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Octubre 2019
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 dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres  dissabte  diumenge

L’habitació 
del costat
Pàg 8

Novembre 2019

     1 2 3 
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 dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres  dissabte  diumenge

Mar Serra 
grup
Pàg 20

Una gossa en 
un descampat
Pàg 22

 Cinco horas 
con Mario
Pàg 26

A taula!

Pàg 34

David El Guapo
Pàg 30

Concert de Sta 
Cecília  Pàg 33

Gema 4  
25 anys
Pàg 10

Dàmaris 
Gelabert
Pàg 14

Filmets

Pàg 16

Filmets

La reina de 
la bellesa
Pàg 12

Don Joan

Pàg 29

abonament A

abonament B

familiar

FILMETS

Altres espectacles

Badalona a Escena

El sueño de mi 
vida
Pàg 24

Mili KK
Pàg 19
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       1  

 2 3 4 5 6 7 8  

 9 10 11 12 13 14 15  

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29  

 30 31

Desembre 2019
 dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres  dissabte  diumenge

       

   1 2 3 4 5 

Gener 2020
 dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres  dissabte  diumenge

Escape 
room
Pàg 36

AÜC
Pàg 38

Espectacle 
regal! 
Pàg 50

Espectacle 
regal! 
Pàg 50

Shirley 
Valentine
Pàg 40

Lapònia

Pàg 44

Troia

Pàg 46

La nena dels 
pardals
Pàg 48

My baby is a
Queen
Pàg 42



76

Horari d’inici de les funcions 
en divendres: 

 20.30h 
 21 h ( horari actual )

Novetats servei d’atenció a l’espectador Implantació sistema d’accessibilitat auditiva

Descomptes on-line

Nous horaris de funció

Consolidació zones de preus

37,6

62,4 

Horari d’inici de les funcions en dissabte:  20.30h 
 21 h ( horari actual )

Horari d’inici de les funcions 
en diumenge: 

 18h 
 18.30h 
 19h ( horari actual )

33,7 52 

20 
28

66,3 

Després d’haver realitzat una enquesta entre els abonats del teatre,
hem avançat els horaris de les funcions de divendres i dissabte al 
vespre: a partir d’ara seran a les 20.30 h!

Tria la teva entrada en funció de l’espectacle: ara tens múltiples
possibilitats de zones i preus perquè no et perdis res del que
vulguis veure!

Ara posem a la teva disposició els 
sistemes de so amplificat i bucle
magnètic individual perquè puguis
seguir la funció sense problemes i no 
et perdis res de l’espectacle.
Si ets usuari d’audiòfon, només
n’has d’activar la posició T.
Si no disposes de pròtesi pots
demanar-nos uns auriculars per
escoltar millor el so de l’espectacle.
Cal que ens ho sol·licitis en accedir
al teatre i t’ajudarem a configurar-ho.

A partir d’ara podràs accedir a les teves entrades amb descompte comprant-les també on-line 
a través del nostre web de venta d’entrades sense necessitat d’haver de desplaçar-te a
les taquilles. Recorda’t de portar el carnet que et dona dret al descompte el dia de la
funció per mostrar-lo a l’entrada.

Principal
Zorrilla

Blas Infante
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Notes

Segona meitat del segle XIX, als afores de Nova York, durant 
l’anomenada “època victoriana”.

Un metge fascinat pel progrés científic i tecnològic, el doctor Givings, 
experimenta amb l’ús d’un insòlit aparell elèctric que hauria de servir per 
curar tot tipus de disfuncions i neurosis de naturalesa sexual: un vibra-
dor, en la seva versió més primitiva.

Mentrestant, la seva jove i vital esposa, la senyora Givings, està pa-
tint serioses dificultats per alletar i alimentar convenientment el nadó 
que tenen, cosa que la té molt preocupada. I, alhora, experimenta una 
creixent curiositat respecte a les extravagants teràpies que el seu marit, 
amb el màxim secret, practica a l’habitació del costat...

Dramatúrgia_Sarah Ruhl 
Traducció_ Joan Sallent 
Direcció_Julio Manrique 
Intèrprets_Ivan Benet, Carlota Olcina, Pol López, Mireia Aixalà, Queco Novell, Adeline 
Flaun i Marcià Cisteró.
Escenògraf i vestuari_Alejandro Andújar
Composició musical_Carles Pedragossa 

L’habitació del costat
Divendres

Setembre

27 20,30 hores

Teatre Zorrilla

2 h

De 26 a 18  segons zona

teatre!

des-
comptes

pàg. 53

Direcció Julio Manrique

“Una autèntica creació amb un repertori merave-
llós de mirades que parlen per elles mateixes.”

Juan Carlos Olivares - Time Out

b

premis butaca 2019
Millor actriu de 
repartiment
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Notes

Gema 4

Octubre

5 Dissabte 20,30 hores

Teatre Zorrilla 
De 22 a 15  segons zona
Música

Les extraordinàries GEMA 4 tornen per celebrar els seus 25 anys als 
escenaris.

Per fer-ho, han escollit el Teatre Zorrilla. Hi presentaran un nou disc 
commemoratiu d’aquesta efemèride on reviuen els seus millors temes, 
els més emblemàtics, aquells que les han consagrat com un referent 
dins el seu estil a escala internacional.

Els arranjaments vocals de GEMA 4 impregnats d’arrels cubanes, entre al-
tres influències, han fet un llarg recorregut pels principals escenaris del món.

Han compartit espectacles amb artistes com Ibrahim Ferrer, Tito 
Puente, Celia Cruz, Omara Portuondo, Eddie Palmieri entre altres grans 
noms.

Ara ens faran viatjar a través de l’essència de grans boleros, el feeling, 
els sons, les guarachas, el txa-txa-txa... amb les seves quatre veus ex-
cepcionals, en un treball acurat, delicat i d’altíssim nivell musical.

Segona veu i direcció_Odette Tellería  
Primera veu_Tal Ben-Ari  
Tercera veu_Michèle Alderete  
Quarta veu_Laura Flores 

25 anys

Tota una festassa  
d’aniversari al magnífic  

Teatre Zorrilla!  
Un concert únic!

Presentació del disc!

A

des-
comptes

pàg. 53
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Notes

des-
comptes

pàg. 53

La reina de la 
bellesa Leenane

Divendres

Octubre

11 20,30 hores

Teatre Zorrilla 

1 h 40 min

De 24 a 18  segons zona

Teatre 

Autor_Martin McDonagh
Traducció_Vicky Peña
Direcció_Julio Manrique
Ajudant de direcció_Marc Artigau
Intèrprets_Enric Auquer, Marissa Josa, Marta Marco i Ernest Villegas
Escenografia_Sebastià Brosa
Vestuari_Maria Armengol
So_Damien Bazin

Recordem el muntatge de La reina de la bellesa de Leenane, dirigit per 
Mario Gas, com un drama fosc i rural amb ràfegues d‘humor sàdic.

Vint anys més tard, Julio Manrique, amb un repartiment en estat de 
gràcia, el recupera per donar-hi un to més suburbial, més social i amb 
una comicitat més directa i evident.

Vine a veure l’obra i tornaràs a la vida del petit poble irlandès de Leena-
ne on els somnis es dilueixen com la fina pluja que rega els prats verds 
del comtat de Galway .

Un dels espectacles més aclamats d’aquesta temporada. 

De Martin McDonagh

 “(...) un dels èxits més importants de la temporada.”

Carles Armengol Gili, Teatre Barcelona

b
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Notes

14

Teatre Zorrilla

12  
Música

Diumenge

Octubre

13
Dàmaris Gelabert 
en concert

18 hores

Torna la Dàmaris Gelabert a Badalona!!!

Aquest cop per oferir-nos un concert-espectacle amb els temes més 
populars del seu reparatori (Bon dia, Els dies de la setmana, Qui sóc jo?, 
entre d’altres).

Els seus videoclips, que es poden trobar a YouTube, superen els 190.000 
subscriptors, i ja han aconseguit 35 milions de visualitzacions. Tot un 
referent de la música en català.

No hi falteu: serà un concert ideal per acostar l’amor per la música als pe-
tits de la casa. Segur que gaudiran moltíssim de poder escoltar en directe 
els temes que tan bé coneixen.

Veu principal_Dàmaris Gelabert 
Veus coristes_Anila Padrós i Montagut i Cristina Ferrero Celaya 
Piano_ Marc Mas 
Guitarra_Adrià Martínez 
Baix_Dimas Corbera 
Bateria_ Coqui Castells 
Trompeta_Gregori Hollis 
Saxo_Francesc Vidal

fami-
liar
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Notes

Teatre Zorrilla   

Teatre Principal  

Teatre Blas Infante 
Cinema

Octubre

18/27 
Filmets

FILMETS 2019!
El millor cinema torna al Teatre Zorrilla!

L’animació, la ficció, el documental i els efectes visuals, estrenes interna-
cionals i cineastes d’arreu del món en el punt de trobada més important 
del curtmetratge.

Estrenes i obres guardonades amb Oscar, Goya, Gaudí....i amb palmarès a 
Sundance, Clermont-Ferrand, Canes, Venècia, Berlinale, Bafta i als millors 
festivals internacionals

No t’ho perdis!

T‘esperem al Festival!

Del 18 al 27 d’octubre de 2019

ENTRADA LLIURE a excepció de les sessions inaugural i cloenda 

FOCUS FILMETS: Regne Unit i la Cerimònia de cloenda-Nit de les Venus

Per a més informació: www.festivalfilmets.cat
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Notes:

20,30 hores

Teatre Principal 

16 abonats 10 
Teatre

Divendres

Octubre

25
Mili KK Sala La Planeta

Si ets un home i has nascut abans 
dels anys 80,  segurament saps què 
significava anar a fer «la mili», però 
si has nascut més tard pot ser que ho 
desconeguis.
Cap als anys 70 va haver-hi gent que 
s’hi va oposar per raons de consciència, 
tot i saber les conseqüències penals 
a què estaven exposats.
Mili KK és el relat, en forma de teatre 
documental, de la lluita que van 
emprendre milers d‘objectors de 
consciència i insubmisos fins que 
van aconseguir abolir el servei militar 
obligatori a l’Estat espanyol el 31 de 
desembre de 2001.
Aquest moviment  va lluitar durant 30 
anys com a moviment d’objecció de 
consciència (MOC) i va convertir-se 
en un dels moviments de desobediència 
més important del segle XX a nivell 
europeu. 

Dramatúrgia_Jumon Erra i Marc 
Angelet 
Direcció_Marc Angelet 
Intèrprets_Francesc Cuéllar, 
Rafa Delacroix i Alberto Lozano

abona’t  
al teatre

L’habitació del costat  

La reina de la bellesa Leenane 

Una gossa en un descampat 

AÜC. El so de les esquerdes 

Lapòniab

A

Gema 4 25 anys 

Cinco horas con Mario 

Escape room 

Shirley Valentine    

Troia, una veritable odissea!   

5 espectacles 

per 75 !

bA

Col·loqui amb la companyia 
després de la representació.
Hi col·labora Amics del Teatre Zorrilla



2120

Notes

Mar Serra grup
I sempre demà

Divendres

Novembre

8 20,30 hores

Teatre Principal
12 
Música

Com és el so d’una mirada? 

Després d’anys tocant junts, torna                                            per presentar-
nos el seu segon disc, I sempre demà.

Un quadern d’imatges sonores que ens evocaran records, sentiments i 
desitjos a través d’una música personal i única. 

amb la força d’uns acords estripats
 se’ns faran presents
  sensacions pregones
   que no es poden dir

Músics_Mar Serra, Joan Vidal, Lluna Aragón, Franco Molinari, Jaime Basulto i Martí 
Serra

Presentació del disc!
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Notes

20,30 hores

Teatre Zorrilla
De 26 a 18  segons zona

1 h 30 min

Teatre

una gossa en un descampat

Dissabte

Novembre

9
des-
comptes

pàg 53

La Júlia i en Pau esperen un nen. Ella està prenyada de cinc mesos quan 
l’embaràs es complica. Arriben a l’hospital esperant que els diguin que el 
mal de panxa és normal, però se’ls queden ingressats. En una setmana 
hauran de fer-se a la idea que perden el seu fill. Passaran per moments 
difícils, intensos, feliços, dramàtics i còmics, tot alhora, tot un garbuix. 

Una gossa en un descampat explica una història de superació, una tra-
gèdia universal vista amb els ulls de l’actualitat, una narració per plantar 
cara al monstre de les pròpies pors i descobrir que tens uns recursos 
amagats en un racó del teu soterrani, que surten quan els necessites, 
quan els invoques.

Un dels millors espectacles dels últims anys que ens recorda per què és 
important el teatre.

Autoria_Clàudia Cedó 
Direcció_Sergi Belbel 
Intèrprets_Pep Ambròs, Anna Barrachina, Queralt Casasayas, Míriam Monlleó, Xavi 
Ricart i Maria Rodríguez  
Escenografia_Max Glaenzel 
Il·luminació_Kiko Planas

de Clàudia Cedó

b

Premis de la Crítica 2018
Millor Text  

Millor Espectacle i  
Millors Actrius Principals

Premis butaca 2019
• Millor espectacle de      
  petit format
• Millor text teatral 
• Millor direcció
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Notes Pàrquing més proper:
ENGESTUR, al carrer Quevedo s/n., de 18 a 22 h

Diumenge

Novembre

10 19 hores

Teatre Blas Infante

1 h i 15 min
8 

Teatre

Cia. Màgic Empenta
El sueño de mi vida 

Un grup d’executius d’una gran empresa immobiliària anomenada El sueño 
de mi vida són escollits per participar en un tractament experimental que 
consisteix a alliberar l’estrès a través dels somnis. En el món oníric, cadas-
cú es convertirà en un personatge molt diferent al de la vida quotidiana. 
Però la cosa es complica quan realitat i ficció s’acaben barrejant.

Màgic Empenta segueix la seva línia teatral d’implicació social i aposta 
novament per una temàtica actual i candent que ens planteja el debat 
sobre les prioritats a la nostra vida.

Productivitat o felicitat? Reconeixement social o singularitat? 

L’obra, basada en textos de diferents autors contemporanis, ens parla en 
clau d’humor de la necessitat d’una consciencia individual i col·lectiva que 
ens faci despertar.

Direcció i adaptació_Teresa Urroz 
Intèrprets_Lourdes Martínez, Dolors Marginet, Ascensión Agea, Blanca Villa, Gabriel 
Almirante, Juan Fernández, Gracia Garau, Mari Villa i Dolores Martín 
Coreografia_Susanna Roca 
Attrezzo_Andreu Bresca 
Il·luminació_Anna Roldós 
Perruqueria_Sonia Micolau 
Regidora_Montse Ramos
Imatges_Núria Torres 
Disseny gràfic_Chus Gómez
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Notes

Cinco horas con Mario
De Miguel Delibes

Dissabte

Novembre

16 20,30 hores

Teatre Zorrilla

1 h i 30 min
De 26 a 18  segons zona

Teatre A

Som al març de 1966. Carmen Sotillo acaba de perdre el marit, el Mario, 
de forma inesperada. Un cop les visites i la família s’han retirat, ella sola 
vetlla durant l’última nit el seu cadàver i inicia amb el marit un monòleg-
diàleg en què descobrim les seves personalitats i els conflictes del seu 
matrimoni.

De manera entretallada, detallista al mínim, Carmen Sotillo diu coses, 
manifesta sentiments i emet judicis que a moltes persones avui dia els 
poden semblar increïbles. Però donem fe que aquest llenguatge existia, 
que aquests judicis s’emetien, que aquestes “coses” de la Carmen esta-
ven a la vida de tots els dies...

Cinco horas con Mario és, entre moltes altres coses, un document viu 
d’aquests anys. De les preocupacions econòmiques, religioses, polítiques, 
sexuals i morals imperants aleshores; la vida espanyola de llavors arriba a 
bategar viva en les seves paraules.

Autor_Miguel Delibes
Adaptació_Miguel Delibes, Josefina Molina i José Sámano
Direcció_Josefina Molina
Veu locutor_ Julio López
Intèrprets_Lola Herrera
Escenografia_Rafael Palmero
Il·luminació_Manuel Maldonado
Música_Luís Eduardo Aute

des-
comptes

pàg 53

“Todo se aúna, casi se confabula, para resaltar la grandí-
sima actriz que es, que sigue siendo, Lola.”

Andrés Molinari, Ideal
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Notes:

et porta al 
teatre!

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

C
. d

e 
la

 S
ag

ra
da

 F
am

ili
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

Carrer de Quevedo, s/n

Plaça  
de la Vila

Pompeu 
Fabra

C. Canonge Baranera

C
. d

el
 M

ar

A
vg

da
. M

ar
tí 

Pu
jo

l

A
v. 

Pr
es

id
en

t C
om

pa
ny

s

Pg. de la Rambla

C. Francesc Layret

TEATRE ZORRILLA
C. Canonge Baranera, 17
08911 BADALONA

Plaça Pompeu Fabra, 149

Av. del President 
Companys, 4

Plaça  
de la Vila

Pompeu 
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C. Canonge Baranera
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Pg. de la Rambla

C. Francesc Layret

TEATRE PRINCIPAL
C. Francesc Layret, 41
08911 BADALONA

Plaça Pompeu Fabra, 149

ENGESTUR®.indd   1 15/7/19   12:50

L’espectacle Don Joan: El mite us 
presenta una lectura dramatitzada de 
fragments de diversos autors que s’han 
ocupat d’aquest personatge, fragments 
que van units per uns nexes explicatius 
que pretenen situar-los i fer-los més 
entenedors. És una trobada amb Don 
Joan, observat des de punts de vista 
diferents…

Text_Tirso de Molina (1630), Molière (1665), 
Lorenzo da Ponte (1787), Zorrilla (1844) i Palau 
i Fabre (1977).
Dramaturgia_Miquel Creixell
Direcció_Olga Galvany
Resta de repartiment en curs

Don Joan: el mite

Diumenge

Novembre

17 19 hores

Teatre Principal

10 
Teatre

Amics del Teatre Zorrilla

D
J
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Notes

David El Guapo
Dissabte

Novembre

23
# quenonosfrunjanlafiesta2

David El Guapo, un dels millors còmics del panorama nacional, torna a 
Badalona després d’haver-hi actuat fa 6 anys per presentar el seu nou 
espectacle #quenonosfrunjanlafiesta2.

Una gran oportunitat per passar-s’ho bé amb un show que és molt més 
que un monòleg: acting, improvisació i música combinats sempre amb 
el millor humor, ironia i desimboltura.

Autoria i intèrpret_David El Guapo 

20,30 hores

Teatre blas infante

1 h i 30 min

16  Anticipada 
18  el dia de l’espectacle

Pàrquing més proper:
ENGESTUR, al carrer Quevedo s/n., de 19 a 23 h
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Notes:

Concert de Sta Cecília  
Banda Simfònica de Badalona

Dissabte

Novembre

23

Aquest any, la BSB ens porta un concert amb un fort accent rus. Ens 
traslladarem a l’època del nacionalisme musical. Txaikovski i Xostakòvitx, 
entre d’altres, ens faran viatjar per la Rússia Imperial, des de la revolució 
fins a la Rússia Socialista del S.XX. 

Comptarem amb solistes de la pedrera del Conservatori de Badalona: Ma-
rio Membrives i Joan Arnau Caparrós, dos músics amb una gran trajectòria 
per davant que ens faran gaudir del so dels instruments de metall.

I qui sap si el Mestre Manel Barea ens farà, com ja ens té acostumats, 
algun dels seus bisos sorpresa… 

Director_Manel Barea
Director Assistent_Miquel Arrus
Solistes_Mario Membrives i Joan Arnau Caparrós

20,30 hores

Teatre Zorrilla

14 
Música
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Notes

A taula! 
Diumenge

Novembre

24 18 hores

Teatre Blas Infante

6  
50 min

A taula! Ens explica la història d’un ogre coix i famolenc que està pre-
parant un trist sopar a base de verdures quan de sobte un nen perdut 
truca a la porta...

Què passarà? Acabaran sent bons amics o seguirem pensant que els ogres 
només són ferotges i no tenen cor?

 

Director_Jordi Ferrés Divui
Titellaire_Xesco Quadras Roca
Construcció titelles_Cia Anita Maravillas
Música_Pepe Seguí Mata

Cia.Peus de porc

Premi FETEN 2015 al 
millor espectacle  

de titelles

Premi Amigos de 
Titeremurcia 2015

Edat recomanada: a partir dels 5 anys

fami-
liar

Pàrquing més proper:
ENGESTUR, al carrer Quevedo s/n., de 17 a 20 h
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Notes

Escape room
De Joel Joan i Hèctor Claramunt

Diumenge

Desembre

1
des-
comptes

pàg 53

Dues parelles d’amics de tota la vida queden per fer un escape room 
al barri d’Hostafrancs, on recentment s’ha trobat, en un conteni-
dor, el cadàver d’un home esquarterat...  Els quatre amics es pensen 
que els espera un joc divertit per passar l’estona, posar a prova la 
seva intel·ligència i riure una miqueta. Però tan bon punt la porta de 
l’habitació es tanca hermèticament al seu darrere i comença el compte 
enrere, comencen a passar coses estranyes.

Sortir d’aquell “escape room” no serà gens fàcil, i el joc es convertirà en 
un infern que posarà a prova la seva amistat fins a límits insospitats. 
Encara que no ho sembli, això és una comèdia... una comèdia de por!

Autors_Joel Joan i Hèctor Claramunt
Direcció_Joel Joan i Hèctor Claramunt
Intèrprets_Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila i Paula Vives.

“Un artefacte teatral rodó, que juga amb els tòpics de 
l’humor gore i de les relacions de parella.”

Jordi Bordes, El Punt Avui

19 hores

Teatre Zorrilla

1 h i 30 min
De 26 a 18  segons zona

Teatre A
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Notes

AÜC. el so de les esquerdes
 Dijous 

Desembre

5 20,30 hores

Teatre Principal
De 20 a 15  segons zona
multidiciplinari

des-
comptes

pàg 53

AÜC

masculí [generalment en pl]

1. Cridòria.

2. Especialment Crit allargassat i proferit amb força, sovint amb la 
finalitat d’excitar o esporuguir els animals o les persones.

Un espectacle d’alta volada que pivota sobre la violència sexual com 
a temàtica central, un collage d’emocions amb voluntat política clara 
d’acarar els espectadors i espectadores amb el que és invisible, de fer 
audible el que ningú no vol sentir, per sortir-ne enfortides, qüestionades, 
amb ganes —finalment— de parlar.

Autoria_Les Impuxibles (Clara Peya i Ariadna Peya) i Carla Rovira
Text i dramatúrgia_Carla Rovira
Composició i interpretació musical_Clara Peya
Interpretació_Júlia Barceló, Olga Lladó, Ariadna Peya, Clara Peya i Maria Salarich

Les impuxibles i Carla Rovira

b

“Una obra totalment imprescindi-
ble tant per la seva qualitat com 
per la seva militància.”

Gema Moraleda,  
Teatre Barcelona
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Notes

20,30 hores

Teatre Zorrilla

1 h 15 min
De 24 a 18  segons zona

Teatre

Shirley Valentine

des-
comptes

pàg. 53

 Dissabte

Desembre

14

Quantes dones coneixem que hagin dedicat la seva vida als seus fills i al 
seu marit i no ho hagin decidit mai? 

Quantes dones coneixem que hagin acabat absolutament anul·lades per 
una vida de normalitat?

Shirley Valentine és un monòleg còmic que ens parla de la possibilitat 
de canvi i el coratge de viure. Ho fa d’una manera tan vital, tendra i di-
vertida que no podem fer res més que deixar-nos arrossegar per la força 
de la seva protagonista, una mestressa de casa que, de cop, es pregunta 
què se n’ha fet, d’aquells somnis de joventut...

Autoria_Willy Russell
Adaptació_Joan Sellent i Ferran Toutain
Direcció i música_Miquel Gorriz
Intèrpret_Mercè Aránega
Escenografia_Jon Berrondo
Il·luminació_Jaume Ventura 

A

de Willy Russell

(…) magistral treball d’actuació, servint en tot moment 
un text que ja és un clàssic del teatre contemporani (…)

Ferran Baile, Recomana.cat



4342

Notes

 Diumenge 

Desembre

15 10,30/11,30/12,30 hores

Teatre Principal 

40 min
6 

Dansa/música

My baby is a queen

Edat recomanada: de 0 a 3 anys
Espectacle per a nadons

fami-
liar

Dirigit a nadons i les seves famílies, My baby is a queen, es presenta aquest 
desembre al Teatre Principal amb la intenció que els més menuts gaudeixin 
del seu primer espectacle, una proposta escènica plena d’estímuls senso-
rials de tota mena pensada especialment per als petits de casa.

Un show on podran entrar a l’escenari i interactuar amb una companyia 
integrada per ballarins i músics, La  petita malumaluga, especialitzada 
en propostes d’arts escèniques per a nadons, la primera infància i les 
seves famílies.

Ens hi acompanyeu?

Autoria, direcció artística i dramatúrgia_La petita malumaluga
Ballarins/es_Miquel Fiol, Marta Hernando, Raquel Gualtero i Guido Lucas
Músics_Asier Suberbiola (violí), Nil Villà (saxo) i Nico Sánchez (guitarra)
Composició i arranjaments musicals_Jordi Bello
Direcció musical_Albert Vilà i Jordi Bello

La petita malumaluga

“Un univers desbordant d’estímuls”
“Una experiència sensorial única”

Núria Cañamares. Recomana.cat
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Notes

Lapònia
Divendres

Desembre

20 20,30 hores

Teatre Principal 
De 22 a 18  segons zona
1 h 15 min
Teatre

des-
comptes

pàg. 53

Dues famílies es troben a Lapònia per celebrar la nit de Nadal i esperar 
l’arribada del Pare Noel, però una de les criatures explica a l’altre que aquest 
home amb barba blanca no existeix i que és un personatge de mentida que 
utilitzen els pares per fer xantatge als fills.

El que havia de ser una vetllada de festa i il·lusió es convertirà en una batalla 
campal entre germanes, parelles i cunyats, i de seguida sortiran a la llum 
totes les seves impostures, veritats i secrets inconfessables.

Lapònia és una comèdia sobre les mentides, les il·lusions i l’educació que 
rebem des de ben petits.

Dramatúrgia i direcció_Cristina Clemente i Marc Angelet
Intèrprets_Meritxell Huertas, Roger Coma, Meritxell Calvi i Manel Sans

De Cristina Clemente i Marc Angelet

“Lapònia planteja aquesta qüestió (mentir o dir la 
veritat) amb molta intel·ligència i, sobretot, amb 
molt, molt d’humor”

Eduardo de Vicente, El Periódico

b
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Notes

des-
comptes

pàg. 53

Un espectacle inspirat en La Ilíada i L’Odissea, en què els trenta intèr-
prets de Cor de Teatre ens faran viatjar amb les seves veus per alguns 
dels episodis més representatius i emocionants d’aquests dos poemes 
èpics fundacionals de la cultura europea. Viurem en directe la famosa 
Guerra de Troia i les aventures d’Ulisses de retorn a Ítaca.

Aquesta odissea musical és alhora un recorregut a cappella a través de 
grans cors de la història de la música, amb peces de Purcell, Bach, Hän-
del, Mozart, Verdi o Wagner.

Un espectacle sense text i per a tots els públics, una fusió escènica i 
musical potent, expressiva i molt plàstica des de la mirada de Cor de 
Teatre.

La Ilíada i L’Odissea com mai te les han explicades!

Autoria_Cor de Teatre
Direcció_David Costa i Joan Maria Segura Bernadas
Intèrprets_Gerard Capdevila, Mariona Callís, Maria Casellas, Ofir Chinchilla, Lali Figue-
ras, Laia Frigolé, Glòria Garcés, Joan Garcia, Sussi Geli, Mariona Ginès, Llorenç Gómez, 
Sara Gómez, Marçal Gratacós, Nuri Hernàndez, Jordi Homs, Arcadi Juncosa, Enric López, 
Alícia Lorente, Albert Mora, Nasi Marco, Natàlia Menció, Edu Paredes, Llum Pérez, Laura 
Pla, Adriana Planagumà, Ànnia Pons de Ciurana, Pere Quintana, Joan Rigat, Rosa Rigau, 
Laura Ruhí, Eloi Tomàs i Joan Vila

Troia, una veritable odissea!

Dissabte

Desembre

21
Cor de Teatre

20,30 hores

Teatre Zorrilla 
De 20 a 16  segons zona
1 h 15 min
Música A
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Notes

Diumenge

Desembre

22 18 hores

Teatre Zorrilla 

1 h

La nena dels pardals

Teatre

6  

Un espectacle basat en un fet històric: el 1958 Mao Zedong va decla-
rar la guerra als pardals i va provocar que aquests ocells pràcticament 
s’extingissin a la Xina.

Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, 
sobre el respecte a la vida i la saviesa innata dels infants. 

Pensat per a tota la família, amb la música en directe de La Tresca i la 
Verdesca, amb tocs d’humor, amb imaginació i creativitat, és una his-
tòria que arribarà al cor de petits i grans.

Autor_Jordi Palet
Direcció i coreografia_Joan Maria Segura Bernadas
Intèrprets_Xavi Idàñez i Txell Botey
Música_La Tresca i la Verdesca
Il·lustració_Noemí Villamuza

Cia. teatre al detall & La tresca i la Verdesca

fami-
liar

Trobada amb la Cia. i tast de l’espectacle.
Activitat a la Biblioteca de Can Casacuberta
Dimecres 18 de desembre a les 18 h.

Edat recomenada: a partir de 6 anys

Premi Enderrock 2018 al millor 
disc per a públic familiar

Premi del públic de la mostra 
d’igualada 2018

Premi butaca 2018 al millor  
espectàcle per a públic familiar
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Notes

Divendres

Dissabte

Gener

3
4

Teatre Zorrilla 

1 h 20 min

espectacle
regal 

Teatre

amb invitació

Com que aquest any tenim previst portar-nos mooooolt bé, hem de-
manat per Nadal un espectacle per poder regalar als nostres abonats, 
amics, fills, mares, nets... 

Creuem els dits, a veure si hi ha sort i ens podem trobar tots al Teatre 
Zorrilla per celebrar junts el Nadal!

Consulta les bases per aconseguir 
les teves invitacions!
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Notes

  1 2 3 4 5 6 7 
  8 9 10 11 12 13 14 
  15 16 17 18 19 20 21 
  22 23 24 25 26 27 28 
  29 30 31

abonaments

75  

75  

Els abonats podran 
ampliar el seu abonament 
amb els espectacles que 
formen part d’un paquet 
diferent d’abonaments.  

+ informació  
93 384 40 22

Amplia el teu abonament!

b

Aabonament

abonament
27 de setembre L’habitació del costat  

11 d’octubre La reina de la bellesa Leenane 

9 de novembre Una gossa en un descampat 

5 de desembre AÜC. El so de les esquerdes 

20 de desembre Lapònia

Recollida, renovació I venda
ABONAMENTS

Recollida i renovació 
d’abonaments: 
24, 25 i 26 de juliol de 18 a 21 h al 
vestíbul del Teatre Zorrilla.
També el 26 de juliol  al mati de 
10 a 13h.

Venda de nous abonaments i 
entrades: 

Juliol   
29, 30 i 31 de 18 a 21 h a les 
taquilles del Teatre Zorrilla.

Setembre
A partir del dia 5 de setembre

Dies, dijous, divendres i dissabtes 

Horari, de 18 a 20.30 h

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

JULIOL 2019

VENDA ON-LINE
A partir del dia 30 de juliol a la pàgina web del 

teatrezorrilla.cat 

Els descomptes no s’aplicaran als següents espectacles:
Familiars, Mili KK, Mar Serra Grup, Badalona a Esce-
na, David El Guapo, Banda simfònica de Badalona.
  

descomptes

30% DE DESCOMPTE 
ON-LINE
Grups de més de 25 persones

15 % DE DESCOMPTE 
ON-LINE
Majors de 65 anys

Menors de 26 anys

Carnet de les biblioteques  
(base de dades )

Grups de més de 10 persones

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

15% DE DESCOMPTE A 
TAQUILLA
Majors de 65 anys

Menors de 26 anys

Carnet de les biblioteques

Grups de més de 10 persones

Famílies nombroses/Monoparentals

Aturats

 @zorrillabdncat

  teatrezorrilla.badalona

 teatrezorrilla

5 d’octubre Gema 4 25 anys 

11 de novembre Cinco horas con Mario 

1 de desembre Escape room 

14 de desembre Shirley Valentine    

21 de desembre Troia, una veritable odissea!                   
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Entrada Lliure / Aforament limitat/ 19:30 h

30 de setembre 
TEATRE I…LES ARTS ESCÈNIQUES i EL NOU GOVERN MUNICIPAL. 
Canviarà la política respecte a les arts escèniques, amb l’actual 
govern municipal?

28 d’octubre 
TEATRE I…EL BATXILLERAT ESCÈNIC A BADALONA.
La posada en marxa del batxillerat escènic a la nostra ciutat.

25 de novembre 
TEATRE I…RICARD SALVAT
Coneixerem una mica més un dels principals protagonistes de la reno-
vació del teatre català els anys 60.

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

Ho organitza: 
Amics del Teatre 
Zorrilla

Nova programació
gener-maig 2020 

La rambla 
de les  

floristes

la neta del 
senyor  
linh 

Tot esperant
Godot 

16 de desembre 
TEATRE I…LA MUSICA I LA DANSA.
La música gaudeix de molt bona salut  
a la nostra ciutat, però falten espais.  
La dansa és l’aneguet lleig dels escenaris 
badalonins. Què podem fer per canviar-ho? 
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Tallers de Teatre 19/20
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 profes-
sionalitat 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.

Altres activitats

Informació:

93 384 40 22
www.teatrezorrilla.cat

L’Aula d’Extensió Universitària de Badalona va néixer fa 25 
anys amb l’objectiu de difondre la cultura d’àmbit universitari 
entre la gent gran. Es tracta d’una activitat oberta a totes les 
persones adultes interessades a ampliar els seus coneixe-
ments culturals en totes les branques del saber.
Tots els dimarts a la tarda, a les 17.30 h, l’Aula ofereix als seus 
socis conferències de diversos temes. La qualitat dels seus 
ponents i de les temàtiques escollides la converteixen en una 
autèntica branca del món universitari per a la gent gran.  
També es fan cursets monogràfics, visites i viatges culturals, 
i tot plegat constitueix una trama de cultura i de companyia 
entre els participants.
Tots els dimarts a la tarda, a les 17.30 h

Informació:

Aula d’Extensió 
Universitària

93 464 73 02



L’art emociona i mai ens deixa indiferents, ajuda a desenvolupar la creativi-
tat, potenciar l’autonomia personal i promoure l’esperit crític. Cada any mi-
lers de persones en risc d’exclusió social gaudeixen de la cultura als teatres, 
auditoris i museus gràcies a Apropa Cultura.

Aquesta iniciativa s’adreça a centres socials que treballen amb persones 
amb discapacitat intel·lectual, problemàtica de salut mental, discapaci-
tat física en situació d’exclusió social, gent gran (residències, centres de 
dia), persones en privació de llibertat, immigrants (programes d’acollida 
i d’inclusió social), infància i adolescència (CRAES i centres oberts), dro-
godependències i/o altres addiccions, dones (violència de gènere i risc 
d’exclusió). 

Apropa Cultura també vetlla per l’accessibilitat de tota la ciutadania als 
equipaments culturals. Uneix teatres, auditoris i museus amb entitats so-
cials per obrir la cultura a tothom.

Per això, Badalona està contenta de formar-ne part des del 2016. Aquest 
projecte, que ja compleix deu anys, ha aplegat en el seu primer any a la 
ciutat més de 250 espectadors dins dels teatres municipals.

Més informació a 

www.apropacultura.cat

Teatre Principal 
20.30 h

26 de setembre 30 d’octubre

Venda d’entrades
teatrezorrilla.cat i taquilles

Consulteu la cartellera ciclegaudi.cat

Cinema al
principal
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Aforament: 450 localitats

Adreça: canonge baranera, 17 
08911 Badalona

www.teatrezorrilla.cat

transport Públic:  
metro L2 Badalona pompeu fabra  
rodalies renfe badalona

Teatre zorrilla
Aforament :

Sala Enric borràs 354 localitats

Format concert 650 localitats

Adreça: Francesc Layret, 41

Transport públic : 
metro L2 Badalona pompeu fabra 
rodalies renfe badalona

Aforament: 428 localitats

Adreça: andrés segovia, 45

Transport públic:  
metro L2 La Salut

Teatre Principal Teatre Blas Infante

Contacte

tel. 93 384 40 22

hola@badalonacultura.cat 
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info@teatrezorrilla.cat
TEL.: 933 84 40 22
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