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La informació d’aquest programa pot 
estar subjecta a canvis posteriors a 
la seva publicació (setembre 2020) en 
funció de les instruccions o directrius 
de les autoritats sanitàries.

Si voleu rebre el programa per correu 
electrònic notifiqueu-nos-ho a 
comunicacio@badalonacultura.cat

Totes les actualitzacions les podeu 
trobar al web: 
www.teatrezorrilla.cat
i a les xarxes socials

Si voleu rebre informació periòdica dels 
teatres, subscriviu-vos al nostre butlletí 
a: www.teatrezorrilla.cat/butlleti

@zorrillabdncat

teatrezorrilla.badalona

teatrezorrilla

https://twitter.com/zorrillabdncat
https://www.facebook.com/teatrezorrilla.badalona
https://www.instagram.com/teatrezorrilla/
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Diumenge 13 de desembre 18 h
Teatre Principal/Margarida Xirgu

Polzet

Diumenge 22 de novembre 18 h
Teatre Blas Infante
Gnoma

Diumenge 11 d’octubre 18 h 
Teatre Principal/Margarida Xirgu

Bufa & Sons

Diumenge 29 de novembre
10 h   12.30 h

Teatre Principal/Margarida Xirgu

Black music
pels més menuts

6€

6€

6€

6€

Ho organitza Amb el suport Venda 
d’entrades

Mitjans de comunicació oficials

www.teatrezorrilla.cat

Us volem informar que, arrel de l’aprovació per la Comissió del Nomenclàtor 
municipal i posteriorment pel Ple municipal de l’Ajuntament de Badalona, el Teatre 
Principal canvia de denominació i passa a anomenar-se Teatre Margarida Xirgu.

L’aprovació defi nitiva de l’esmentat canvi de nom es va fer efectiu en l’edicte de 
data de publicació 30 de juliol de 2020, i després de l’absència d’al·legacions 
transcorreguts els 20 dies establerts per a presentar-les, es formalitzà defi nitivament 
el dia 19 d’agost de 2020.

A partir d’ara engegarem una campanya de difusió, comunicació i sensibilització 
per tal que la ciutadania puguem conèixer, integrar i fer-nos nostre aquest nou 
nom del teatre. Conscients, però, que cal un cert període d’adaptació per fer el 
canvi visible a tot arreu (logos, cartelleria, façana, xarxes socials, posicionament 
web, etcètera...), de moment s’ha decidit presentar-lo amb la denominació 
Teatre Principal/Margarida Xirgu amb la intenció de, per un costat, iniciar el 
procés de sensibilització del canvi de nom i, per l’altre, no desconcertar a una 
ciutadania i públic del teatre que tenien, fi ns ara, molt integrat el nom de Teatre 
Principal de Badalona.  

D’aquesta manera, mentre avança l’estratègia de comunicació i logística prevista 
per fer efectiu el canvi defi nitiu, tant en aquest llibret com en la resta de formats i 
comunicacions, durant els propers mesos, el nom del teatre apareixerà com a Teatre 
Principal/Margarida Xirgu. No obstant, la intenció és, aprofi tant que estem en l’Any 
Xirgu, poder realitzar el canvi de nom defi nitiu i fer-lo visible arreu abans d’acabar l’any. 

CANVI DE NOM DE ‘TEATRE 
PRINCIPAL DE BADALONA’ A 
‘TEATRE MARGARIDA XIRGU’

Llarga vida al Teatre Margarida Xirgu!

http://badalona.cat/portalWeb/getfile;jsessionid=6gNpfl7FhvJ1bZ8ydh37hcgQVDpLnxMmJkVCzQKtjGr6mrQWvpT3!-1599868253?_nfpb=true&_pageLabel=detall_noticia&dDocName=AJB096316&dID=115541&rendition=Web


Venda d’entrades

Venda d’entrades exclusiva per a les persones  
abonades la temporada gener-maig 2020.
Del dilluns 7 al dimecres 9 de setembre.

Venda d’entrades oberta a tothom
A partir del dijous 10 de setembre

Seguint la normativa vigent, una vegada es compren les entra-
des de grup, la butaca contigua es bloquejarà per mantenir la 
distància de seguretat.

NOVETATS AL SERVEI  
D’ATENCIÓ  
A L’ESPECTADOR

Com a mesura excepcional, les entrades de tots els espectacles 
es vendran exclusivament per Internet a www.teatrezorrilla.cat
Badalona Cultura assumirà la comissió de la venda electrònica  
per tal de facilitar-vos la compra per aquest canal.

Ateses les restriccions d’aforament, malauradament, 
aquesta temporada no us podem oferir abonaments, però  
reservarem els abonaments de la temporada gener-maig 2020  
per a la temporada vinent.

Promoció especial:  
PACKS D’ENTRADES

A B

PACK INDIVIDUAL a 60€
4 entrades per a 4 espectacles diferents a 15€ per espectacle.

PACK DÚO a 120€
8 entrades per a 4 espectacles diferents a 15€ per espectacle.

Les taquilles del Teatre Zorrilla i Principal/Margarida Xirgu 
oferiran atenció presencial, sempre amb cita prèvia*, només a 
aquelles persones que no tenen accés a Internet o que tinguin 
dificultats a l’hora de comprar les entrades de manera electrònica.
*La cita prèvia per a l’atenció presencial a taquilla haurà de ser concertada trucant  
al 93 384 40 22 de dimarts a dijous de 12h a 14h.
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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 
coincidència 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.

DV|25|SET|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

22 €
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 56

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

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=xsP_nCHorZA
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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. Aprofitant 
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’apatia 
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”.

DV|02|OCT|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

18 €
1 h 20 min.
Descomptes| pàg. 56

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

“Un homenatge a la vellesa, a la grandesa del que ja s’ha viscut, a l’optimisme 
en la senectut, a l’amistat”.
Roser García Guasch, Teatre Barcelona

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=n_DEBbRonH4&feature=emb_title
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QUOTIDIAFONISMES

DG|11|OCT| 
TEATRE PRINCIPAL/MARGARIDA XIRGU|18 H

6 €
50 min.
Edat recomanada: a partir de 3 anys

És possible fer música amb una regadora, una escala, una crossa, una cadira o, 
fins i tot, amb una tanca?
Els «quotidiàfons» són objectes quotidians que a les mans d’en Xavi Lozano es 
converteixen en instruments musicals.
En aquest espectacle els Bufa & Sons presenten nous temes propis i versionats i 
ho fan a la seva manera, descobrint i fent sonar nous “quotidiàfons”.
Un concert singular en què l’humor per a tota la família es dona la mà amb una 
classe magistral a ritme de blues, jazz i música popular que ha captivat bandes i 
artistes tan diversos com Maria del Mar Bonet, Chambao, Sílvia Pérez Cruz, Car-
les Santos, La Fura dels Baus, Lídia Pujol, Eliseo Parra, Jorge Drexler... i un llarg 
etcètera.
Surrealisme instrumental i humor per demostrar-nos que la música és allà on 
decidim trobar-la.

Bufa & Sons

FAMILIAR

Músics| Xavi Lozano, Guillem Aguilar, Marc Vila i Andreu Hernández
Direcció Artística| Xavi Lozano
Disseny de so| Andreu Hernández
Disseny de llums| Daniel Carreras MÚSICA

https://www.youtube.com/watch?v=rWe3ixyMr5M
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FILMETS

FILMETS

DEL 16 AL 25|OCT|
TEATRE ZORRILLA|EN LÍNIA

Accés lliure, tot i que cal registrar-se prèviament a www.festivalfi lmets.cat seguint 
el protocol marcat per les autoritats sanitàries.

FILMETS 2020!
Tot i la pandèmia del Covid-19, torna FILMETS amb el millor cinema i amb més 
força que mai.
I aquest any no tindràs excusa per no veure els millors curtmetratges del 
moment. Si no pots anar al Teatre Zorrilla els dies que hi hagi projeccions 
presencials, podràs seguir tot el festival de manera  en línia a:

www.festivalfi lmets.cat

Estrenes de curts i obres guardonades amb Òscars, Goyes, Gaudís... i amb 
palmarès a Sundance, Clermont-Ferrand, Canes, Venècia, Berlinale, Bafta i als 
millors festivals internacionals.

No t’ho perdis!
T’esperem al festival!

https://www.festivalfilmets.cat/
https://www.festivalfilmets.cat/
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LA GAVINA
No calen presentacions per a aquests dos renovadors teatrals: 
l’internacionalment reconegut Àlex Rigola es torna a adreçar a l’etern Txèkhov 
per parlar del fet humà. 
La gavina és, potser, la història de la frustració. Vet aquí un sentiment al qual 
tots i totes podem apropar-nos, cadascú des de la seva experiència personal, 
tal i com Rigola ho fa per bastir aquest seu nou espectacle. Talment com els 
personatges de l’immortal Txèkhov reflexionen, amb visions diverses, i amb la 
seva característica vena tragicòmica, entorn del mateix assumpte: el viure.

Sempre són interessants els espectacles de Rigola; sempre és un bon 
moment per parlar d’allò que tots tenim en comú.

DV|30|OCT|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

22 €
1h 30 min.
Descomptes| pàg. 56

Versió lliure de l’obra d’Anton Txékhov 

Dramatúrgia i direcció| Àlex Rigola
Intèrprets| Nao Albet, Pau Miró, Xavi Sáez, Mónica López, Melisa Salvatierra, Roser Vilajosana

ANTON TXÉKHOV

TEATRE
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THE 
OPERA 
LOCOS

TEATRE

Yllana
La multipremiada i internacional 
companyia 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 
cantants 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|31|OCT|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

20 €
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 56

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

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=BMryxiFSw38
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SUITE TOC 
NÚM.6
Quins són els paràmetres que estableixen una societat sana?
A Suite TOC núm. 6 les germanes Peya s’endinsen en l’assumpte del TOC 
(Trastorn Obsessiu-Compulsiu) i en l’experiència quotidiana de qui el pateix, 
un tema que coneixen de primera mà. Aquesta Suite investiga les seves 
implicacions socials: el fet que l’experiència del trastorn és inseparable de la 
societat en què es viu; però també, la rellevància de les xarxes de suport i, 
sobretot, la importància de poder parlar-ne obertament.
Amb una poètica singular, marca de la casa, i amb una potència artística des-
bordant, la nova creació de les Impuxibles ens demostra, una vegada més, la 
importància de l’art per donar resposta a les dificultats de la vida.

DV|06|NOV| 
TEATRE PRINCIPAL/MARGARIDA XIRGU|20.30 H
18  €
1h 15 min.
Descomptes| pàg. 56
Col·loqui postfunció

Autoria| Les Impuxibles, Judith Pujol i María Velasco
Direcció| Ariadna Peya i Clara Peya
Textos| María Velasco
Traducció| Judith Pujol
Coreografia| Ariadna Peya
Música| Clara Peya
Intèrprets| Èlia Farrero, Ariadna Peya, Clara Peya, Pau Vinyals i Adrià Viñas

Les Impuxibles

MULTIDISCIPLINAR

VÍDEO “Un espectacle preciós, 
emocionant i torbador.”

Maite Guisado - Recomana.cat 
José Antonio Alba, Teatro Madrid

https://www.youtube.com/watch?v=gypfc3weUpc&feature=emb_title
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ALGUNS 
DIES D’AHIR
Els fets d’octubre de 2017 a Catalunya són ja part de la nostra història recent. 
Molt se n’ha parlat... però se n’ha parlat prou? El text de Jordi Casanovas, 
autor de les punyents JAURÍA i VALENCiANA, ens introdueix a la cuina de la 
família Font que, mentre preparen l’entrepà o mentre sopen, intercanvien les 
seves impressions en els dies immediatament posteriors al primer d’octubre.
Discuteixen sobre el que passa a fora però, també, sobre el que els passa 
a dins. També nosaltres ens podrem afegir a aquesta conversa íntima, tan 
necessària abans que s’escrigui la història dels fets.

DV|13|NOV|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

20  €
Descomptes| pàg. 56

Dramatúrgia| Jordi Casanovas 
Direcció| Ferran Utzet 
Intèrprets| Míriam Iscla, Abel Folk, Marta Ossó i Francesc Cuéllar

Jordi Casanovas

TEATRE
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ELS  
BRUGAROL
Ramon Madaula escriu i protagonitza aquesta comèdia familiar on els 
tradicionals rols de gènere es posen en qüestió per fer saltar pels aires les 
costures d’allò més convencional.
A Cals Brugarol, família de l’alta burgesia catalana i autoproclamats 
progressistes, res tornarà a ser igual després de que la més jove de la nissaga 
decideixi canviar-se el primer cognom pel de la mare al crit de “enderroquem 
el patriarcat!”

DV|20|NOV|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

18  €
1h 10 min (aprox.)
Descomptes| pàg. 56
Premi recull 2020

Autoria| Ramon Madaula
Direcció| Mònica Bofill
Intèrprets| Ramon Madaula, Jaume Madaula i Júlia Truyol
Escenografia| Laura Clos (Closca) i Sergi Corbera
Il·luminació / cap tècnic| Jordi Berch
Vestuari| Isabel Domènech
Veu d’àudios| Quim Àvila, Mercè Arànega i Oriol Guinart

Ramon Madaula

TEATRE
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HERÈNCIA
Estem de celebració, La Cia. de la Industrial Teatrera torna al Teatre Principal/
Margarida Xirgu per oferir-nos, un cop més, una situació única, inigualable, el 
poder assistir a un moment màgic.
Convertir-nos, en un tres i no res, en el darrer element d’una nova creació, 
assistint i participant en el primer contacte del seu nou espectacle amb el públic.
Herència és un espectacle en clau de clown per reflexionar sobre el món que 
ens han deixat i el món que volem deixar.
Dos personatges dins d’un abocador d’escombraries… un viatge tendre i 
divertit per transformar la nostra herència.

DS|21|NOV| 
TEATRE PRINCIPAL/MARGARIDA XIRGU| 
19 H

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

Creació| Industrial Teatrera
Intèrprets| Mamen Olías i Jaume Navarro
Direcció| Jordi Puntí
Ajudantia de direcció| Natalia Méndez
Escenografia| Jordà Ferrer
Il·luminació| Àlex Perucha

Cia. Industrial Teatrera

TEATRE

FAMILIAR
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CONCERT  
DE SANTA  
CECÍLIA

DS|21|NOV|TEATRE ZORRILLA|20.30 H
14  €

Banda Simfònica de Badalona
2020. Un any complicat. La crisi del Covid-19 marcarà un abans i un després 
tant socialment, econòmicament i, sobretot, culturalment.. Com a músics  
(i es pot fer extensible a totes les arts), quan ha calgut hem estat sempre allà. 
I per això, aquí estem, un any més, per poder fer arribar a la ciutat el 
tradicional concert de Santa Cecília!
Enguany, 250è aniversari de Beethoven, ja us podeu imaginar per on aniran 
les obres...  Que gaudiu del concert! 

MÚSICA

Direcció| Manel Barea
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GNOMA
La gnoma Gwendolyn i la seva amiga, l’ocell Matilda, han construït una casa 
per viure juntes. Hi estan molt il·lusionades, però a poc a poc s’adonen que 
la convivència no és tan senzilla. Un dia, la Gwendolyn rep una invitació 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’acceptació dels altres, amb una mirada a una 
estructura familiar diferent.

DG|22|NOV|TEATRE BLAS INFANTE|18 H

6 €
45 min.
Edat recomanada: a partir de 3 anys
Activitat a la Biblioteca de Llefi à-Xavier Soto, 
Dimecres 18 de novembre a les 18 h
Premi al millor espectacle al Festival Internacional 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

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=2F-3WdIlKOQ
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20
21

Teatre Zorrilla
Canonge Baranera, 17

Badalona

Tallers de 
Teatre

Informació: 93 384 40 22
info@teatrezorrilla.cat

Grups 
   de 10 a 13 anys

 de 13 a 15 anys
 de 15 a 17 anys
 majors de 18 anys

Ho organitza:

Mantingueu en tot 
moment la distància de 
seguretat.

Porteu la mascareta 
en tot el recinte i també 
durant la funció.

Feu ús dels gels 
hidroalcohòlics que 
trobareu en tots els accesos.

Seieu a la butaca 
que tingueu preassignada.

Seguiu les indicacions per
accedir, desplaçar-vos i sortir 
dels teatres.

L’entrada i sortida de les 
sales es farà 
esglaonadament
en funció del vostre seient. 

No està permès donar
programes de mà ni cap 
altre material imprès.

Quan aneu als lavabos, 
seguiu les indicacions i 
respecteu la capacitat 
màxima i la distància de 
seguretat.

Veniu al teatre com a mínim
20 minuts abans de l’inici
de l’espectacle perquè 
l’accés sigui gradual i 
ordenat.

Les sales es ventilen, 
netegen i desinfecten 
abans de cada funció.

VINE AL TEATRE AMB TOTES LES GARANTIES
PROTOCOL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ
VINE AL TEATRE AMB TOTES LES GARANTIES
PROTOCOL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ
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EL YIYO & 
SU TROUPE

DV|27|NOV|TEATRE BLAS INFANTE|20.30 H

18  €
Descomptes| pàg. 56

Bailaores| Miguel Fernández Ribas (El Yiyo), Ricardo Fernández Ribas (Tete), Sebastián Fernández 
Ribas (Chino), Maria José González Bravo i Marina González Ortiz 
Percussió| Francisco Santiago Martínez ( Paco de Mode) i Juan Amaya Amador
Cantaores| Miguel Ángel Montero Martín (Miguel de la Tolea), Carmen Jiménez Amador
Guitarra| Eduardo Cortés Santiago
Flauta | Francisco Manuel León

Arriba al Blas Infante una de les noves estrelles del flamenc: el badaloní 
Miguel Fernández Rivas, “El Yiyo”. El joveníssim bailaor, que alguns comparen 
ja amb Joaquín Cortés, ens oferirà la seva personal visió del gènere amb 
passió, sensibilitat i carisma. 
Una expressió de fantasia i coratge sense etiquetes que transcendeix gèneres 
i que s’integra de ple a un flamenc contemporitzat.
“El Yiyo” ve de prop, però ha compartit escenari amb grans figures com 
Mayte Martín, Duquende, Estrella Morente o un altre badaloní, Miguel Poveda, 
i ha fet gaudir públics d’arreu: França, Portugal, Taiwan... Ara li toca a la 
nostra ciutat: serà una nit per al record!

Dansa

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=wbtFI8zumFQ
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DESMONTANDO  
A SÉNECA
És la vida breu, o és que no sabem aprofitar-la? 
Jorge Javier Vázquez vol adreçar-nos un discurs sobre La brevetat de la vida 
del filòsof cordovès Lucio Anneo Sèneca. 
Cansat de les veus que consideren frívola la seva tasca a la televisió, i 
després de patir un ictus, creu que ha arribat el moment de posar-se seriós i 
enfrontar-se a qüestions fonamentals de l’existència: què és la vida?, què en 
fem? Podrà Jorge Javier reeixir en el seu discurs? Les circumstàncies, com 
veurem, no l’hi posaran fàcil! Tanmateix, ell les suportarà, amb l’estoïcisme 
ensenyat pel mestre Sèneca, en aquesta explosiva comèdia. 

DS|28|NOV|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

22  €
75 min.
Descomptes| pàg. 56

Text| Lucio Anneo Séneca, Luis Miguel Serrano y Juan Carlos Rubio
Direcció| Juan Carlos Rubio 
Intèrpret| Jorge Javier Vázquez
Disseny d’escenografia| Curt Allen Wilmer (EstudiodeDos), Leticia Gañán (EstudiodeDos)
Disseny d’il·luminació| José Manuel Guerra
Audiovisuals| Emilio Valenzuela
Música i disseny sonor| Miguel Linares

Jorge Javier Vázquez

TEATRE



|38 39|

BLACK MUSIC 
PELS MÉS MENUTS

DG|29|NOV|10 H|12.30 H
TEATRE PRINCIPAL/ MARGARIDA XIRGU

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 
aventura 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

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=dxE-ny8R3SA&feature=emb_title
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RAMON
El Ramon s’acaba de separar de la Patri i s’instal·la temporalment a 
l’habitació d’adolescent del pis dels pares. Allà retrobarà la guitarra, la 
bicicleta estàtica i tot de cassets que el transporten als anys 90. Des de la 
seguretat de la seva habitació, rememorarà el seu passat, sense imaginar 
que, en el present més immediat, la seva vida està a punt de canviar i 
convertir-se en una autèntica muntanya russa.
Tragicomèdia generacional, Ramon és un d’aquells espectacles imperdibles 
de la temporada.
Una reflexió sobre la por al compromís i la sensació d’eterna joventut amb 
què viu gran part de la generació dels 80. Una capsa de sorpreses per 
afrontar el conflicte que suposa el pas a la vida adulta.

DV|04|DES|TEATRE PRINCIPAL/MARGARIDA XIRGU| 
20.30 H

16  €
90 min.
Premi de la Crítica d’Arts Escèniques 2019 al millor text

Autor| Mar Monegal
Direcció| Mar Monegal
Repartiment| Francesc Ferrer
Composició musical| Francesc Ferrer
Escenografia| Anna Tantull
Dramatúrgia de l’espai i les projeccions| Josep Galindo
Audiovisuals| Toni Roura
Disseny de llums| Conchita Pons

Mar Monegal

TEATRE
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MUJERES

DS|05|DES|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

10 €
1 h

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

Companyia Querencia
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’espectacle Mujeres.
Tota una reivindicació i tot un homenatge a la fi gura de la dona en què es 
ressalta la seva força, sensualitat, creativitat, fermesa, constància, superació 
i instint a través d’un recorregut per l’ampli món del fl amenc i pel món, sovint 
desconegut, de la dansa estilitzada i l’escola bolera.
La companyia representa peces de repertori —i també de creació pròpia— 
com ara Olé de la Curra, La leyenda del beso o La boda de Luis Alonso. 
També hi haurà lloc per al fl amenc més innovador (Bulerias irlandesas) 
i tradicional (Guajiras, Alegrías de Cai, Soleá per Bulerías, Tangos de la 
Repompa).

DANSA



|44 45|

CELEBRARÉ 
MI MUERTE

DV|11|DES|
TEATRE PRINCIPAL/MARGARIDA XIRGU|20.30 H
16 €
75 min.
Col·loqui postfunció

Autoria| Marcos Hourmann, Alberto San Juan i Víctor Morilla
Direcció| Alberto San Juan i Víctor Morilla
Repartiment| Marcos Hourmann
Il·luminació| Raúl Baena i Tony Sánchez
Producció executiva| Producciones del Barrio, Jordi Évole i Ramón Lara

Alberto San Juan
«Sí, yo lo hice. Yo tomé la decisión, llené la jeringuilla y apreté el émbolo. Yo 
inyecté el cloruro potásico. Provoqué la muerte porque creo en la vida» 
Tot sovint, quan anem al teatre ens convertim en jutges del que passa a 
dalt de l’escenari. En aquesta obra, això es compleix de manera exacta. 
Assistirem al judici del cirurgià Marcos Hourmann, que el 2005 va practicar 
l’eutanàsia d’una dona de 80 anys sotmesa a un gran patiment físic, amb 
el consentiment de la seva família, i que va ser denunciat per homicidi per 
l’hospital en què treballava. 
El propi doctor Hourmann omplirà el Teatre Principal/Margarida Xirgu de 
realitat perquè decidim com s’ha de viure.

TEATRE

“Un cant a viure bé i morir dignament.”
Miquel Gascon Baz - Teatre Barcelona.com

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=8BN60Jya03I&feature=emb_title
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Wad Ras, The Prom,  
In Memoriam, Whim

DS|12|DES|TEATRE ZORRILLA|20.30 H

16 €

IT DANSA

IT Dansa, la jove companyia de dansa de l’Institut del Teatre, ens proposa 
quatre coreografies d’estils molt diferents, carregades d’energia i bones 
vibracions. 
Wad Ras, de Montse Sánchez i Ramon Baeza, és una peça de flamenc que 
tracta temes universals com la frustració, la manca de la llibertat, la por i 
la solitud. The Prom, de Lorena Nogal, una coreografia molt teatral amb 
pinzellades d’humor, enyorança i fragilitat que reflecteix la nostàlgia i les 
incerteses de la joventut. In Memoriam, de Sidi Larbi Cherkaoui, una peça que 
juga amb les carícies i els cops. I per últim, Whim, d’Alexander Ekman, una 
peça vital i sorprenent que mostra el caos de la societat moderna de forma 
divertida i esbojarrada.

DANSA

Direcció artística| Catherine Allard
Interpretació| Beth Andrews, Ange Clementine, Albert Carol, Marc Comellas, 
Leonardo, Farina, Aleix Labara, Ioar Labat Bernio, Venetia Jia Yee Lim, Alexander López,
Jaume Luque, Berta Martí, Gaizka Morales, Elisabet Morera, Julia Razquin, Nora 
Svendsgard i Úrsula Urgelés
Coordinació tècnica| Carlos Rueda
Producció| Institut del Teatre DANSA
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POLZET
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 presenta 
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’enfronta a unes 
temàtiques clàssiques com la relació entre 
el bé i el mal, la generositat, la bondat i, 
sens dubte, l’abandonament, el tema 
principal de l’obra.
“Segons diuen, els contes es van 
inventar 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
Premi de la Crítica 2019 al millor espectacle familiar

Zum-Zum Teatre

DG|13|DES|18 H 
TEATRE PRINCIPAL/MARGARIDA XIRGU

FAMILIAR

TEATRE

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

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ZzU1I5yrM38
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DANIEL  
LIGORIO

DV|18|DES|TEATRE ZORRILLA|20.30 H
16€

Piano| Daniel Ligorio

Clar de Lluna 
Sonata per piano n.º14 en do 
sostingut menor op. 27 n2 
«Quasi una fantasia» 
Adagio Sostenuto/ Allegretto 
Presto/Agitato

La tempestat 
Sonata per piano n.º17  
op. 31 n.2 
Largo-Allegro/Adagio/Alle-
gretto 

L’Aurora (Waldstein) 
Sonata per piano n.º 21  
en do major op. 53 
Allegro con brio/Introduzio-
ne-adagio molto-attacca/Ron-
do-Allegretto moderado 
 

BEETHOVEN,  
EL CAMÍ CAP  
A LA LLUM
Les tres sonates que ens oferirà el prestigiós pianista 
Daniel Ligorio són un viatge interior a la personalitat 
creativa de L.V. Beethoven, on es mostra l’anhel 
d’aconseguir la pau, la llum, l’acceptació i la veritat, 
envoltat sempre en una inquietant tempesta emocional 
i foscor latent, que tortura i arrossega per moments 
audiència, intèrpret i compositor. La vida de L.V.Beethoven 
és el camí d’una persona emocionalment incompresa 
a la recerca de l’acceptació i l’estima del proïsme. La 
seva música ens ensenya i ens mostra el camí cap a la 
fraternitat i l’enteniment. 
Daniel Ligorio ens oferirà aquest magnífic repertori en el 
marc del 250è aniversari del naixement de L.V. Beethoven.

Programa:

MÚSICA
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ESTAT  
D’EMERGÈNCIA

DG|20|DES| 
TEATRE PRINCIPAL/MARGARIDA XIRGU|19 H
18 €
75 min.
Descomptes| pàg. 56

Direcció| Joan Ramon Graell, amb l’ajudantia de Joan Arqué 
i Špela Vodeb.
Autoria| Creació col·lectiva
Dramatúrgia| Joan Arqué
Moviment| Špela Vodeb
Interpretació| Maria Palma Borràs, Lara Renard García, 
Carlos Francos Peré, Gabriel, Salaün Rivalland, Júlia Clarà 
Badosa, Raimon Mató Rabassedas, Bruno Toso del Valle

Producció Nacional de Circ
Com veuen els joves artistes d’avui l’estat 
d’emergència en què desenvolupen la seva tasca?
Ens ho mostraran amb un muntatge de circ 
contemporani de primer nivell. Una proposta 
artística on les crisis ecològica, d’habitatge, 
política, i finalment, sanitària, són matèria 
de reflexió i creació, amb una escenografia 
minimalista en què ressona l’impacte del 
confinament en la feina de la producció cultural.
Una peça de gran format escènic en què 
tornarem a gaudir del ric panorama creatiu 
del circ català, en el marc del Pla d’Impuls del 
Circ del Departament de Cultura: la Producció 
Nacional de Circ. 
Badalona Cultura s’uneix a la xarxa de teatres 
municipals còmplices d’aquest muntatge, 
liderada per La Vela d’Estruch de Sabadell, 
que, un cop més, tornen a mostrar el seu 
recolzament a l’escena en temps de crisi.

CIRC

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=mVd6OXkG79Y&feature=emb_title


|54 55|

ELS PASTORETS

DS|26|DES|TEATRE ZORRILLA|19 H
DG|27|DES|18 H
Venda d’entrades a partir de l’octubre 
3 h.

La Dramàtica d’El Círcol
Celebrem els 100 anys d’Els pastorets d’El Círcol!
El 26 de desembre del 1920 La Dramàtica estrenava l’obra de Els Pastorets 
o l’adveniment de l’infant Jesús de Josep Maria Folch i Torres a El Círcol. 
Des de llavors, Els Pastorets s’han convertit en una cita indispensable de les 
festes nadalenques a Badalona. Per això, aquest any, els celebrarem sense 
estar-nos de res!
Moltes novetats i sorpreses per a tota la família ompliran l’agenda d’actes del 
centenari. I amb la col·laboració de Badalona Cultura, l’acte central el cele-
brarem al Teatre Zorrilla. 
Comencem a escalfar motors? Ai, Lluquet! Ai, Rovelló!

TEATRE

Direcció| Toni Forteza Soler
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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

TROBA’NS A

NOVA PROGRAMACIÓ
gener_maig 2021

JAURÍA 
JORDI CASANOVAS

FILOMENA 
MARTURANO
ORIOL BROGGI

INFANTICIDA 
MARC ANGELET

Sant Miquel, 54, 08911 Badalona
Tel: 93 384 40 22
comunicacio@badalonacultura.cat
taquilla@badalonacultura.cat

@zorrillabdncat

teatrezorrilla.badalona

teatrezorrilla

https://twitter.com/zorrillabdncat
https://www.facebook.com/teatrezorrilla.badalona
https://www.instagram.com/teatrezorrilla/


|58 59|

TEATRE PRINCIPAL/ MARGARIDA XIRGU 
|20.30H

DM|16|SET DM|23|SET

CICLE 
GAUDÍ

Venda d’entrades
teatrezorrilla.cat
i taquilles al teatre
4,5€ (amb descomptes)
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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 ZORRILLA
Aforament
450 localitats
Canonge Baranera, 17
08911 Badalona
www.teatrezorrilla.cat

Transport Públic: 
metro L2 Badalona Pompeu Fabra 
Rodalies Renfe Badalona

TEATRE PRINCIPAL/ 
MARGARIDA XIRGU
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
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      Més informació a 
www.apropacultura.cat

Badalona Cultura està molt contenta de seguir formant part, un 
any més, del projecte Apropa Cultura. Un programa que porta ja 
14 anys posant l’èmfasi en el poder transformador de la cultura 
i treballant per fer-la accessible als col·lectius en situació de 
vulnerabilitat. Durant aquests 14 anys de recorregut, la xarxa 
Apropa Cultura s’ha anat estenent arreu de Catalunya i ja és present 
a la majoria de comarques. Badalona Cultura en forma part des de 
l’any 2016.
Aquesta temporada 2020-21 Apropa Cultura posa el focus en 
un col·lectiu de persones que conviuen amb un trastorn mental. 
Durant tota la temporada, el programa Apropa Cultura organitzarà, 
en col·laboració amb equipaments culturals i entitats socials, 
activitats per sensibilitzar i conèixer millor les característiques, 
necessitats i realitats de les persones d’aquest col·lectiu. Entre els 
actes que s’hi faran, hi ha la sisena edició de la Setmana Apropa 
Cultura, que tindrà lloc del 26 d’octubre a l’1 de novembre i que 
enguany estarà dedicada als col·lectius de salut mental.

La representació, el divendres 6 de 
novembre, al Teatre Principal/Margarida 
Xirgu, de l’espectacle Suite TOC núm. 
6, de les germanes Peya, serà una 
altra bona ocasió per apropar-nos 
a un d’aquests trastorns mentals, 
el TOC. En podrem parlar, un cop 
acabat l’espectacle, amb persones 
afectades per la malaltia, com les 
pròpies germanes Peya, i també 
amb professionals que treballen amb 
col·lectius de Salut Mental.

• Promoció vàlida fi ns a exhaurir les places  limitades de l’aparcament.
• Pàrquings adherits a la promoció; Engestur Pompeu Fabra, Engestur El Viver.
• 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.
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Pg. de la Rambla

C. Francesc Layret

TEATRE ZORRILLA
C. Canonge Baranera, 17
08911 BADALONA

Plaça Pompeu Fabra, 149
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TEATRE PRINCIPAL
/MARGARIDA XIRGU
C. Francesc Layret, 41
08911 BADALONA

Plaça Pompeu Fabra, 149

et porta al teatre!



teatrezorrilla.cat
TEL.: 933 84 40 22
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