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DS|25|GEN|TEATRE ZORRILLA|20.30 HB
De 26 a 18 € segons la zona
1 h 15 min.
Descomptes| pàg. 54

LA NETA DEL 
SENYOR LINH
Philippe Claudel

El prestigiós director belga Guy Cassiers, tot un referent del panorama teatral 
europeu, ens presenta aquesta posada en escena de la famosa novel·la 
homònima de Philippe Claudel, una faula sobre l’exili, la soledat i la recerca 
de la identitat.
La neta del senyor Linh, per mitjà d’un monòleg de Lluís Homar, s’endinsa en 
un conte ple de bellesa i poesia escènica.
El senyor Linh ha fugit del seu país, que ha estat anorreat per la guerra, 
buscant un futur millor per a la seva neta. No se sent a casa en aquest país 
estranger, fins el dia que coneix el senyor Bark. No s’entendran, però sí que 
s’escoltaran mútuament.

Dramatúrgia| Erwin Jans i Jérôme Kircher 
Traducció del francès| Sergi Belbel 
Direcció| Guy Cassiers
Intèrpret| Lluís Homar 
Vídeo| Klaas Verpoest 
So| Diederik De Cock 
Vestuari| Tim Van Steenbergen

TEATRE
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LI-CHANG
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MÀGIA  
I HUMOR

MÀGIA

XX Memorial Li-Chang

DS|08|FEBR|TEATRE PRINCIPAL|20.30 H

18 €
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 54

La màgia i l’humor, una combinació explosiva, arriben al XX Memorial Li-
Chang de la mà d’aquest espectacle.
Gaudirem d’un mestre de cerimònia atípic i polifacètic que té un llenguatge 
propi de l’humor: del showman Marcel Tomàs…
Gaudirem de la màgia còmica del Mag Marín, un jove mag divertit i atrevit que 
ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Màgia i que, a més, ha guanyat 
la primera edició del programa televisiu Pura màgia... 
I gaudirem de la màgia clàssica de cartes amb un dels mags més influents a 
nivell mundial, el mag Woody Aragón, guanyador en dues ocasions del Premi 
Mundial de Cartomàgia els anys 2011 i 2014.
Preparats per gaudir-ne?

Direcció| Enric Magoo
Presentador| Marcel Tomàs
Mags| Mag Marín i Woody Aragón
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LA RAMBLA  
DE LES  
FLORISTES

TEATRE

Josep Maria de Segarra 
Una producció del TNC

A la Rambla de les Flors, s’hi passegen amb tota promiscuïtat les múltiples 
facetes de la calidoscòpica realitat barcelonina. Testimoni d’excepció de les 
agitacions polítiques, la parada de l’Antònia ofereix perfums i colors a tothom 
que s’hi vol acostar, mentre resta fidel al passeig que l’ha vist créixer. I avui, 
vuit dècades després que Josep Maria de Sagarra escrivís la seva oda al 
carrer més emblemàtic de Barcelona, la Rambla continua vertebrant les con-
fluències de la nostra realitat.

“Prat i Coll ofrece una versión de la obra  
de Segarra que  no hay que perderse”
                 Javier Pérez Senz, El País

DS|15|FEBR|TEATRE ZORRILLA|20.30 HA
De 26 a 18 € segons la zona
1 h 50 min.
Descomptes| pàg. 54

Autoria| Josep Maria de Sagarra
Direcció| Jordi Prat i Coll
Intèrprets| Clara Altarriba, David Anguera, Albert Ausellé, Rosa Boladeras, Marina Gatell, Berta Gi-
raut, Antònia Jaume, Davo Marín, Carme Milán, Albert Mora, Carol Muakuku, Albert Pérez, Xavier 
Ripoll i Jacob Torres



|12 13|

LI-CHANG

CONFIDÈNCIES 
D’UN  
PRESTIDIGITADOR

MÀGIA

Enric Magoo
40 anys de professió, 40 anys d’il·lusions! 
I per celebrar-ho, l’Enric Magoo, el director del ja cèlebre Festival Internacio-
nal de Màgia de Badalona, ens presenta un espectacle inèdit i original per 
mostrar-nos com la màgia del teatre la genera tot allò que no veiem en un 
escenari. 
Ara, però, està molt disposat a despullar-se per descobrir-nos, en una festa 
íntima, l’autèntic i meravellós ritual que ha forjat durant tota una vida dedica-
da a la màgia, dedicada a emocionar, dedicada a fer-nos somiar. 
40 anys de professió, 40 anys de somnis! 
PER MOLTS ANYS, ENRIC!
Espectacle de màgia amb el número guanyador del 3r Premi Mundial de Mà-
gia Còmica

DG|16|FEBR|TEATRE PRINCIPAL|19 H

12 €
1 h 15 min.

Direcció i Il·lusionista | Enric Magoo
Escenografia| Enric i Ana Ruiz
Vestuari| Agustí Bardella i Dressart 
Efectes màgics| Magicus, Realitats Impossibles i Xavier Tàpies



LI-CHANG
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GALA  
INTERNACIONAL 
DE MÀGIA

MÀGIA

Festival internacional de Màgia 
XX Memorial Li-Chang

Al llarg d’aquests vint anys, les gales internacionals del festival s’han anat 
convertint en un referent a nivell mundial i això ha fet que els millors mags del 
moment hagin volgut actuar a l’escenari del Teatre Zorrilla.
Volem seguir sent referent i, per això, seguim apostant per uns mags de gran 
nivell que han obtingut reconeixement a tot el món.
En aquesta gala ens emocionarem amb la maga peruana Gisell, premiada 
tant al Congrés Nacional de Màgia 2017 com a Uruguai, on va obtenir el guar-
dó FLASOMA 2015 en l’especialitat de manipulació i màgia argumentada.
També comptarem amb els mags portuguesos Tá na nanga. L’espectacle, 
original i poètic, que ens presentaran ha estat reconegut amb múltiples pre-
mis mundials com el Mandrake d’or o el FISM. I a més, podrem gaudir d’un 
concert de baralla i piano a quatre mans!
Des d’Itàlia, el mag Shezan ens transportarà a un món fantàstic a la recerca 
d’un geni màgic amb les seves llànties.
Des de les terres de l’Europa nòrdica, ens arribarà un mag finlandès, el Marko 
Karvo, guanyador del primer premi als Campionats del Món de Màgia FISM 
2015. Vindrà a oferir-nos el millor espectacle de màgia amb aus que es pot 
veure avui dia. Estem convençuts que us encantarà!
Des del sud de la península ens arriba el Mag Sevilla, que ens presentarà un 
número de grans il·lusions que va fer en el programa “Penn and teller’s fool 
us!” de la televisió de Las Vegas.
Tots aquests mags estaran presentats per Jaime Figueroa, un mag madrileny in-
novador i pervers que ens demostrarà que la màgia també pot ser molt divertida.
Un cartell increïble per celebrar junts aquest vintè aniversari!

De 22 a 16 € segons la zona
Diumenge matinal de 16 a 12 € segons la zona
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 54

Direcció| Enric Magoo 
Presentació| Jaime Figueroa 
Mags| Gisell (Perú), Ta Na Nanga (Portugal), Shezan (Italia), Hector Ruiz (Sevilla) i Marko 
Karvo (Finlàndia)

A

B

DG|23|FEBR|12 H
DG|23|FEBR|19 H

DV|21|FEBR|TEATRE ZORRILLA|20.30 H
DS|22|FEBR|20.30 H

LI-CHANG
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ESPERANT 
GODOT

TEATRE

DS|29|FEBR|TEATRE ZORRILLA|20.30 HB
De 25 a 18 € segons la zona
2 h
Descomptes| pàg. 54
Col·loqui amb la companyia després de la funció

Samuel Beckett

Vladimir i Estragó, al costat d’un arbre, esperen que arribi Godot.
Aquesta situació escènica forma part del cànon de l’imaginari teatral universal. 
De fet, podem pensar que marca l’inici del teatre contemporani occidental.
La Sala Beckett, que ha visitat sovint el teatre de l’autor que va deixar-li el 
seu nom, no havia emprès encara la producció de la seva obra més conegu-
da. Amb aquest text, Samuel Beckett va convertir el món, definitivament, en 
un escenari de teatre.
I som aquí, esperant.

Dramatúrgia| Samuel Beckett
Traducció| Josep Pedrals
Direcció| Ferran Utzet
Intèrprets| Nao Albet, Aitor Galisteo–Rocher, Blai Juanet Sanagustin, 
Pol López i Martí Moreno/Eric Seijo
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LI-CHANG

El festival de màgia compleix 20 anys 
de trajectòria i, durant tot aquest 
temps, milers d’infants han passat pels 
diversos tallers organitzats per impreg-
nar-se de l’art de la màgia.
N’és un exemple clar la creació de 
la primera associació de mags de 
Badalona! Sota el títol Magikart, ens 
presentaran una màgia jove i dinàmi-
ca, acompanyats dalt de l’escenari 
pel Premi Jove Li-Chang 2019 Daniel 
Sánchez, escollit dins del Festival 
Magicus de Barcelona.
L’espectacle comptarà també amb 
la màgica coreografia de l’univers de 
Harry Poter, a càrrec de l’escola de 
dansa Danzalona. 
La recaptació d’aquesta gala es 
destinarà al projecte Solidarimàgia, 
una iniciativa que porta la màgia a les 
regions més desafavorides del món. 
En l’edició d’enguany la regió escolli-
da serà el Senegal.

DG|01|MARÇ|TEATRE BLAS INFANTE|18 H
5 € 
1 h 30 min.

GALA SOLIDÀRIA  
DE MÀGIA

MÀGIA

Direcció| Enric Magoo
Coordinació| Mag Nani
Mags| Guillem Bautista, Álvaro Cortes i Mag 
Alouette  (MagiKart) i Daniel Sánchez (Premi 
Jove Li-Chang 2019)
Ballarines| Escola de dansa Danzalona
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CONCERT DE 
L’ORQUESTRA

DS|07|MARÇ|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

10 €

Conservatori de Badalona
L’Orquestra de Cambra del Conservatori de Badalona, sota la direcció del 
violinista i director Quim Térmens, ofereix un programa excepcional que 
combina qualitat i contrastos. El repertori inclou el Concert núm. 1 per a piano 
i orquestra de L.V. Beethoven, dins la  commemoració dels 250 anys del seu 
naixement, i la suite Moorside del compositor anglès Gustav Holst en un 
arranjament per a corda de Gordon Jacob.
Si bé el concert per a piano de Beethoven impacta pels canvis sobtats dins 
una estructura compositiva encara molt clàssica i pròpia de la joventut, la sui-
te Moorside (original per a banda) és una obra de gran vigor rítmic que dialoga 
amb el transcendent i sofisticat moviment lent Nocturn.
Carles Díaz (Badalona 2001) és un pianista singular que s’ha vist reconegut 
durant el curs 2019-2010 amb diverses distincions, com el Premi d’honor del 
Conservatori, el Premi BBVA de Música al Talent Individual en la categoria 
jove o el Premi ACCAT al millor intèrpret de música catalana.

Programa: 
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Concert núm. 1 per a piano i orquestra, op.15
GUSTAV HOLST: A Moorside Suite

Director| Quim Térmens
Piano| Carles Díaz
Orquestra de Cambra del Conservatori de Badalona
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B&R

P.P. ARNOLD

DV|13|MARÇ|TEATRE PRINCIPAL|20.30 H

ENTRADA LLIURE
Consulta el web del Zorrilla per aconseguir la teva entrada

Primera dama 
del British soul
Any 1966. P.P. Arnold aterra a Londres com a corista d’Ike & Tina Turner. Tot 
passejant per Regent Park, Mick Jagger l’anima a gravar un disc com a solista 
per a Immediate Records. Ho fa, poc després, cantant —molt abans que Rod 
Stewart!— First Cut is the Deepest de Cat Stevens. I, entre jams amb Jimi Hen-
drix en clubs de la ciutat i gravacions històriques amb Small Faces, P.P. Arnold 
es converteix en una de les cantants més estimades de l’Anglaterra sixties. 
Criada en una família de vocalistes gòspel, participant en el primer enregistra-
ment de Jesus Christ Superstar i un full de serveis que inclou haver sortit de 
gira amb The Who, The Kinks, David Bowie i Roger Waters, P.P. Arnold debuta 
a Catalunya disposada a presentar-nos el seu primer disc com a solista en 
cinquanta anys: l’irresistible i extraordinari The New Adventures Of... P.P. Arnold. 
Festa grossa, doncs, i flamant inauguració del Blues & Ritmes 2020 amb ni més 
ni menys que la primera dama del British soul. Qualitat assegurada! 

Veu| P.P. Arnold
Guitarra| Pablo Perez
Teclats| Gabri Cansanova
Bateria| Carlos Sosa
Baix| David Salvador
Trompeta| Howard Brown
Trombó| Marcos Crespo
Saxo tenor| Dani Herrero
Cors| Carolina García BLUES & 

RITMES
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EVA 
CONTRA 
EVA

TEATRE

Pau Miró  
Inspirada en el clàssic cinematogràfic de Joseph L. Mankiewicz, Eva contra 
Eva es presenta com una comèdia en què dues generacions d’actrius ben 
diferenciades han d’interpretar un mateix personatge i és en aquesta coinci-
dència on topen dues maneres d’entendre la vida i la professió. 
Aquesta versió de Tot sobre Eva, dirigida per Silvia Munt i interpretada per un 
repartiment de luxe, aprofita el teatre per parlar de la vida i la vida per parlar 
del teatre. Uns personatges que s’entreguen a aquesta professió amb tanta 
intensitat i devoció que sovint perden la capacitat de riure’s de si mateixos. I 
és en l’excessiva transcendència que atorguen a les seves vulnerabilitats, que 
es converteixen en meres vanitats, on rau la comèdia.

DS|14|MARÇ|TEATRE ZORRILLA|20.30 HA
De 28 a 18 € segons la zona
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 54

Dramatúrgia| Pau Miró
Direcció| Sílvia Munt
Intèrprets| Emma Vilarasau, Andreu Benito, Eduard Farelo, 
Nausicaa Bonnín i Marissa Josa
Escenografia| Enric Planas
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B&R

KITTY, DAISY 
& LEWIS

DS|21|MARÇ |TEATRE PRINCIPAL|20.30 H

22 €
Descomptes| pàg. 54

Una família de rock & roll
Tres germans —Kitty, Daisy i Lewis!— intercanviant-se els instruments com 
feien de petits amb les joguines. I un pare, Graeme Durham, reputat enginyer 
de so de Londres i freak dels aparells de gravació analògica, en funcions de 
guitarrista rítmic. Són la família Durham i, quan l’any 2008, van treure el pri-
mer disc (gravat en una de les habitacions de casa i publicat, a més d’en CD, 
en vinil de dotze polzades a 78 rpm, la qual cosa no es veia des dels anys 
50!), van convertir-se en una de les grans sensacions de la temporada. Amb 
tres grans Louis (Prima, Jordan i Armstrong) com a principals referents i una 
barreja explosiva de rockabilly, swing, blues, country i rock & roll, Kitty, Daisy 
& Lewis porten ja quatre discos publicats (l’últim dels quals, Superscope, del 
2017) i es mantenen com a absoluta garantia d’espontaneïtat, energia i di-
versió. Arriben a Badalona amb una llegenda jamaicana, el trompetista Eddie 
“Tan Tan” Thornton, de convidat i la voluntat de fer-te viure una festa que de 
ben segur no oblidaràs. Som-hi, família!

Veu, bateria, guitarra i harmònica| Kitty Durham
Veu, bateria i piano| Daisy Durham
Veu, bateria, guitarra i piano| Lewis Durham
Guitarra rítmica i percussió| Graeme Durham
Baix| D P Wiliams
Trompeta| Eddie “Tan Tan” Thornton

BLUES & 
RITMES
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B&R

JOANA SERRAT 
& THE GREAT 
CANYONERS

DG|22|MARÇ |TEATRE PRINCIPAL|19 H

12 €

Entre Vic i Nashville
Cartell de l’Americana Fest de Nashville el mes de setembre passat: bons amics 
del Blues & Ritmes com Buddy Miller, Jim Lauderdale i Rosie Flores i, entremig 
de tots ells, la vigatana Joana Serrat, que amb talent i molt d’esforç, s’ha acabat 
guanyant el reconeixement de la no poc exigent escena internacional de la 
música nord-americana d’arrels. Moment, doncs, per incloure Joana Serrat —al 
costat, per exemple, de Sarah Lee Guthrie, Stacey Earle o I’m With Her—  en 
la llarga i robusta llista de grans artistes americans que han passat pels teatres 
de la nostra ciutat. Produïda en el seu últim disc, Dripping Springs, per Israel 
Nash i companya de segell discogràfic d’altres vells coneguts del festival com 
Damien Jurado i Howe Gelb, la cantant i guitarrista presenta al Blues & Ritmes 
un espectacle de so pulcre i captivador que l’enlaira com una de les artistes de 
casa nostra amb més projecció. Amb un nou disc previst per aquest 2020 i una 
banda, The Great Canyoners (quines harmonies!), rodada com mai, Serrat arriba 
al Principal disposada a compartir amb nosaltres una tarda de diumenge per al 
record. Nashville, Vic... i Badalona!

Veu, guitarra acústica i harmònica| Joana Serrat
Cors i guitarra elèctrica| Vidal Soler
Cors i guitarra elèctrica| Bernat Sánchez
Pedal stell guitar| Miguel P. Kersley
Baix| Ruben Alcazar
Bateria| Toni Serrat

BLUES & 
RITMES
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B&R

LEYLA McCALLA

DV|27|MARÇ |TEATRE PRINCIPAL|20.30 H

16 €

Novaiorquesa filla de pares haitians amb la sempre inspiradora Nova Orleans 
com a ciutat de domicili, Leyla McCalla debuta a Catalunya via Blues & Ritmes 
amb un dels discos més inspiradors de l’any passat: Capitalist Blues. «Són 
reflexions sobre la maternitat, la meva condició de dona, l’activisme... Sobre 
el cost, en definitiva, que ha tingut per la humanitat donar més valor al capital 
que a la vida humana», exposa aquesta violoncel·lista de formació clàssica (la 
veurem, però, tocant també el banjo i la guitarra) a qui vam conèixer com a inte-
grant, entre els anys 2011 i 2013, dels aclamats Carolina Chocolate Drops. Amb 
l’anglès, el francès i el crioll haitià com a llengües d’expressió i una música que 
abraça tant el cajun, el calypso i la música tradicional d’Haití com el folk, l’indie 
i el jazz clàssic de Nova Orleans, McCalla s’ha erigit en un dels noms més a 
tenir en compte de l’escena multicultural dels Estats Units i en un talent carre-
gadíssim de futur. Serà al Principal però podria ser perfectament al Tipitina’s o el 
Preservation Music Hall. Una d’aquelles vetllades delicatessen, en resum, que, si 
no veus al Blues & Ritmes, difícilment veuràs enlloc. 

Entre Haití i Nova Orleans

Veu, banjo, violoncel i guitarra| Leyla McCalla
Bateria| Shawn Myers
Contrabaix i baix| Peter Olynciw
Guitarres| David Hammer BLUES & 

RITMES
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B&R

BENMONT 
TENCH

DS|28|MARÇ |TEATRE ZORRILLA|20.30 H

De 30 a 18 € segons zona
Descomptes| pàg. 54

Va ser durant més de 40 anys l’emblemàtic pianista de Tom Petty & The Heart-
breakers, que desgraciadament no van actuar mai a l’Estat. A banda, però, la 
seva carrera com a session man és d’aquelles que fan agafar vertigen. Fiqueu el 
nas, per exemple, en discos de Bob Dylan, Rolling Stones, U2, Aretha Franklin, 
Ramones, Roy Orbison i Johnny Cash, per citar només una brevíssima part del 
seu currículum, i hi trobareu el seu nom entre els músics convidats. Benmont 
Tench, que acaba de participar també en els nous treballs de The Who i Ringo 
Starr i es manté com a membre estable, junt amb Fiona Apple i Sara Watkins, 
de la Watkins Family Hour, fa a Badalona el seu únic concert a Europa (sí, sí, a 
Europa!) en el marc d’una d’aquelles vetllades íntimes i especials made in Blues 
& Ritmes. Un recital màgic a piano i veu, amb versions de tota mena i cançons 
de l’extraordinari disc que, l’any 2014, va publicar amb Blue Note: You should 
be so lucky. Una nit irrepetible amb un dels pianistes més excelsos del rock. El 
Zorrilla és casa teva, heartbreaker!

Geni del piano

Veu i piano| Benmont Tench

BLUES & 
RITMES
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GEOMETRIA

DANSA

DG|29|MARÇ |TEATRE ZORRILLA|18 H

6 €
50 min.
Edat recomanada a partir de 7 anys
Espectacle únic de dansa amb ulleres 3D

Llums, danses i colors ompliran el Teatre 
Zorrilla per endinsar-nos en un viatge sen-
sorial on músiques i projeccions ens duran 
de la mà per visitar un univers fascinant i 
sorprenent, un món abstracte de formes 
geomètriques que travessaran l’escenari 
fins arribar al patí de butaques.
El nou espectacle de la companyia de 
dansa Roseland Musical se’ns presenta 
com una gran experiència, una barreja 
irresistible de dansa i tecnologia.

Companyia Roseland Musical

FAMILIAR

Direcció artística| Marta Almirall
Coreografia| Anna Planas, Aina Lanas i Arias 
Fernández
Ballarins| Aina Lanas, Arias Fernández i Anna 
Segrera
Audiovisual| Onionlab
Creació musical| Xavier Oró
Disseny vestuari| Monsterrat Ginesta
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COBERTURA
Bruno Oro i Clara Segura

TEATRE

Bruno Oro i Clara Segura es retroben de nou als escenaris per interpretar 
múltiples personatges i crear una comèdia esbojarrada: una història hilarant i 
tendra 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 d’haver-se estrenat, es ficarà a la pell d’innumerables personatges en 
una altra comèdia vibrant que girarà al voltant del món del cinema i de com 
les noves tecnologies estan afectant les relacions humanes.

DV|17|ABR|TEATRE ZORRILLA|20.30 HB
De 24 a 18 € segons la zona
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 54

Direcció| Clara Segura 
Dramatúrgia| Alejo Levis i Bruno Oro
Intèrprets| Bruno Oro i Clara Segura
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MUJERES
Neix a Badalona una nova companyia 
de dansa, Querencia.
Set joves ballarines amb formació 
en dansa espanyola es presenten en 
societat amb la creació de l’especta-
cle Mujeres.
Tota una reivindicació i tot un home-
natge a la figura de la dona en què 
es ressalta la seva força, sensualitat, 
creativitat, fermesa, constància, su-
peració i instint a través d’un recorre-
gut per l’ampli món del flamenc i pel 
món, sovint desconegut, de la dansa 
estilitzada i l’escola bolera.
La companyia representa peces de 
repertori —i també de creació prò-
pia— com ara Olé de la Curra, La 
leyenda del beso o La boda de Luis 
Alonso. També hi haurà lloc per al fla-
menc més innovador (Bulerias irlan-
desas) i tradicional (Guajiras, Alegrías 
de Cai, Soleá per Bulerías, Tangos de 
la Repompa).

DS|18|ABR|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

10 €
1 h

Ballarines| Ariadna Pérez, Sara Arenas, Anaïs 
Daroca, Judith Mateo, Paula Rosillo, Itziar 
Martínez, Paula Chamorro
Guitarrista| Puneh Farhani
Cantaora| Vanesa Cortes
Direcció i coreografia| Lorena Carabante

Companyia Querencia
DANSA GNOMA

La gnoma Gwendolyn i la seva amiga 
Matilda l’ocell han construït una casa 
per viure juntes. Hi estan molt il·lu-
sionades, però a poc a poc s’adonen 
que la convivència no és tan senzilla. 
Un dia, la Gwendolyn rep una invi-
tació per anar a celebrar l’aniversari 
de la seva germana. Un contratemps 
durant el camí farà canviar la relació 
amb la Matilda.
Gnoma és un espectacle de titelles 
sobre el repte de la convivència i 
l’amistat, les diferències i l’accep-
tació dels altres, amb una mirada a 
una estructura familiar diferent.

DG|19|ABR|TEATRE BLAS INFANTE|18 H

6 €
45 min.
Edat recomanada a partir de 3 anys
Activitat a la Biblioteca de Llefia-Xavier Soto,  
Dimecres 15 d’abril a les 18 h
Premi millor espectacle al Festival Int. de Titelles “Festitíteres” 2019

Pea Green Boat

FAMILIAR

Guió| Emilia Langstaff & Eduard Blanch Barbany
Direcció| construcció d’escenografia  
i titelles| Eduard Blanch
Manipulació i construcció de titelles| Emilia 
Esteban Langstaff
Música| Lisa Bause

TITELLES
ESTEM CREANT
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JAURÍA

TEATRE

El prestigiós director Miguel del Arco torna 
als escenaris amb una obra que es basa 
en el judici al cas de ‘La Manada’. Una 
funció de teatre documental sorgida de les 
transcripcions del judici i les publicacions 
en diversos mitjans de comunicació.
Jordi Casanovas ha articulat, en una dra-
matúrgia impecable i colpidora de principi 
a fi, una concatenació de manifestacions 
i rèpliques dels protagonistes que cauen 
com una llosa sobre cadascun dels es-
pectadors.

“Creo, sinceramente, que al arte no se le 
puede pedir más.”
Germán Castañeda, crític cultural

Dramatúrgia| Jordi Casanovas
Direcció| Miguel del Arco
Intèrperts| Pablo Béjar, Fran Cantos, Álex García, Ma-
ria Hervás, Franky Martin, Ignacio Mateos, Javier Mora, 
Raúl Prieto i Martiño Rivas

DS|09|MAIG|TEATRE ZORRILLA|20.30 HB
De 25 a 18 € segons la zona
1 h 25 min.
Descomptes| pàg. 54
Col·loqui amb la companyia després de la funció
Premio Cultura contra la violéncia de género 2019 del Ministerio de Igualdad

Jordi Casanovas
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THE 
OPERA 
LOCOS

TEATRE

Yllana
La multipremiada i internacional com-
panyia Yllana ens presenta el seu darrer 
gran espectacle, un show còmic inspirat 
en l’univers operístic, una batalla d’egos 
plena d’òpera i humor.
The Opera locos, guanyador del Premi 
Max 2019 al millor espectacle musical, 
ens ofereix un recital líric en què cinc can-
tants excepcionals interpreten un munt 
de clàssics d’una manera fresca, inusual i 
esbojarrada.

“Un gran espectáculo que no hay  
que perderse, con el que todo el  
mundo va a disfrutar y se va a divertir.” 
José Antonio Alba, Teatro Madrid

DS|16|MAIG|TEATRE ZORRILLA|20.30 HA
De 24 a 18 € segons la zona
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 54

Dramatúrgia i direcció| Yllana
Intèrprets| Toni Comas (tenor), María Rey-Joly (soprano), Juan Carlos Coronel (contratenor), May-
ca Teba (mezzosoprano) i Enrique Sánchez (baríton)
Direcció musical| Marc Álvarez i Manuel Coves
Coreografia| Carlos Chamorro
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BLACK MUSIC 
PELS MÉS MENUTS

DG|17|MAIG|TEATRE PRINCIPAL|10.30 H
DG|17|MAIG|12.30 H

FAMILIAR

Black Music pels més menuts se’ns presenta com un concert molt especial, 
un viatge pensat per a famílies i els seus petits (de 0 a 5 anys), un repertori de 
peces musicals que volen ser un viatge per la història de la música negra, des 
de les cançons espirituals fins al funk.
Tota una experiència de proximitat on músics i espectadors es fondran en un 
mateix escenari amb música en directe i en format acústic, i tot això amb la 
idea que els més menuts visquin el seu primer espectacle i en surti una aven-
tura inoblidable per a tots.

6 €
50 min.
Edat recomanada de 0 a 5 anys
Gratuït per als infants menors de sis mesos

Direcció artística, guitarra i veu| Faló Garcia i Pellejà
Direcció musical, arranjaments i saxo baríton| Adrià Bauzó
Veu i moviment| Karol Green
Clarinet i saxo tenor| Xavi Molina
Acordió, flauta i saxo alt| Pau Sánchez
Vibràfon i percussió| Andreu Vilar

MÚSICA
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MARTIRIO &  
CHANO DOMÍNGUEZ
A Bola de Nieve
Fa vint anys que Martirio va enlluernar 
el món conjuntament amb Chano  
Domínguez, el gran pianista gadità, 
amb la seva reinterpretació de les 
coples clàssiques amb arranjaments 
de jazz. Ara, després de quinze anys 
sense enregistrar material nou,  
Martirio i Chano es tornen a ajuntar 
per recordar el gran pianista i intèrpret 
cubà Ignacio Villa “Bola de Nieve”, 
pianista i extraordinari intèrpret que ha 
deixat petjada en moltes generacions.
Tendresa, passió i desacords amoro-
sos però també molt d’humor són els 
ingredients d’aquest nou espectacle 
inoblidable.

DV|22|MAIG|TEATRE BLAS INFANTE|20.30 H
25 € 

Piano| Chano Domínguez 
Veu| Martirio 

MÚSICA
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UN DIA 
QUALSEVOL

TEATRE

Oriol Tarrasón

Les millors comèdies sempre surten dels 
llocs més insospitats.
Té setanta-set anys i es diu Marta. O, com 
a mínim, així li han dit fins ara, però ella 
sempre s’ha volgut dir Solange. Aprofi-
tant que el seu marit s’acaba de morir i ha 
hagut de traslladar-se a la residència Bon 
Repòs, ha decidit canviar-se el nom.
Solange és molt més elegant.
A la residència, hi coneixerà l’Ernest i el 
Mateu, dos avis que malauradament s’han 
acostumat a avorrir-se i discutir passadís 
amunt, passadís avall. La influència de la 
Solange i les seves ganes de viure en l’apa-
tia dels dos amics acabarà provocant un 
munt de situacions absurdes i divertides.
Com diu un dels personatges: “la vida és 
massa curta per viure només cent anys”.

DS|23|MAIG|TEATRE ZORRILLA|20.30 HA
De 22 a 15 € segons la zona
1 h 20 min.
Descomptes| pàg. 54

Dramatúrgia| Oriol Tarrasón
Intèrprets| Annabel Castan, Imma Colomer, Pep Ferrer i Quimet Pla
Il·luminació| Iñaki Garz 
Moviment| Sebastian Garcia Ferro

“Un homenatge a la vellesa, a la grandesa del ja viscut, a l’optimisme en la 
senectut, a l’amistat”.
Roser Garcia Guasch, Teatre Barcelona
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POLZET

TEATRE

Polzet és un conte en què s’explica com 
un nen menut i enginyós salva tots els 
seus germans i la seva família després 
que els seus pares, desesperats, hagin 
hagut d’abandonar-los al bosc per falta 
de recursos.
La Companyia Zum-zum teatre, de la mà 
del director basc Iñaki Rikarte, ens pre-
senta una commovedora versió d’aquest 
famós conte escrit per Charles Perrault 
el 1967 a través de la relació d’un fill 
amb el seu pare. Divertida per als nens i 
les nenes i commovedora per als adults, 
aquesta adaptació contemporània s’en-
fronta a unes temàtiques clàssiques com 
la relació entre el bé i el mal, la generosi-
tat, la bondat i, sens dubte, l’abandona-
ment, el tema principal de l’obra.
“Segons diuen, els contes es van inven-
tar per adormir els nens i despertar els 
adults, però… i si els pares fossin els 
nens i els fills els adults?”

6 €
50 min.
Edat recomanada a partir de 7 anys

Direcció artística i autoria| Iñaki Rikarte
Música| Iñaki Salvador
Espai escènic i vestuari| Ikerne Gimenez
Il·luminació| Esteban Salazar
Intèrprets| Jesús Agelet i Ramon Molins

Zum-Zum Teatre

DG|24|MAIG|TEATRE PRINCIPAL|18 HFAMILIAR
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ABONA’T 
AL TEATRE

80 €A

15|02 
LA  
RAMBLA 
DE LES 
FLORISTES

16|05 
THE  
OPERA 
LOCOS

23|02 
GALA 
INTERNA-
CIONAL 
DE MÀGIA

23|05 
UN DIA 
QUALSE-
VOL

14|03 
EVA  
CONTRA 
EVA

ABONAMENTS

+ Informació: 933 844 022

AMPLIA EL TEU ABONAMENT
Els abonats podran ampliar el seu abonament amb els espectacles que for-
men part d’un paquet diferent d’abonaments.  

Recollida, renovació i venda
NOUS ABONAMENTS

Recollida i renovació d’abonaments:
Del 16 al 19 de desembre de 18 a 20.30 h al vestíbul del Teatre Principal.
També el 19 de desembre al mati d’11 a 13 h.

Venda de nous abonaments i entrades:
Desembre
Del 20 al 23 de desembre de 17 a 20.30 h a les taquilles del Teatre Zorrilla.
24 de desembre: horari especial de 17 a 20 h.
Gener
Del 2 al 4 de gener de 17 a 20.30 h a les taquilles del Teatre Zorrilla.
5 de gener: horari especial de 17 a  20 h.

A partir del dia 9 de gener
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.

Venda en línia
A partir del dia 21 de desembre a teatrezorrilla.cat 

80 €B

25|01 
LA NETA 
DEL  
SENYOR 
LINH

17|04 
COBER-
TURA

21|02 
GALA 
INTERNA-
CIONAL 
DE MÀGIA

09|05 
JAURÍA

29|02 
ESPERANT 
GODOT
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DESCOMPTE A TAQUILLA 
30% de descompte
Grups de més de 25 persones
15% de descompte
Majors de 65 anys
Menors de 26 anys
Carnet de les biblioteques 
Famílies nombroses o monoparentals 
Aturats
Grups de més de 10 persones

DESCOMPTES EN LÍNIA 
30% de descompte
Grups de més de 25 persones

15% de descompte
Majors de 65 anys
Menors de 26 anys
Carnet de les biblioteques
Grups de més de 10 persones

DESCOMPTES EL CONSERVATORI A ESCENA

         @zorrillabdncat     teatrezorrilla.badalona    teatrezorrilla

 

TROBA’NS A

Concerts destacats del Conservatori de Badalona al Teatre Zorrilla

Orquestrada
Direcció| Xavier Castillo, Montse Vallvé i María José Santos
Orquestra de corda, vent i guitarres del nivell inicial del Conservatori. Obres 
d’autors clàssics amb arranjaments de Marcos Bosch i Alejandro Civilotti.
Diumenge, 19 abril a les 12 h.

Orquestrada i Badacordes
Direccció| Montse Vallvé i Núria Rodríguez
En aquesta ocasió la secció de corda de l’Orquestrada interpreta un progra-
ma conjunt amb el grup Badacordes de l’Escola Josep Boada. Música amb 
cordes i alguna sorpresa...
Dimecres, 6 de maig a les 18 h.
Òpera: Elisir d’amore de Gaetano Donitzetti
Companyia Sull’aria (Taller d’òpera del Conservatori de Badalona)
Direcció| Rocío Martínez.  
Piano| David Malet. 
Representació completa d’una de les òperes més exitoses de tots els temps.
Dissabte 6 de juny a les 18 h.

Per celebrar aquesta efemèride, l’entitat Amics del Teatre Zorrilla organitza, en 
el marc del Dia Mundial del teatre, la Nit de les Guineuetes.
Durant l’acte es farà la lectura del Manifest del dia mundial del teatre i es lliuraran les 
Guineuetes de l’any, un reconeixement als espectacles més destacats del món del 
teatre, la música i la dansa. També es lliurarà del premi de votació popular, a la millor 
obra vista als teatres públics de Badalona l’any 2019 i es farà lliurament d’una 
menció honorífica a una persona o entitat per la seva trajectòria.
Divendres 27 de març, a les 20.30 h al Teatre Zorrilla amb entrada lliure.

NIT DE LES GUINEUETES
DIA MUNDIAL DEL TEATRE

+ Informació: 933 893 957
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NOVA PROGRAMACIÓ
setembre-desembre 2020 

DESMONTANDO 
A SÉNECA  
JORGE JAVIER VÁZQUEZ

LA GAVINA  
ÀLEX RIGOLA

• Promoció vàlida fins a exhaurir les places  limitades de l’aparcament.
• Pàrquings adherits a la promoció: Engestur Pompeu Fabra i Engestur El Viver.
• Promoció exclusiva per a horaris de funció quan tinguin lloc 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.
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Pg. de la Rambla

C. Francesc Layret

TEATRE ZORRILLA
C. Canonge Baranera, 17
08911 BADALONA

Plaça Pompeu Fabra, 149

Av. del President 
Companys, 4
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C. Francesc Layret

TEATRE PRINCIPAL
C. Francesc Layret, 41
08911 BADALONA

Plaça Pompeu Fabra, 149

et porta al teatre!
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TEATRE ZORRILLA
Aforament
450 localitats
Canonge Baranera, 17 
08911 Badalona
www.teatrezorrilla.cat

Transport Públic:  
metro L2 Badalona Pompeu Fabra  
Rodalies Renfe Badalona

TEATRE PRINCIPAL
Aforament
Sala Enric Borràs: 354 localitats
Format concert: 650 localitats
Francesc Layret, 41
08911 Badalona
www.teatrezorrilla.cat

Transaport públic : 
metro L2 Badalona Pompeu Fabra  
Rodalies Renfe Badalona

Contacte
tel. 93 384 40 22
hola@badalonacultura.cat 

LLOGUER 
D’ESPAIS

TEATRE BLAS INFANTE
Aforament: 428 localitats
Andrés Segovia, 45
08913 Badalona
www.teatrezorrilla.cat

Transport públic:  
metro L2 La Salut
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TEATRE PRINCIPAL|20.30H

DJ|30|GEN

DJ|20|FEB

CICLE GAUDÍ
Venda d’entrades
teatrezorrilla.cat 
i taquilles al teatre



teatrezorrilla.cat
TEL.: 933 84 40 22
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