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Gener - maig 2021

Teatre - música - dansa - màgia

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

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

Zorrilla - Margarida Xirgu - Blas Infante
Gener - maig 2021

@zorrillabdncat
teatrezorrilla.badalona
teatrezorrilla

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

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

www.teatrezorrilla.cat

Teatre - música - dansa - màgia
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Diumenge 21 de febrer 18 h

Teatre Margarida Xirgu

The Postman

Festival Internacional de Màgia
XXI Memorial Li-Chang

VALENTINA
QUÀNTICA
PÀG 60

6€

Diumenge 14 de març 18 h

Teatre Margarida Xirgu

30

Geometria

6€

Quinzena Metropolitana
de Dansa

		

FAMILIAR

TEATRE

MÀGIA

Diumenge 11 d’abril 18 h

Teatre Blas Infante

Gnoma
BLUES &
RITMES

DANSA

6€

MÚSICA
Diumenge 23 de maig 18 h

Teatre Margarida Xirgu

Valentina Quàntica
6€

Ho organitza

Amb el suport

Mitjans de comunicació oficials

Venda d’entrades

www.teatrezorrilla.cat
Imprès a
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NOVETATS AL SERVEI
D’ATENCIÓ
A L’ESPECTADOR
Venda d’entrades
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 facilitar-vos la compra per aquest canal.

Les taquilles del Teatre Zorrilla i Margarida Xirgu oferiran
atenció presencial, sempre amb cita prèvia*, només a aquelles
persones que no tinguin 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 12 h a 14 h.

Les taquilles del Teatre Zorrilla romandran obertes oferint
atenció presencial en horari de 16.30h a 20h els dies 23, 24,
29 i 30 de desembre i els dies 4 i 5 de gener.

CANVI D’HORARI-20 H
Hem reajustat l’horari d’inici de les funcions i la sortida del
públic a les condicions marcades pel confinament nocturn
decretat arran de la pandèmia de la COVID-19: tots els
espectacles dels divendres i dissabtes, així com el Cicle
Gaudí dels dimecres, començaran a les 20 h per garantir
que els espectadors tornin a casa amb tranquil·litat.
Seguint la normativa vigent, una vegada es compren les entrades de grup, la butaca contigua es bloquejarà per mantenir la
distància de seguretat.

Promoció especial:
PACKS D’ENTRADES
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.

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

DS|30|GENER|TEATRE ZORRILLA|20 H
25 €
1 h 25 min.
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

Col·loqui amb la companyia després de la funció
Premio Cultura contra la violéncia de género 2019 del Ministerio de Igualdad

JAURÍA
Jordi Casanovas

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
dramatúrgia impecable i colpidora
de principi a fi, una concatenació
de manifestacions i rèpliques dels
protagonistes que cauen com una llosa
sobre cadascun dels espectadors.
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, Maria Hervás, Franky Martin, Ignacio Mateos, Javier Mora,
Raúl Prieto i Martiño Rivas

TEATRE
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DV|05|FEBR|TEATRE ZORRILLA|20 H
20 €
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

VÍDEO

TEATRE

THE
OPERA
LOCOS
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

|10

Dramatúrgia i direcció| Yllana
Intèrprets| Toni Comas (tenor), María Rey-Joly (soprano), Alberto Frias (contratenor), Mayca Teba
(mezzosoprano) i Enrique Sánchez (baríton)
Direcció musical| Marc Álvarez i Manuel Coves
Coreografia| Carlos Chamorro
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DV|12|FEBR|TEATRE ZORRILLA|20 H
18 €
1 h 10 min.
Descomptes| pàg. 62

TEATRE

ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

ELS
BRUGAROL
Ramon Madaula
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 no tornarà a ser igual després que la més jove de la nissaga
decideixi canviar-se el primer cognom pel de la mare al crit de “enderroquem
el patriarcat!”

Autoria| Ramon Madaula
Direcció| Mònica Bofill
Intèrprets| Ramon Madaula, Jaume Madaula i Estel Solé
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
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et porta al teatre!
4 hores de pàrquing gratuït presentant l’entrada del teatre!
Coneix les bases, condicions i logística pel bescanvi del tiquet del pàrquing a la
web del Teatre Zorrilla.

TEATRE MARGARIDA XIRGU
C. Francesc Layret, 41
08911 BADALONA

TEATRE ZORRILLA
C. Canonge Baranera, 17
08911 BADALONA

Plaça Pompeu Fabra, 149
Pompeu
Fabra

Plaça Pompeu Fabra, 149
C. F
ran
c

esc

Pompeu
Fabra

Lay

ret

C. F
ran
c

esc

Lay

ret

Plaça
de la Vila

Av. del President
Companys, 4

C. Canonge

Baranera

Pg. de la Rambla
Pg. de la Rambla

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

Mar
C. del

jol

Baranera

Avgda.

C. Canonge

Martí Pu

Mar
C. del

Avgda.

Martí Pu

jol

Plaça
de la Vila

LI-CHANG DS|13|FEBR|TEATRE MARGARIDA XIRGU
|20 H

18 €
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 62

MÀGIA
I HUMOR
XXI Memorial Li-Chang

ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

Aquest 2021, més que mai, ens cal
aquesta combinació tan prodigiosa
de la màgia amb l’humor o de l’humor
amb la màgia. L’ordre dels factors no
ens alterarà el producte ni les ganes
de riure i enlluernar-nos amb els trucs
i l’enginy dels dos mags que ens
acompanyaran a la gala d’enguany.
Què podríem esperar, si no, d’una
gala presentada per un mestre de la
comèdia com Dani Pérez? Actor i
humorista amb 25 anys de trajectòria
a l’esquena, és un dels grans noms del
monòleg barcelonès.
El memorable ex-col·laborador del
programa El Hormiguero, el televisiu
Jandro, torna al festival per deixar-nos
bocabadats amb el seu estil particular.
No és perquè sí que fins i tot ha
triomfat a Las Vegas.
I tindrem, també, un dels nous
representants de la màgia actual:
Xulio Merino. El gallec extreu
l’autèntica essència de la màgia de
les coses més absurdes i converteix
les seves accions en autèntics
miracles. I ho fa, a més, d’una manera
extravagant, fresca i divertida!
Teniu ganes de divertir-vos?

|16

MÀGIA
Direcció| Enric Magoo
Presentador| Dani Pérez
Mags| Jandro i Xulio Merino
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LI-CHANG DG|21|FEBR|TEATRE MARGARIDA XIRGU
FAMILIAR |18 H

6€
55 min.

THE POSTMAN
XXI Memorial Li-Chang
El mag Txema Muñoz ens porta al Teatre Margarida Xirgu l’espectacle amb
el qual ha estat premiat en diversos països d’arreu del món com ara la Xina,
Alemanya, França, Xile o el Japó.
The Postman és la història d’un carter i del misteri d’un paquet sense
destinatari. Després de repartir cartes i paquets en més de vint països
diferents —n’ha portat, fins i tot, a la reina d’Anglaterra, al Papa i a un
president de la Casa Blanca—, haurà de descobrir per a qui és el paquet
misteriós.
Una història fantàstica amb objectes que provoquen situacions màgiques i
inexplicables. Una aventura màgica amb un final sorprenent.

Direcció i interpretació| Txema Muñoz
Banda sonora original| Tomás Peire i Lucas Peire
Escenografia| Placton escena, StageLab

|18

MÀGIA

19|

LI-CHANG DV_DS|26_27|FEBR|20 H
DG|28|FEBR|12 H_19 H
TEATRE ZORRILLA

Incansables, volem seguir estenent pel món l’interès de l’il·lusionisme i gaudir
del talent de qui el practica, i per això aquest any tornarem a comptar amb un
elenc de mags i magues de gran prestigi i reconeixement internacional.
Des d’Úbeda ens arribarà la màgia teatral de Rubén Vilagrand, format a
l’Escola Màgica d’Ana Tamariz i Premi Nacional de Màgia. Amb el maletí
ple de somnis i una magistral interpretació, presenta un espectacle únic i
modern que combina mímica, màgia i comèdia en una atmosfera de fantasia i
meravella.

22 €
El dia 28 a les 12 h_16 €
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

GALA
INTERNACIONAL
DE MÀGIA
XXI Memorial Li-Chang

De vegades el talent per la màgia ve de família. És el cas de Solange
Kardinaly, tercera generació d’una família de mags portuguesos.
Especialitzada en canvis ràpids de vestuari, una disciplina poc vista dins del
món de la màgia, ha recorregut el planeta amb un show espectacular que ha
recollit una gran quantitat de guardons.
És possible agafar una bombolla de sabó amb la mà? Marco Zoppi &
Rolanda vindran d’Itlàlia per desmostrar-nos que potser sí… Són uns dels
pocs il·lusionistes al món que dominen aquest art desconegut i fascinant de
les bombolles màgiques.
De Canàries vindrà Héctor Mancha per deixar-nos sense paraules amb una
de les especialitats més difícils de l’il·lusionisme: la manipulació. Ens oferirà
el número magistral amb el qual va aconseguir el màxim guardó que pot
guanyar un mag: el gran premi mundial de màgia FISM 2015.
I també tindrem talent de casa nostra: el Mag Edgard ens portarà un
espectacle on la teatralitat es barreja amb sorprenents i innovadores il·lusions
que provoquen un fort impacte al públic. L’original posada en escena, amb un
estil molt Tim Burton, el va fer guanyador del programa de màgia de TV1 Pura
màgia i del 1r Premi Nacional de Màgia en la modalitat de grans il·lusions.

MÀGIA

I tot aquest repertori màgic estarà presentat per Karim, l’innovador mag
asturià i monologuista que porta més de 20 anys trepitjant escenaris amb tot
el seu carisma i simpatia.
Que res aturi la màgia!

Direcció| Enric Magoo
Presentador| Karim
Mags| Rubén Vilagrand (Andalusia), Solange Kardinaly (Portugal), Marco Zoppi & Rolanda (Itàlia),
Héctor Mancha (Canàries), Mag Edgard (Catalunya)
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DV|05|MARÇ|TEATRE ZORRILLA|20 H

TEATRE

20 €
1 h 40 min.
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

VÍDEO

ALGUNS
DIES D’AHIR
Jordi Casanovas
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.

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

|22
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LI-CHANG DG|07|MARÇ|TEATRE BLAS INFANTE|18 H
FAMILIAR
6 €
1 h 30 min.

GALA
SOLIDÀRIA
El punt final al Festival el posarem un any més al Teatre Blas Infante amb
aquesta gala tan especial que promou la màgia jove.
Gaudirem d’una nova generació de mags presentats pel Mag Caru. El
manresà, amb el seu estil proper i elegant, ens portarà la il·lusió i ens ajudarà
a connectar amb el nen i la nena que portem dins.
Pujarà a l’escenari el Premi Jove Li-Chang 2020: en Roger Sala. Escollit
dins del Festival Magicus de Barcelona, ens seduirà amb el seu número de
manipulació clàssica modernitzada Thief’s dance.
L’acompanyaran Doble A, una parella de mags que fusionen l’humor absurd,
el teatre, la comèdia i la màgia per crear números únics i diferents.
També tindrem el Mag Rovi. Porta des dels 12 anys voltant per Catalunya i
fusionant la música amb la màgia. Podràs seguir el seu ritme màgic?
I finalment comptarem amb el joveníssim mag Dídac, creador d’una màgia
musical, plena de sorpreses i trucs inesperats.

MÀGIA

La recaptació d’aquesta gala es destinarà a Solidarimàgia, una iniciativa
que acosta la màgia a tothom i a tot arreu. Amb l’edició d’enguany, el projecte
podrà organitzar espectacles i tallers de màgia per a diversos col·lectius en
centres de menors no acompanyats, centres d’acollida de persones sense
sostre, presons i geriàtrics.
Direcció| Enric Magoo
Coordinació| Mag Nani
Presentador| Mag Caru
Mags| Mag Rovi, Roger Sala, Doble A i Dídac
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FAMILIAR

DV|12|MARÇ|
TEATRE MARGARIDA XIRGU|19 H

ENTRADA LLIURE
amb la compra de qualsevol altre espectacle familiar

VÍDEO

HERÈNCIA
Cia. Industrial Teatrera
Estem de celebració! La Cia. de la
Industrial Teatrera torna al Teatre
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.
Creació| Industrial Teatrera
Intèrprets| Mamen Olías i Jaume Navarro
Direcció| Jordi Puntí
Ajudantia de direcció| Natalia Méndez
Escenografia| Jordà Ferrer
Il·luminació| Àlex Perucha

|26

TEATRE

DS|13|MARÇ|TEATRE BLAS INFANTE|20 H
DANSA
18 €
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

VÍDEO

EL YIYO &
SU TROUPE
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!
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

|28
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FAMILIAR DG|14|MARÇ |
TEATRE MARGARIDA XIRGU|18 H
6€
50 min.
Edat recomanada a partir de 7 anys
Espectacle únic de dansa amb ulleres 3D

VÍDEO

GEOMETRIA

Companyia Roseland Musical
Llums, danses i colors ompliran el Teatre
Zorrilla per endinsar-nos en un viatge
sensorial 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.

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

DANSA

|30
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B&R DV|19|MARÇ|TEATRE ZORRILLA|20 H

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

IAN SIEGAL
Blues britànic amb pedigrí
És un dels bluesman britànics més aclamats de les últimes dècades. A les
prestatgeries, entre nombrosos altres premis, hi té deu British Blues Awards i
quatre reconeixements dels Premis Europeus de Blues. Una revista, Mojo, ha
llorejat dos dels seus discos com els millors de l’any en l’apartat de blues. Una
altra, Classic Rock, no ha vacil·lat a l’hora de qualificar-lo de “tresor nacional”.
I músics com Jimbo Mathus, Alvin Youngblood Hart i North Mississippi
Allstars l’han tingut sempre com algú en qui confiar plenament a l’altra punta
de l’Atlàntic. Ian Siegal, nascut a Portsmouth però amb un ADN propi del
Mississippí, obre per fi un nou Blues & Ritmes en el que serà el seu primer
concert a Catalunya en una pila d’anys. Una veu rugosa i d’alta graduació
connectada amb els racons més recòndits de l’ànima, un estil amb la guitarra
que és pura emoció i una banda foguejada en mil aventures capaç de fer
tremolar cadascuna de les butaques del Zorrilla. Blues de primera divisió.

Veu i guitarra| Ian Siegal
Bateria| Rafael Schwiddessen
Baix| Danny van t’Hoff
Guitarra i veus| Dusty Ciggaar
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B&R DS|20|MARÇ|TEATRE ZORRILLA|20 H
16 €
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

JOANA SERRAT
& THE GREAT
CANYONERS

Estrena absoluta del nou disc
Cartell de l’Americana Fest de Nashville de fa dos anys: bons amics del Blues
& Ritmes com Buddy Miller, Jim Lauderdale i Rosie Flores, i, entremig de tots
ells, guanyant-se el reconeixement de la no poc exigent escena internacional de
la música nord-americana d’arrels, la vigatana Joana Serrat. L’havíem d’haver
vist actuar a Badalona el 2020 i la Covid ho va frustrar, però l’espera, en tot cas,
haurà valgut la pena, ja que Joana Serrat, acompanyada d’una banda, The Great
Canyoners, de cristal·lines harmonies, ha triat el Blues & Ritmes (gràcies, Joana!)
per fer l’estrena absoluta del seu esperadíssim cinquè disc: Hardcore from the
Heart, un viatge emocional, dolorós i commovedor que la reafirma com un dels
grans talents de la música del nostre país. Cuinades amb el productor Ted Young
(Kurt Vile, Sonic Youth, Lee Ranaldo) i amb unes interpretacions vocals com mai
no havíem vist en Serrat, les cançons de Hardcore from the Heart reflexionen
sobre les dificultats d’assolir un ideal de vida i ens assegura una màgica vetllada al
Zorrilla que, de ben segur, costarà oblidar. Vic, Nashville… Badalona!

Veu, guitarra i harmònica| Joana Serrat
Guitarra elèctrica i cors| Vidal Soler
Guitarra elèctrica i cors| Bernat Sànchez
Pedal steel| Miguel P. Kersley
Baix| Ruben Alcazar
Bateria| Toni Serrat
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B&R DG|21|MARÇ|TEATRE MARGARIDA XIRGU|19 H
20 €
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

LUKE
WINSLOW-KING
Nova música nord-americana
d’arrels
Diguem-ne elegància, diguem-ne exquisidesa o diguem-ne simplement... Luke
Winslow-King. La irrupció, fa poc més d’una dècada, d’aquest gentleman del
nord de Michigan format musicalment en el gresol de cultures que sempre ha
estat Nova Orleans, ha significat un plus de classe i distinció per a les músiques
nord-americanes d’arrel. Amb un ampli espectre d’influències que va de Woody
Guthrie a Béla Bartok i un segell inconfusible a l’hora d’abordar músiques com
el blues, el country, el folk o el jazz tradicional, el nostre home ha firmat per a
la discogràfica Bloodshot una col·lecció d’àlbums que figuren entre els tresors
més preuats de l’americana d’aquest segle i que té com a última referència el
fantàstic —i accentuadament blues— Blue Mesa, publicat el 2018. Un cantant
i guitarrista d’aquells que ja no en queden que, a Badalona, actuarà en companyia del virtuosíssim guitarrista italià Roberto Luti, vell còmplice dels seus temps
a Nova Orleans. Ens espera una vetllada plena de classe i bon gust.

Veu i guitarra| Luke Winslow-King
Guitarra i veus| Roberto Luti

BLUES &
RITMES
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B&R DV|26|MARÇ|TEATRE ZORRILLA|20 H
16 €
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

AZIZA BRAHIM

Estrena absoluta del nou disc
La pandèmia va impedir a Aziza Brahim presentar el seu nou disc, Sahari, editat,
com els dos anteriors, sota el paraigua de la discogràfica Glitterbeat, en cap
escenari de l’Estat. És per això que ens omple d’orgull que la veu del Sàhara
Occidental més influent de la seva generació hagi triat el Blues & Ritmes, on ja
va protagonitzar un impactant concert l’any 2016, per estrenar, finalment, un
recull de cançons sobre l’exili i l’enyor del poble sahrauí que World Music Charts
Europe, com sol fer sempre amb tots els seus treballs, ha inclòs entre els deu
millors discos de l’any. Nascuda als campaments de refugiats de Tinduf (Algèria)
i establerta a Catalunya des de fa més de vint anys, Aziza Brahim ha actuat en
escenaris de gran prestigi de França, Alemanya o el Regne Unit i és una de les
més fermes representats artístiques dels anhels del poble sahrauí. Ens retrobem
amb ella, cinc anys després, al capdavant d’una banda extraordinària en què hi
figura un dels músics més reputats de la nostra ciutat: Guillem Aguilar, baixista,
entre molts altres projectes, de Coetus, Raúl Rodríguez i Jackson Browne.

Veu i tabal| Aziza Brahim
Baix| Guillem Aguilar
Guitarra elèctrica| Ignasi Cussó
Bateria i percussió| Nico Roca

BLUES &
RITMES

|38

39|

DS|27|MARÇ |TEATRE MARGARIDA XIRGU|20 H
18 €
65 min.
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

Col·loqui amb la companyia després de la funció

WINNIPEG
Norbert Martínez

L’any 1939, el vaixell francès Winnipeg, llogat pel poeta i cònsol xilè Pablo
Neruda, va aconseguir transportar 2.500 exiliats republicans que des del final
de la Guerra Civil espanyola sobrevivien en camps de refugiats a la veïna França
fins a l’altra banda de l’Atlàntic, a Xile, per exercir el seu dret d’asil.
Aquesta és la història lamentablement silenciada que el muntatge teatral
Winnipeg ha volgut recuperar. Tot un cant a la llibertat i a l’esperança que dóna
veu, des d’una mirada actual, a la història de tots aquells exiliats i totes aquelles
exiliades: “els fills de Neruda”, tal com es feien dir. Recuperem, així, un moment
clau de la nostra història recent que sembla haver quedat onejant, perdut, en la
fràgil memòria espanyola.
“Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema, que hoy
recuerdo, no podrá borrarlo nadie”.
Pablo Neruda

Autoria| Laura Martel
Direcció| Norbert Martínez
Repartiment| Laia Alberch, Laura María González, Martí Salvat i Edu Tudela
Espai sonor| Nacho López
Escenografia| Anna Tantull

TEATRE
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B&R DG|28|MARÇ|TEATRE MARGARIDA XIRGU|19 H
20 €
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

JESCA HOOP
Una artista enigmàtica
i captivadora
Fa vint anys, feia de cangur als fills de Kathleen Brennan i Tom Waits, qui va
arribar a dir de les seves cançons que produïen el mateix plaer… que banyarse en un llac a mitjanit. Des de fa uns anys, però, la californiana Jesca Hoop,
criada en una família de mormons fins que, ja d’adolescent, va dir prou a
la religió, és un dels talents més polièdrics i captivadors de la música nordamericana d’autor. L’avalen cinc discos amb una mirada estranya i personal cap
a músiques com el folk, el pop, el jazz i el blues així com inspiradors exercicis
col·laboratius com el que, l’any 2016, va compartir amb Sam Beam d’Iron &
Wine: Love Letter For Life. Establerta des de fa uns anys al Regne Unit, Hoop
viatja fins a Badalona per destapar-nos els enigmes del seu extraordinari i
colpidor últim disc produït per John Parish: Stonechild, una mirada a la cara
fosca de la maternitat. Una veu magnètica i allunyada de convencionalismes
disposada a cloure el festival amb una d’aquelles íntimes vesprades típicament
Blues & Ritmes.

Veu i guitarra| Jesca Hoop

BLUES &
RITMES
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DV|09|ABRIL|TEATRE MARGARIDA XIRGU|20 H
16 €
1 h 10 min.

TEATRE

ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

VÍDEO

INFANTICIDA
Víctor Català
Un dels muntatges més originals i brillants de la temporada teatral es presentarà
al Teatre Margarida Xirgu: el clàssic de Caterina Albert (Víctor Català) en format
d’òpera electrònica!
El gran repte escènic d’una adaptació d’aquesta magnitud només podia assolirse reunint un equip de luxe: la compositora Clara Peya, el dramaturg Marc
Rosich i el director Marc Angelet. Tots tres acompanyen Neus Pàmies en un
trajecte tràgic per narrar en forma de monòleg musical el capítol més dur i cruel
de la vida de la Lena.
La Infanticida parla d’una dona que intenta trobar una escletxa de llum en un
món fosc i desolador.
Una proposta magnífica, rodona.
Miquel Gascon Baz, Teatre Barcelona

Autoria| Caterina Albert (Víctor Català)
Idea original, producció i interpretació| Neus Pàmies
Composició musical| Clara Peya
Adaptació i dramatúrgia| Marc Rosich
Direcció d’escena| Marc Angelet
Escenografia| Laura Clos “Closca” i Felipe Cifuentes
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VINE AL
AL TEATRE
TEATRE AMB
AMB TOTES LES GARANTIES
VINE
PROTOCOL
PROTOCOL DE
DESEGURETAT
SEGURETATI IPREVENCIÓ
PREVENCIÓ
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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.

FAMILIAR DG|11|ABRIL|
TEATRE BLAS INFANTE|18 H
6€
45 min.
Edat recomanada: a partir de 3 anys
Activitat a la Biblioteca de Llefià-Xavier Soto, Dimecres 7 d’abril a les 18 h
Premi al millor espectacle al Festival Internacional de Titelles Festitíteres 2019

VÍDEO

GNOMA
Pea Green Boat
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.

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

47|

DV|16|ABRIL|TEATRE MARGARIDA XIRGU|20 H
18 €
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

SMILEY,

DESPRÉS DE L’AMOR
Guillem Clua
L’Àlex (Ramon Pujol) i el Bruno (Albert Triola) es retroben als escenaris després
d’aquell primer petó de fa nou anys que ho va canviar tot.
A l’Smiley del 2021, la mateixa parella ens presenta una nova història que
mostra una realitat ben diferent de la del 2012, quan era una excepcionalitat
que una comèdia romàntica estigués protagonitzada per dos homes joves.
No només els temps han canviat, també la vida i la relació entre l’Àlex i el
Bruno. Ara tornen per explicar-nos que l’amor pot ser alguna cosa més que
passió desfermada i focs artificials.
La crisi dels quaranta, el matrimoni, els fantasmes del passat o les
expectatives que crea l’amor romàntic sorgiran i es mesclaran en aquesta
comèdia romàntica que busca de nou fer-nos emocionar, riure i estimar.
“Estimar-nos una mica més i una mica millor”.
Smiley es deliciosa, muy divertida, sentimental sin blandenguería y funciona
porque los personajes tienen verdad. Rebosa alegría y optimismo. Es real, es
viva, es actual y es de siempre.
Marcos Ordoñez, Babelia
Text i direcció| Guillem Clua
Intèrprets| Ramon Pujol i Albert Triola
Escenografia i vestuari| Sergi Corbera
Cap tècnic i il·luminació| Arnau Planchart
Disseny de so| Roger Àbalos
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DG|25|ABRIL|TEATRE ZORRILLA|19 H
25 €
1 h 50 min.
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

PEDRO PÁRAMO
Mario Gas
Pau Miró i Mario Gas porten a escena la poètica tenebrosa de la novel·la del
mexicà Juan Rulfo, referent del “realisme màgic” de mitjans del segle XX a
Llatinoamèrica.
Pedro Páramo és la història del pare, el cacic de Comala, i la del fill, que torna
a la recerca del pare i es troba amb un poble arrasat.
Un univers ple de fortes sensacions, poètic i desolador, esquerdat per la
desigualtat, on ressonen els ecos persistents d’un passat que es fa present.
Una simfonia teatral que tan sols necessita dos grans actors com Vicky Peña i
Pablo Derqui per donar veu a un munt de personatges.
Una denúncia a la corrupció i a l’abús de poder. Perquè de vegades és
necessari recórrer als clàssics per desxifrar el present.

Autoria| Juan Rulfo
Dramatúrgia| Pau Miró
Direcció| Mario Gas
Repartiment| Vicky Peña i Pablo Derqui
Escenografia| Sebastià Brosa

TEATRE
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DS|08|MAIG|TEATRE ZORRILLA|20 H
25 €
1 h 40 min.
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

VÍDEO

EL MÈTODE
GRÖNHOLM
Sergi Belbel

Deu anys després d’haver-se estrenat, l’obra
de Jordi Galceran ja s’ha representat a més
de 60 països i s’ha convertit en un clàssic del
teatre contemporani català.
Un fenomen teatral, en paraules del seu
director, Sergi Belbel, l’èxit del qual rau
en el fet que parla d’una situació i d’unes
sensacions que tots i totes coneixem prou
bé: presentar-nos a una entrevista de feina,
ser examinats, esperar agradar,... Una
situació i unes sensacions, però, que els
personatges —quatre candidats a un lloc
d’alt executiu d’una multinacional— portaran
al límit en una lluita rocambolesca per
agradar a no saben ben bé qui.
Una comèdia de rialles assegurades, perquè
no hi ha res més divertit que riure’s de
nosaltres mateixos.

Autoria| Jordi Galceran
Direcció| Sergi Belbel
Intèrprets| Enric Cambray, Marc Rodríguez, Mar Ulldemolins i David Verdaguer
Escenografia| Paco Azorín

TEATRE
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DG|09|MAIG|TEATRE ZORRILLA|19 H
10 €

CONCERT DE
L’ORQUESTRA
DE CAMBRA DEL
CONSERVATORI

Mozart – Arriaga

El Concert per a flauta i arpa de Mozart és una de les obres més populars del
compositor i va ser escrita per ser interpretada en un entorn domèstic per
l’aristòcrata Duc de Guînes i la seva filla Marie-Louise-Philippine. És una obra
deliciosa en la qual els dos solistes dialoguen amb l’orquestra i actuen també
com a duet solista, com si fossin un grup dins un altre grup. En aquesta
ocasió, l’Orquestra de Cambra del Conservatori ha convidat l’extraordinària i
jove arpista Jimena Eisele. La madrilenya, molt coneguda en el món d’aquest
instrument, actuarà formant duo amb l’estudiant Marta Rovira.
La sessió es complementa amb la Sinfonía en Re para Gran Orquesta de J.C.
de Arriaga, un compositor que la mitologia musical ha volgut identificar com
el “Mozart hispànic” pel seu talent precoç i per l’extraordinària qualitat de la
seva obra. La Sinfonía en Re para Gran Orquesta, escrita cap a l’any 1828,
posa de manifest aquesta gran capacitat compositiva. És també una peça
cabdal en la recuperació musical del nacionalisme del segle XIX.

|54

MÚSICA

Programa:
W.A. Mozart (1756-1791): Concert per a flauta i arpa (Allegro, Andantino,
Rondeau —Allegro)
J.C. de Arriaga (1806-1826): Sinfonía en Re para Gran Orquesta (Adagio,
Andante, Minuetto, Allegro)
Director| Joan Antoni Pich
Flauta| Marta Rovira
Arpa| Jimena Eisele
Orquestra de Cambra del Conservatori de Badalona
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DV|21|MAIG|TEATRE MARGARIDA XIRGU|20 H
MULTIDISCIPLINAR

18 €
1 h 15 min.
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

Col·loqui amb la companyia després de la funció

VÍDEO

SUITE TOC
NÚM.6

Un espectacle preciós,
emocionant i torbador.
Maite Guisado, Recomana.cat
José Antonio Alba, Teatro Madrid

Les Impuxibles

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
desbordant, 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.

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
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DS|22|MAIG|TEATRE ZORRILLA|20 H
25 €
1 h 30 min.
Descomptes| pàg. 62
ESPECTACLE INCLÒS DINS ELS PACKS

LA CABRA
O QUI ÉS
SÝLVIA?
Edward Albee

Josep Maria Pou adapta l’obra més política
del dramaturg nord-americà Edward Albee.
La cabra o qui és Sýlvia ens presenta en
Martin, un personatge que ho ha aconseguit
tot i que gaudeix d’una posició de respecte
tant en l’àmbit professional com en el
personal. Però aquest renom i el seu
matrimoni perfecte es comencen a trencar
peça a peça quan en Martin confessa a un
vell amic periodista un secret que el tortura
des de fa anys.
La confessió d’en Martin obrirà una porta
bestial i submergirà els espectadors en un
abisme que acabarà commocionant-los.
L’obra desafia els límits de la nostra
tolerància, sobre allò que ens permetem
pensar i fer a nosaltres mateixos. Perquè…
són vàlids, els valors que tenim? I estaríem
disposats a canviar-los?

Autoria| Edward Albee
Traducció| Josep Maria Pou
Direcció| Iván Morales
Intèrprets| Jordi Bosch, Emma Vilarasau, Roger Vilà
i Jordi Martínez
Escenografia| Marc Salicrú i Adrià Pinar
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FAMILIAR DG|23|MAIG|
TEATRE MARGARIDA XIRGU|18 H
6€
50 min.
Edat recomanada: a partir de 5 anys

VÍDEO

VALENTINA
QUÀNTICA

Cia. Anna Roca

Per què és tan fascinant el món en què vivim? La curiositat innata que
expressen els infants i la reflexió sobre la invisibilització de la dona en l’àmbit
de la ciència són els dos grans elements que, combinats, exploten en aquest
darrer espectacle de la companyia Anna Roca.
Valentina Quàntica és la història d’una noia científica que té la voluntat de
difondre la ciència i resoldre els “perquès” que se li apareixen contínuament al
cap des que era ben petita. Amb l’ajuda del seu company d’experimentació,
el Pollet Fernández, i mitjançant un nou canal de YouTube, pretén arribar a les
cases de tots els infants i joves.
Si ets una persona curiosa o simplement tens ganes de descobrir el que li
passa pel cap a la Valentina, entra al seu laboratori! Perquè un espectacle pot
ensenyar-te més coses de les que creus.

Direcció escènica i dramatúrgia| Anna Roca
Intèrprets| Anna Aumatell i Raúl Martínez
Disseny i construcció de l’espai escènic| Lluís Nadal ‘Koko’
Composició musical| Marta Rius
Creació tècnica, disseny de llums i programació| August Viladomat ‘Guti’
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DESCOMPTES
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

TROBA’NS A
Sant Miquel, 54, 08911 Badalona
Tel: 93 384 40 22
hola@badalonacultura.cat
taquilla@badalonacultura.cat

@zorrillabdncat
teatrezorrilla.badalona
teatrezorrilla

NIT DE LES GUINEUETES
DS|17|ABRIL|TEATRE ZORRILLA|20 H|
ENTRADA LLIURE
Per celebrar el Dia Mundial del Teatre, l’entitat Amics del Teatre Zorrilla
organitza una nova edició de 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 s’entregarà el premi
de votació popular a la millor obra vista als teatres municipals de Badalona
l’any 2020 i es lliurarà una menció honorífica a una persona o entitat per la
seva trajectòria.

EL CONSERVATORI
A ESCENA
DG|07|FEBR|TEATRE ZORRILLA|19 H|
Concert destacat del Conservatori de Badalona al Teatre Zorrilla
Octet de vent i orquestra jove del Conservatori de Badalona
Direcció| Heribertio Fonseca, Josep Borràs, Daniel Cubero
Obres:
G.P.Telemann| Don Quijote
W.A. Mozart| Serenata en Do menor
O. Respiggi| Suite per a cordes
+ Informació: 933 893 957
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NOVA PROGRAMACIÓ

LLOGUER
D’ESPAIS

setembre-desembre 2021

FILOMENA
MARTURANO

L’aforament dels teatres s’adequarà
a les restriccions d’aforament aprovades pel PROCICAT.

ORIOL BROGGI

FEÍSIMA
ENFERMEDAD
Y MUY TRISTE
MUERTE DE LA
REINA ISABEL I

TEATRE ZORRILLA

TEATRE BLAS INFANTE

Aforament
450 localitats

Aforament: 428 localitats

Canonge Baranera, 17
08911 Badalona
www.teatrezorrilla.cat
Transport Públic:
metro L2 Badalona Pompeu Fabra
Rodalies Renfe Badalona

Andrés Segovia, 45
08913 Badalona
www.teatrezorrilla.cat
Transport públic:
metro L2 La Salut

LA CALÒRICA
Aforament
Sala Enric Borràs: 354 localitats
Format concert: 650 localitats
Francesc Layret, 41
08911 Badalona

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

www.teatrezorrilla.cat
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Transaport públic :
metro L2 Badalona Pompeu Fabra
Rodalies Renfe Badalona

ÀLEX RIGOLA
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Fotografia ©Jordi Domingo

TEATRE MARGARIDA XIRGU

CICLE
GAUDÍ

TEATRE MARGARIDA XIRGU |20 H

Venda d’entrades
teatrezorrilla.cat
i taquilles al teatre
4,5 € (amb descomptes)

DM|13|GENER
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DM|20|GENER

DM|17|FEBR
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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
15 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 15 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 els
col·lectius de persones que conviuen amb un trastorn mental.
Durant tota la temporada, el programa 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.
La representació, el divendres 21 de maig,
al Teatre Margarida Xirgu, de l’espectacle
Suite TOC núm.6 de les germanes Peya
serà una 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.
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Que res aturi

el teatre

Disseny lapageoriginal.com

teatrezorrilla.cat
TEL.: 933 84 40 22

Amb el suport

