Pèricles, un jove príncep que, fugint d’un 
cruel dictador, recorre la Mediterrània. Durant les seves aventures, 
s’enamorarà de la filla del rei de Pentàpolis, Thaïsa, amb qui tindran una 
filla. Però durant el seu retorn a Tir una tempesta fa naufragar la seva 
embarcació, i la família quedarà separada.

Maremar és la història d’un pare, una mare i una filla que lluiten per retro-
bar-se, una de tantes històries en què la crueltat de la guerra fa separar 
famílies. Una metàfora sobre la vida, explicada amb un viatge a través del 
mar. Amb música i lletres inspirades en les cançons de Lluis Llach.

Direcció_Joan Lluís Bozzo
Direcció musical, arranjaments i noves creacions_Andreu Gallén
Direcció coreogràfica_Ariadna Peya
Dramatúrgia_ Jofre Borràs, Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa Cisquella, Andreu Gallén, Miquel 
Periel i Ariadna Peya 
Intèrprets_Roger Casamajor, Anna Castells, Cisco Cruz, Mercè Martínez, Marc Pujol, Aina 
Sánchez, Marc Soler, Elena Tarrats i Marc Vilajuana. 

Maremar
Dissabte

Gener

26 21 hores

Teatre Zorrilla

1 h 35 min.

De 28   a  21   segons Zona

teatre!
A

Dagoll dagom

“esperança, força, 
poesia i emoció” 

teatrebarcelona.com

des-
comptes

pàg. 51
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Notes

NÀUFRAGS
Companyia industrial Teatrera

Gener

27 Diumenge 18 hores

Teatre Zorrilla 

1 h
6 

Teatre

Nàufrags és un espectacle en clau de clown de dos nàufrags que viuen 
a la deriva a la recerca d’un lloc que els aculli. Un espectacle ple de 
tendresa i innocència; un cant a la imaginació, l’humor i l’amor com a 
element indispensable per transformar la realitat i seguir cap endavant. 

Un espectacle sobre la capacitat de l’ésser humà per tornar sempre a 
començar.

L’any 2016, després d’una residència als teatres municipals, la companyia 
badalonina la Industrial Teatrera va iniciar el seu periple amb aquest 
meravellós espectacle de carrer. Ara, després de moltes funcions per 
tot Europa, tornen a Badalona per presentar uns nàufrags a la sala del 
Teatre Zorrilla.

Direcció_Jordi Purtí i Mamen Olías 
Clowns_Jaume Navarro i Mamen Olías 
Vestuari _ Rosa Soler 
Il·luminació_Aleix Ramisa 
Escenografia_Jordà Ferrer (Antigua y Barbuda), Xesca Salvà, Elisenda Siles i Mariona 
Signes

9

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 6 ANYS.

fami-
liar
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Notes

des-
comptes

pàg. 51

Màgia i humor 
Festival internacional de Màgia 
XIX Memorial Li-Chang

Dissabte

Febrer

9 21 hores

Teatre principal

1 h 30 min.
20 

Màgia

Direcció_Enric Magoo
Presentadora_Yolanda Ramos
Mags_Gerard Borrell i Pere Rafart

Què tenim si sumem una actriu còmica i un parell de mags al mateix 
escenari? 

Doncs la gala més desenfrenada i gamberra del Festival Internacional 
de Màgia! Amb sort, si les coses surten bé... Si no, un espectacle únic 
que tampoc voldràs perdre’t per res del món.

Aquest any comptarem amb la divertidíssima actriu Yolanda Ramos, que 
ens farà de mestressa de cerimònies d’en Gerard Borrell, un showman 
al més pur estil de Las Vegas on la comèdia, la sorpresa i l’engany van 
de la mà, i d’en Pere Rafart que, amb la seva màgia més propera, segur 
que no deixarà ningú indiferent.

Sopar de màgia
+ info pàg. 58

deixar LES 

criatures  

a casa!!
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Notes

12

Teatre Zorrilla

De 19   a  15   segons Zona

Dansa

2 h

L’agost del 2008, en un petit local i d’una manera gairebé improvisada, 
naixia La Porteña Tango, un dels grups especialitzats en música argenti-
na de major èxit al seu país i a Europa. Ara la formació es presenta a Ba-
dalona amb un espectacle de gran format, amb 10 intèrprets de primer 
nivell dalt de l’escenari.

Un recorregut pel gènere musical porteño per excel·lència, el tango, que 
ens permetrà conèixer en profunditat la seva història al llarg del temps.

Dramatúrgia, direcció i adaptació_Alejandro Picciano
Piano_Federico Peuvrel
Bandoneó_Matías Picciano
Veu_Eugénia Giordano
Coreògrafs_Amira Luna i Damián Roezgas
Intèrprets_Alejandro Picciano, Federico Peuvrel, Matías Picciano, Eugenio Giordano, 
Amira Luna i Damian Roezgs.

Dissabte

Febrer

16 A

10 años de TANGO

La Porteña tango
21 hores

des-
comptes

pàg. 51
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Notes:

18 hores

Teatre Principal 

6 

Màgia-dansa

50 min.

Diumege

Febrer

17
Embrossa’t Addaura Teatre

La companyia Addaura Teatre Visual ens presenta, dins del Festival 
Internacional de Màgia, un espectacle familiar basat en la poesia visual 
del poeta, dramaturg i artista plàstic Joan Brossa, en el qual es barregen 
la dansa, la màgia, els objectes, les projeccions, les titelles, les ombres... 
Univers Brossa. 

El gran il·lusionista clàssic de capçalera de Joan Brossa va ser, ni més ni 
menys, que el nostre Li Chang, el xinès de Badalona! Prepareu-vos per a 
gaudir d’un espectacle incomparable!

Direcció artística_Teia Moner 
Guió_Teia Moner i Cristian Bertran 
Intèrprets_Cristina Bertran, Helena Rodríguez, Gerald Sommier, Mireia Plana 
Coreografia_ Juan Carlos Castillo, Eugenia Morales, Helena Rodríguez

EDAT RECOMANADA: A PARTIR DE 3 ANYS

Nominat als premis 

MAX 2018

Millor espectacle 

per tots els públics

XIX Memorial
Li-Chang

Badalona
Febrer 2019

19è Festival Internacional de

abona’t  
al teatre

XIX Memorial
Li-Chang

Badalona
Febrer 2019

19è Festival Internacional de

Gala internacional de Màgia
La importància de ser Frank
EL preu
AKA
Rebota rebota y en tu cara explotab

A

fami-
liar

Maremar
La porteña tango
Gala internacional de Màgia
Pel davant i pel darrera
La Zanja

5 espectacles 

per 75 !
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Notes

16

GALA INTERNACIONAL de Màgia

Divendres
Dissabte
Diumenge

Febrer

22/ 
23/ 
24/

21 hores
21 hores

12 i 19 hores

Teatre Zorrilla

1 h 30 min.
Dia 24  12 h de 16  a 12 
De 22   a  16   segons Zona

màgia!

b A

XIX Memorial Li-Chang

A finals de febrer, els mags d’arreu del món tenen una cita obligada a Badalona 
per participar a la Gala del Festival Internacional de Màgia; reunits per primera 
i darrera vegada a l’escenari del Teatre Zorrilla, tindrem l’ocasió de veure els 
millors mags i il·lusionistes del moment i gaudir d’un espectacle irrepetible!

La gala serà conduïda per Isaac Jurado; un mag-bufó, divertit i despistat, que 
amb la seva creativitat ens demostrarà perquè és el mag més foll que hi ha.

Des de Galícia ens arriba un jove talent de la màgia, en Dani Polo, i del 
continent americà ens visitarà el famós il·lusionista Reynold Alexander! 
Estigueu atents perquè us deixaran, segur, amb la boca oberta...

Podrem veure també al divertit duet còmic Los Taps, que combinen la 
màgia amb uns canvis de vestuari espectaculars!

I no hi haurà cap premiat al darrer Congrés Mundial de Màgia 2018? 
Aquest cop ens acompanyarà el francès Néstor Harto qui, amb unes 
mans més ràpides que la llum, ens presentarà, a ritme frenètic, els 
elegants jocs de la seva pròpia creació.

I per acabar, un final de traca i mocador! Una de les poques magues 
que ha recorregut el món amb els seus espectacles, la Huang Zheng, 
ens emocionarà amb les seves grans il·lusions marcades pels efectes 
visuals, plens de tendresa, flamenc i molta passió!

Direcció_Enric Magoo
Presentació_Isaac Jurado
Mags_Dani Polo, Los Taps, Reynold Alexander, Néstor Harto i Huang Zheng

17

des-
comptes

pàg. 51
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Notes:

La cantera de nous mags que tenim a Catalunya és extensa, i la Gala 
Solidària de Màgia de Badalona us ofereix una immillorable oportunitat 
per descobrir-ne els millors! 

Aquest any el projecte Solidarimàgia torna a visitar el continent africà; 
portarà la seva màgia a Senegal, als barris més desfavorits de Dakar, i 
també a les poblacions marginals de prop de la capital senegalesa, on 
es faran tallers de màgia per als nens i nenes de Palmarín, Fanock, Mar 
Lodj, a les escoles, als orfenats, a les escoles d’educació especial... 

Presentació_Lluís C. Blesa i Màgic Bel
Mags_ Magic Girls, Xavier Garcia, Álvaro Cortés i Màgic Martini

GALA SOLIDÀRIA DE MÀGIA
Diumenge

Març

3 12 hores

Teatre Blas Infante

1 h 30 min.
5 

màgia!

fami-
liar

et porta al 
teatre!

• Promoció vàlida fins a exhaurir les places  limitades de l’aparcament.
• Pàrquings adherits a la promoció; Engestur Pompeu Fabra, Engestur El Viver i Engestur Quevedo.
• Promoció exclusiva per horaris de funció quan es celebri en divendres, dissabtes, festius i vigília de 

festius, i per un sol vehicle.

4 hores de pàrquing 
gratuït presentant 
l’entrada del teatre!

Cal presentar l’entrada 
del teatre, juntament 
amb el tiquet del 
pàrquing, a la taquilla 
de l’aparcament.

TEATRE BLAS INFANTE
C. Andrés Segovia, 45
08913 BADALONA
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Notes

La importància de ser Frank
Oscar Wilde

Divendres

Març

8 21 hores

Teatre Zorrilla

1 h 45 min.

De 26   a  18   segons Zona

Teatre

David Selvas dirigeix una de les adaptacions més esbojarrades i amb més 
ritme de les que mai s’han fet d’aquest clàssic d’Oscar Wilde, La importància 
de ser Frank, un dels retrats més àcids i divertits sobre la hipocresia social.

Aquesta versió pop del clàssic britànic compta amb un repartiment de luxe 
i ha estat musicada per Paula Jornet. Segur que posa la sala dempeus amb 
una bona dosi de ball, cançons i unes gotes de crítica a les convencions 
socials. Un còctel refrescant!

Dramatúrgia_ Oscar Wilde 
Traducció_Cristina Genebert 
Versió_David Selvas i Cristina Genebert 
Direcció_David Selvas 
Intèrprets_Miki Esparbé, David Verdaguer, Norbert Martínez, Laura Conejero,  Paula Malia, 
Paula Jornet i Mia Esteva

b

Fo
to

©
Fe

lip
e 

M
en

a

“Un espectacle d’aquells que creen espectadors, hono-
ren els autors i fan brillar els actors, amén de convertir la 
funció en una festa de la qual tothom en surt feliç.”
Marc Sabater, Recomana.cat

des-
comptes

pàg 51
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Notes

Un dels grans referents del flamenc actual, Israel Galván, s’enfronta a 
una partitura essencial de la música espanyola, El amor brujo de Manuel 
de Falla. Ho fa en solitari, sense orquestració, escenografia ni cos de 
ball, centrant-se en la vibració de les cordes d’un piano, en l’ànima de la 
veu trencada d’un cantaor. Per a Galván, el ball és transformació i en el 
mestre Falla ha trobat la clau per transformar-se en un bailaor pur.

Innovador del flamenc, compta amb reconeixements importants com el 
Premi Nacional de Dansa 2005 del Ministeri de Cultura i la Medalla d’Or 
al Mèrit en les Belles Arts 2012. També cal desatcar les col•laboracions 
amb artistes com Enrique Morente, Sol Picó, Manuela Carrasco, Diego 
Poveda o Joan Albert Amargós. És un artista associat del Théâtre de la 
Ville de París i del Mercat de les Flors.

Direcció, coreografia i interpretació_Israel Galván
Cante_David Lagos
Piano_Alejandro Rojas-Marco

21 hores

Teatre Zorrilla
De 22   a  15   segons Zona

Dansa

Israel GalvÁn  
El amor brujo

Dissabte

Març

16
des-
comptes

pàg 51



24

Notes:

El gos Molsa busca incansable la 
seva amiga Janinka després que 
la guerra els hagi separat. Cap 
dels obstacles que es troberà el 
farà defallir: Molsa està disposat 
a córrer tot tipus d’aventures per 
retrobar-se amb la nena.

Dansa, titelles i vídeo-projecció 
es combinaran a Molsa per 
explicar una història emotiva i 
tendra, un conte delicat sobre 
l’amistat. Una proposta poètica 
i, alhora, divertida, un espectacle 
familiar gens convencional 
que evoca llocs imaginaris i 
sensacions molt reals.   

Thomas Noone Dance tradueix 
al llenguatge de la dansa les 
emocions que recorren el 
cèlebre relat de David Cirici, 
Premi Edebé de Literatura 
Infantil 2013. 

Molsa 
Diumenge

Març

17 18 hores

Teatre Principal

45 min.
6 

Dansa!

Direcció i coreografia_Thomas Noone 
Text_David Cirici 
Música original_Jim Pincheu 
Ballarins_Joel Mesa i Paula Tato 
Actor_Blai Rodríguez 
Repetidora_Andrea de Vallescar

Thomas Noone Dansa

EDAT RECOMANADA:  
A PARTIR DE 6 ANYS

fami-
liar

ERIC BIBB
Festa Inaugural
22.03.19
Teatre Principal

KIM LENZ & MARIO 
COBO + LOS MAMBO 
JAMBO ARKESTRA
29.03.19
Teatre Principal

LES FILLES
DE ILLIGHADAD

30.03.19
Teatre Principal

I'M WITH HER
(Sara Watkins, Sarah Jarosz 

& Aoife O’Donovan)
24.03.19 Teatre Zorrilla

DANNY & THE 
CHAMPIONS OF 
THE WORLD
31.03.19
Teatre Principal

BLUES&RITMES
Badalona 2019
30è Aniversari
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Notes

Eric BiBB
Divendres

Març 

22

El seu pare, Leon Bibb, era un actor i músic de folk vinculat al Moviment 
per als Drets Civils de Martin Luther King. El seu oncle, John Lewis, era 
el pianista de l’extraordinari Modern Jazz Quartet. I entre les amistats 
familiars que, de petit, Eric Bibb veia desfilar per casa, hi podem citar 
Bob Dylan, Joan Baez i Pete Seeger. Va ser en aquest context on el 
nostre protagonista va forjar-se com un dels músics més distingits de la 
història recent del blues, amb discos tan sublims com Migration Blues 
(només els Rolling Stones van impedir, l’any passat, que fos condeco-
rat amb el Grammy al millor treball de blues tradicional) i fructíferes 
col•laboracions amb músics com Mavis Staples o Taj Mahal. Després 
d’una eternitat sense actuar a Catalunya i en el marc del seu únic xou a 
l’Estat, Eric Bibb inaugura  el Blues & Ritmes amb un quartet de traca 
i mocador en què destaca de manera especial Paul Robinson, bateria 
durant vint anys de Nina Simone i reputadíssim músic de sessió amb un 
currículum que inclou haver tocat en cançons com Video killed the radio 
star (The Buggles) i discos com Hymns to the silence (Van Morrison).

Veu i guitarra_Eric Bibb 
Guitarra _Staffan Astner
Baix_Neville Malcolm 
Bateria _Paul Robinson

21 hores

Teatre Principal

BLUES & RITMES!

Segueix la llista de B&R Badalona

Festassa 

inaugural!      
 Consulta la web del Zorrilla per 

aconseguir la teva entrada 

 Entrada lliure!!
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Notes

El preu 
Dissabte

Març

23 21 hores

Teatre Zorrilla

De 28   a  21   segons Zona

teatre!

Dos germans es retroben a les golfes de la casa familiar després de 
setze anys sense parlar-se. La casa ha de ser enderrocada aviat i en 
Víctor, un policia humil a punt de retirar-se, i la seva dona Esther 
convoquen el germà gran, un cirurgià d’èxit, a una trobada amb el 
taxador per decidir el preu dels vells mobles familiars.

Una història sobre l’enfrontament entre dos germans que parla de les 
conseqüències de les nostres decisions. 

Dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per Pere Arquillué, Ramon 
Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom, El preu és el darrer èxit d’un dels 
grans dramaturgs del segle XX, Arthur Miller.

D’ARTHUR Miller

b

Autor_Arthur Miller
Traducció_Neus Bonilla i Carme Camacho
Direcció_Sílvia Munt
Interpretació_Pere Arquillué, Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom
Escenografia_Enric Planas
Vestuari_Antonio Belart

des-
comptes

pàg 51
1 h 45 min.

“Cuatro ases dirigidos por 
Sílvia Munt:  

puro Broadway”
Marcos Ordoñez - El País



3130

Notes

I’m with her
Diumenge

Març 

24

L’actuació —inoblidable!— de Sara Watkins, Sarah Jarosz i Aoife 
O’Donovan al Blues & Ritmes de l’any 2015, flamant debut estatal, era 
tot just de les primers que feien juntes. Quatre anys després, i amb el 
nom ja oficial d’I’m With Her, el triumvirat Watkins-Jarosz-O’Donovan 
s’ha convertit en la coalició de moda del folk nord-americà gràcies a 
concerts amb entrades exhaurides en molts teatres del planeta i elogis 
plens de fervor del preciós disc que van publicar ara fa un any: See You 
Around. Si aquell mes d’abril del 2015 vas ser al Principal, no caldrà que 
et convencem de com en són, d’increïbles, els seus concerts (l’endemà, 
era el tema de conversa en moltes sobretaules de la ciutat!). I, si no, 
prepara’t per viure —aquesta vegada al Zorrilla, i en el marc d’una gira 
europea amb cinc úniques dates: Londres, Oslo, Copenhaguen, Amster-
dam... i Badalona— una hora i mitja de melodies exquisides, bluegrass 
virtuós i jocs vocals d’una altra dimensió. I’m With Her de nou al Blues & 
Ritmes. Nit de gala destinada a fer història!

Veu i guitarra_Aoife O’Donovan
Veu, guitarra, violí i ukelele_Sara Watkins
Veu, banjo, mandolines i guitarra_Sarah Jarosz

19 hores

Teatre Zorrilla
De 24   a  18   segons Zona

BLUES & RITMES!

Segueix la llista de B&R Badalona

des-
comptes

pàg 51

nit 

inoblidable!      

Sara Watkins, Sarah Jarosz & Aoife O’Donovan
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Notes

KIM LENZ amb MARIO COBO + 
LOS MAMBO JAMBO ARKESTRA

Divendres

Març 

29 21 hores

Teatre Principal

18 
BLUES & RITMES!

Entre uns i altres, vint-i-dos músics en escena. Entre uns i altres, història 
viva del rhythm & blues estatal, amb Dani Nel·lo i Ivan Kovacevik al cap-
davant d’uns Mambo Jambo en format arkestra i Mario Cobo (badaloní 
il·lustre!) i Blas Picón escudant amb tota la classe del món la rockabilly 
queen Kim Lenz. Una nit temàtica ideada per nosaltres que només es 
podrà viure a Badalona en què Lenz, vuit anys després d’haver actuat 
al Zorrilla, estrenarà un disc tan brillant com sorprenent (Slowly spee-
ding) i Los Mambo Jambo presentaran el seu nou espectacle, amb setze 
músics emmascarats i una posada en escena espectacular. Hem estat 
testimonis, ja, dels seus prodigis: Nel•lo va tocar amb La Banda del Zoco 
al Blues & Ritmes de l’any 1998 a Can Solei i Cobo i Kovacevik van ser 
artífexs d’un recordat concert amb Rosie Flores fa dos anys. Una nit ex-
plosiva per fer encara més rodons els 30 anys del Blues & Ritmes!

Saxo_Dani Nel·lo
Guitarra_Dani Baraldés
Contrabaix_Ivan Kovacevik
Bateria_Anton Jarl
Secció de vents (11) i guitarra_Arkestra

des-
comptes

pàg 51

Segueix la llista de B&R Badalona
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Notes

Tres artistes del Níger han fet saltar darrerament tots els senyals 
d’alarma dels seguidors de les músiques més intrèpides del Planeta 
Terra. Són Les Filles de Illighadad, es van formar en una comuna sense 
electricitat ni aigua corrent del desert del Sàhara i no únicament repre-
senten l’efervescència del blues-rock tuareg (alerta fans de Bombino 
i Tinariwen!) sinó també la lluita per la igualtat de la dona al seu país 
(Fatou Seidi Ghali, líder del grup, va haver d’aprendre a tocar la guitarra 
d’amagat i, actualment, és de les escasses guitarristes femenines del 
Níger). Visiten Badalona (única data a Catalunya) amb cançons sobre el 
desert i la ferma voluntat de saciar els seguidors més inquiets del Blues 
& Ritmes. Una experiència que sens dubte explicaràs!

Calabassa_Alamnou Akirwini Nassir
Veu i tendé_Fitimina Ahmadelher Houmou
Veu i guitarra_Fatou Seidi Ghali
Guitarra _Ahmoudou Madassane

LES FILLES DE 
ILLIGHADAD

Dissabte

Març

30 21 hores

Teatre Principal
15 
BLUES & RITMES!

des-
comptes

pàg 51

Segueix la llista de B&R Badalona
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I per acabar el Blues & Ritmes dels 30 anys, Danny & The Champions of 
The World! Un grup londinenc que, en els seus aclamadíssims directes, 
capta com ningú l’energia de la E Street Band de Bruce Springsteen (o 
la militància pub rock de Graham Parker & The Rumour) i que, en disc, 
sumen ja set admirables obres de heartland rock apassionat, soul amb 
poder contagiós i rhythm & blues ple de bon gust. Guanyadors habituals 
dels guardons de música americana del Regne Unit, Danny George 
Wilson i els seus champs agafen expressament l’avió des d’Anglaterra 
per presentar-nos el seu últim disc, Brilliant light, i tancar de la manera 
més optimista possible aquest Blues & Ritmes tan especial. Un grup 
que, al Principal, et reconnectarà de ple amb la màgia indescriptible que 
és viure un concert de rock.

Veu i guitarra_Danny George Wilson
Baix_Chris Clarke 
Guitarra _Paul Lush
Bateria _Steve Brookes
Pedal steel_Henry Senior Jr
Teclats_Andy Fairclough

DANNY & THE CHAMPIONS 
OF THE WORLD 

 Diumenge 

Març

31 19 hores

Teatre Principal
15 
BLUES & RITMES!

des-
comptes

pàg 51

Segueix la llista de B&R Badalona
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Notes:

Abril 

21 hores

Teatre Principal

1 h 15 min.
20 

Teatre!

AKA ALSO KNOWN AS  

Després de guanyar 4 premis 
butaca (millor direcció, ac-
tor, text i espectacle de petit 
format), A.K.A. es presenta 
a Badalona per mostrar la 
complexitat de l’adolescència i 
alhora gaudir d’un dels mi-
llors espectacles teatrals dels 
darrers anys.  

Carles. 15 anys. Bé... Acaba de 
fer 16 anys. Parla català i caste-
llà. O tot a la vegada, barrejat, 
com pot, com vol. Adoptat quan 
tenia 3 ó 4 anys. No se’n recor-
da. Família de classe mitjana. 
Fa servir el Tinder. I... coneix la 
Clàudia.

L’obra tracta d’en Carles, de 
l’amor, de qui és, de la seva 
identitat, de la seva història. 

Però nosaltres no serem 
espectadors, serem els seu 
oients, còmplices i jutges... en 
definitiva, serem la societat 
que diu qui és, quina és la seva 
identitat i qui incideix en la 
seva història.

Dramatúrgia_Daniel J. Meyer 
Direcció_Montse Rodríguez Clusella 
Intèrpret_Albert Salazar

b

des-
comptes

pàg. 51

Teatre Principal 
20,30 hores

24 de gener 1 de febrer

28 de març

Venda d’entrades
ticketea.com  
i taquilles al teatre

Cinema al
principal

Dijous

Divendres

4/ 
5/

AFORAMENT REDUÏT
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Notes

 Diumenge 

Abril 

28 18 hores

Teatre Blas Infante 

55 min.
6  

Titelles!

La gallina dels ous d’or
Zum Zum Teatre  

Us imagineu tenir una gallina 
al lavabo de casa que, cada 
matí, abans d’anar a treballar, 
pongués un ou d’or? Potser ja 
no us caldria anar més a treba-
llar... Oi?

La gallina dels ous d’or és un 
espectacle en forma de faula 
on dos grangers veuran com 
la fortuna d’haver descobert la 
gallina dels ous d’or es conver-
teix en la seva desgràcia. 

Un conte que ens parla so-
bre la pobresa, la riquesa i 
l’avarícia… i explica que els di-
ners no són més que un conte! 

Intèrprets_Begonya Ferrer, Ramon 
Molins/Albert Garcia 
Espai escèni_ Joan Pena 
Cançons_ Ramon Molins Trobada amb la Cia. i tast de l’espectacle 

Biblioteca de Pomar. Dimecres 10 d’abril a les 18 h.
Edat recomenada: A partir de 4 anys

Drac d’or 

fira titelles 
de lleida

fami-
liar

Premi feten 2017

 millor direcció 
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Notes

Pel davant  
i pel darrera

Dissabte

Maig

4 21 hores

Teatre Zorrilla
De 28   a  21   segons Zona
1 h 10 min.
Teatre! A

“Probablement, 
la millor  

comèdia del 
món!”

Pel davant... i pel darrera és, probablement, la comèdia més divertida mai 
escrita des que es va estrenar a Londres l’any 1982, una opinió àmplia-
ment compartida per milions de persones de tot el planeta!

Ha estat traduïda a 28 idiomes i s’ha representat en 50 països diferents! 
Per alguna cosa serà, no?

Teatre dins el teatre, l’obra mostra uns actors principiants que surten de 
gira per representar un vodevil. A mesura que van passant els dies, però, 
i la gira comença a acabar-se, es veu el darrere de l’escenari i els embo-
lics que hi ha entre tots els personatges. 

A l’escenari de Badalona podrem veure una nova adaptació del text 
original de Michael Frayn a càrrec de Paco Mir. L’humorista del Tricicle 
ha sabut conservar tota la comicitat original dotant-la d’un ritme encara 
més frenètic i adaptant-la als temps actuals. 

Direcció_Alexander Herold 
Autor _Michael Frayn 
Adaptació_ Paco Mir 
Intèrprets_Llol Bertran, Agnès Busquets, Jordi Díaz, Carme Pla, Miquel Sitjar, Lluís Villanueva, 
Xavier Serrat, Laia Alsina i Bernat Cot

des-
comptes

pàg. 51

Sopar amb la companyia
+ info pàg. 58
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Notes

des-
comptes

pàg. 51

Mayte Martin vol tornar a Badalona per representar la seva nova 
proposta musical, MEMENTO, una incitació al record per fer present allò 
que l’artista considera essencial de la seva relació amb el flamenc.

“(…) jamás encontré un término que definiera mejor mi relación con el 
flamenco, que denominara de forma tan certera este motor que me impulsa 
a rendir culto al pasado, ese respeto religioso que profeso al flamenco que 
me parió y a quienes han hecho de él ese tesoro que venero.”

Mayte Martín

Mayte Martín
Memento

Diumenge

Maig

5 19 hores

Teatre Blas Infante

De 16   a  14   segons Zona
Música!
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Notes

Divendres

Maig

17 21 hores

Teatre Principal

1 h

Rebota, rebota  
y en tu cara explota

Dansa!

Un artefacte ple de d’humor, ironia, sensibilitat, mala llet i molta ràbia. 

“Ens hauria d’explotar la vida a la cara més sovint…

(…) Sortim a celebrar el futbol en centenars de milers. Ens mengem 
els plàstics que tirem en l’estómac dels peixos que ens preparem per a 
sopar. Ens venem els pisos i els apartaments a preus impossibles per 
a nosaltres mateixes i després ens manifestem contra el turisme. Els 
nostres amics s’han convertit en polítics i ara viuen en un despatx.

Les dones no “perdem” la vida, ens assassinen. Comencem a dir les 
coses pel seu nom.(...)

… ens hauria d’explotar la vida a la cara més sovint.”

Agnès Mateus

Intèrpret_Agnès Mateu 
Il•luminació_Carles Borràs 
So i vídeo_Quim Tarrida

b

Premi de la  

Crítica 2017 a 

Noves  

Tendències

Premi Butaca 2018 

Noves aportacions 

escèniques

des-
comptes

pàg. 51

De 20   a  15   segons Zona

Col·loqui amb la companyia 
en acabar la representació.
Col·labora Amics del Teatre Zorrilla
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Notes

“Oro.

¿Qué tendrá este metal tan inútil en sí mismo para ser más querido que los 
hombres que lo extraen y poseen su valor?” Text del guió.  

Miquel, tècnic d’una multinacional minera, arriba a una explotació de la 
companyia a Sud-Amèrica on l’alcalde i la seva comunitat esperen aquest 
nou ‘descobridor’. És així com es produeix el retrobament entre dos móns i 
dues formes diferents d’entendre la vida.

Titzina Teatre torna als escenaris de Badalona, després de la seva exitosa 
comèdia Exitus, per presentar-nos La Zanja, un espectacle que reflecteix el 
cicle infinit que es repetirà una vegada i una altra de l’encontre entre els dos 
mons. És un treball exhaustiu de creació, sorgit de la documentació de les 
cròniques de l’època i els viatges al Perú actual.

  
Dramatúrgia, direcció i interpretació_ Diego Lorca i Pako Merino

Dissabte

Maig

18 21 hores

Teatre Zorrilla 

teatre!
1 h 30 min. 

La Zanja
Titzina Teatre

A

des-
comptes

pàg. 51
De 22   a  16   segons Zona

“Sorprenents, profunts, còmics quan fa falta, arriscats”

Diario Vasco
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Notes
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abonaments

75  

75  

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

+ informació  
93 384 40 22

Amplia el teu abonament!

b

Aabonament

abonament
24 de Febrer Gala internacional de Màgia
8 de març  La importància de ser Frank
23 de març  El preu
5 i 4 d’abril AKA
17 de maig  Rebota rebota y en tu cara explota

Recollida, renovació I venda
ABONAMENTS

Recollida i renovació 
d’abonaments: 
14, 15, 16 i 18 de desembre de 17 a 
20 h al vestíbul del Teatre Zorrilla

Venda de nous abonaments i 
entrades:  
Desembre 2018   
19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 i 29 de 
desembre de 17 a 20:30 h a les 
taquilles del Teatre Zorrilla. 
El 24 de desembre horari espe-
cial de 16 a 19:30 h 

Gener 2019
3 al 5 de gener de 17 a 20:30 h a 
les taquilles del Teatre Zorrilla 

A partir del 10 de gener: 

Dijous, divendres i dissabte de 
18 a 20:30 h a les taquilles del 
Teatre Zorrilla

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

GENER 2019

DESEMBRE 2018

VENDA ON-LINE
A partir del dia 20 de desembre al web del teatre-

zorrilla.cat o ticketea.com

S’efectuen en una entrada per carnet, no s’acumulen
i no s’apliquen als espectacles familiars i Gala soli-
dària de màgia. 

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

Apropa Cultura 

Apropa Cultura possibilita 
que grups en risc d’exclusió 
accedeixen a la cultura.

+ informació www.
apropacultura.cat

 @zorrillabdncat

  teatrezorrilla.badalona

 teatrezorrilla

26 de gener Maremar
16 de Febrer La porteña tango
24 de Febrer Gala internacional de Màgia
4 de Maig  Pel davant i pel darrera      
18 de maig  La Zanja                   
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Lloguer 
d’espais

Aforament: 450 localitats

Adreça: canonge baranera, 17 
08911 Badalona

www.teatrezorrilla.cat

transport Públic:  
metro L2 Badalona pompeu fabra  
rodalies renfe badalona

Servei Bar

És sens dubte la joia de la co-
rona, la sala més emblemàtica 
de Badalona, tant per la seva 
història com per la seva trajec-
tòria. Les dimensions, tant de 
l’escenari com de la sala, per-
meten presentar esdeveniments 
ambiciosos i donar resposta a 
un públic nombrós, en un espai  
adequat.

Teatre zorrilla

TEATRE ZORRILLA
C. Canonge Baranera, 17

08911 BADALONAPlaça  
de la Vila

Pompeu 
Fabra

C. Canonge Baranera

C
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tí 
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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
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e 
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ag

ra
da

 F
am
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a

Avgda. d’Afons XIII

C
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s 
Se

go
vi

a

Ctra Antiga           de Valencia

C-31

C.
 Ju

an
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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
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El tot terreny de les arts 
escèniques. Amb grada, a 
peu dret, a quatre bandes… 
Aquest espai funcional i poli-
valent permet acollir de ma-
nera pràctica i àgil qualsevol 
tipus de configuració escènica 
sense perdre els seu tarannà 
de proximitat i calidesa amb 
el públic.

Aforament :

Sala Enric borràs 354 localitats

Format concert 650 localitats

Adreça: Francesc Layret, 41

Transport públic : 
metro L2 Badalona pompeu fabra 
rodalies renfe badalona

Servei Bar

Aforament: 428 localitats

Adreça: andrés segovia, 45

Transport públic:  
metro L2 La Salut

Un cinema fet teatre. Pensat 
per prioritzar la visibilitat i 
acostar al màxim l’escenari 
als espectadors, és un teatre 
proper, de gran flexibilitat i 
molt funcional, ideal per a tot 
tipus de representacions, actes 
i reunions d’empresa.

Teatre Principal

Teatre Blas Infante

Contacte

tel. 93 384 40 22

hola@badalonacultura.cat 

Nova programació
setembre-desembre 2019

CINCO  
HORAS CON  

MARIO

UNA GOSSA 
EN UN  

DESCAMPAT 

SHIRLEY  
VALENTINE 



5756

Dia 29 d’abril
TEATRE I… ELS MUSICALS ACTUALS.
Avui, els musicals que s’estrenen ja comencen a ser més o menys au-
tòctons, ja no són versions d’aquells que arriben de Broadway o Lon-
dres. La majoria de vegades tenen força èxit i això ens fa pensar 
que ha canviat el concepte dels productors a l’hora de portar als 
escenaris el tarannà del nostre poble i desempolsar la música que 
fins ara teníem arxivada al record. Seguiran?

Entrada Lliure / Aforament limitat/ 19:30 h

Dia 28 de gener 
TEATRE I… ELS COSTOS TEATRALS.
Tothom que coneix el món del teatre, sigui quin sigui el nivell, sap 
l’esforç econòmic que significa portar un text a l’escenari per repre-
sentar-lo. Procurarem saber quines són les principals problemàtiques que 
sorgeixen, tant sigui en l’àmbit professional com en l’amateur.
 
Dia 25 de febrero 
TEATRE I… EL VESTUARI.
Una vegada engegat el procés de creació per la representació 
d’un text, entren en joc, en total col·laboració amb el director els 
il·luminadors, escenògrafs, coreògrafs, tècnics de so i per descomptat 
qui dissenya i crea el vestuari. Quina és la relació d’aquest últim amb 
el director? Això és el que ens interessa saber.
 
Dia 25 de març 
TEATRE I… ELS CLÀSSICS CATALANS.
Des de fa un cert temps, els teatres comercials i més d’un de 
caràcter vocacional programen representacions de textos que es troben 
als fons de les biblioteques, on figura el teatre català dels segles 
XVIII, XIX i principis de XX, amb versions més o menys reeixides. 
Aquells textos donen joc per a noves creacions?
 

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

Ho organitza: 
Amics del Teatre 
Zorrilla

13 al 30 de març
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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:

6 de febrer
SOPA DE MÀGIA
setmana del 6 de maig
PEL DAVANT I PEL DARRERA 

La Sargantana
C/ Sant Sebastià, 2SOPAR DE TEATRE

Tallers de Teatre

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

Diumenge 17 de febrer 18 h
Teatre Principal
Embrossa’t

Diumenge 28 d’abril 18 h
Teatre Blas Infante
La gallina 
dels ous d’or

Diumenge 17 de març 18 h
Teatre Principal

Molsa

6€

6€

Diumenge 27 de gener 18 h
Teatre Zorrilla
Nàufrags

6€

6€

Ho organitza Amb el suport Venda 
d’entrades

Mitjans de comunicació oficials
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La Mostra de Teatre d’Educació Secundària ressorgeix a partir de la 
proposta de diferents centres educatius i de l’Associació Amics del Tea-
tre Zorrilla l’any 2014. Aquest curs se’n fa la 5a edició.
Hi col•laboren Badalona Cultura, els Serveis de Cultura i d’Educació de 
l’Ajuntament i l’Associació Amics del Teatre Zorrilla.

Més informació: Principis d’abril al Teatre Zorrilla

Per celebrar aquesta efemèride, l’entitat Amics del Teatre Zorrilla orga-
nitza, en el marc del Dia Mundial del teatre, la Nit de les Guineuetes.
Durant l’acte es fa la lectura del Manifest del dia Mundial del tea-
tre i es lliuren les Guineuetes de l’any, un reconeixement a les represen-
tacions més destacades del món del teatre, la música i la
dansa; el premi, segons votació popular, a la millor obra vista als tea-
tre públics de Badalona l’any 2018. 
També es fa lliurament d’una menció honorífica a una persona o enti-
tat per la seva trajectòria.
Més informació: dissabte 6 d’abril — 21 h. teatre Zorrilla. Entrada lliure
Lectura dramatitzada del Premi literari de teatre breu Inicia’t 2018
“CENDRES AL LLAC” de Rafael Fabregat Rodríguez
Direcció: Olga Galvany

Mostra de teatre
d’educació  secundària de Badalona

Nit de les Guineuetes
Dia Mundial del Teatre
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