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PROJECTE
PRESENTACIÓ
Em complau donar-vos la benvinguda al cicle de teatre amateur
Badalona es mostra 2019.
Aquest cicle posa de manifest la tradició teatral que té la ciutat, de la
qual formen part les companyies de teatre amateur i els tallers que
s’hi duen a terme a Badalona.
Teatre a les escoles, als instituts, als centres i casals cívics, als casals
de gent gran, a les entitats... Teatre entre joves i no tant! El teatre
com a punt de trobada, d’expressió, d’intercanvi i de comunicació.
També de creixement personal i col·lectiu. El teatre com a expressió
cultural i eina de transformació que contribueix a construir una
societat millor, de la qual volem ser partícips i espectadors.
Ens esperen divuit dies per gaudir d’espectacles, tallers, exposicions
i xerrades per a tots els públics, amb una programació que uneix
la passió i l’estima pel teatre. En aquesta edició destaquen com a
novetat els tallers de ràdio teatre adreçats especialment a la gent
gran, de manera que recuperem un format molt popular en el passat.
Són molts els escenaris instal·lats a tota la ciutat que ens faran gaudir
de la màgia del teatre, de les històries i dels personatges que ens
porten les companyies i els grups de teatre amateur de Badalona.
Vull expressar el meu agraïment als organitzadors i a totes les
persones que feu possible aquesta festa del teatre. Felicitats a tots
els participants de la Badalona es mostra.
Badalonines i badalonins, gaudiu del teatre!
Álex Pastor
Alcalde de Badalona
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EXPOSICIONS

Capturar l’alè

Del 5 al 29 de novembre
Centre Cívic Dalt la Vila
El titella és un instrument que neix
accionat per un actor. D’un Hamlet de
carn a un Hamlet de
cartró hi ha un camí
que voreja el precipici. El titella és un
cadàver que, amb
el rostre immòbil,
ha de fer sentir al
públic que és capaç
de somriure o d’estremir-se.
La mostra presenta
vint-i-nou reproduccions fotogràfiques
del treball de Jesús
Atienza, considerat el millor fotògraf del gènere des que va
començar a introduir-se en l’àmbit dels titelles el 1977 a través de les marionetes de Harry V. Tozer.
Produïda pel Museu de les Arts Escèniques i Centre de Documentació (MAE) de
l’Institut del Teatre.
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Activitat complementària: xerrada amb Jesús Atienza
22 de novembre, a les 18 h
Centre Cívic Dalt la Vila

Jesús Atienza ha viscut amb titelles i titellaires des de 1977,
any en què, buscant les marionetes de Harry V. Tozer, es va
trobar amb les marionetes de Pepe Otal. I des d’aquell moment va viatjar amb els titellaires a les seves furgonetes, va
menjar i dormir amb ells i amb els seus ninots. Per tot Catalunya, per tot Espanya i per bona part d’Europa.

Fusteatre

Del 12 de novembre al 10 de desembre
Centre Cívic Morera
En Bernat Fuertes ens presenta petites escenes quotidianes en format
teatral. L’escenari de la vida es barreja amb fustes reciclades: palets,
caixes de fruita, taps de suro... Espais i personatges que ens endinsen
en escenes oníriques i poètiques,
que formen part del seu personal
món creatiu, als quals dona forma
utilitzant material reciclat.

Exposició Badalona es Mostra

Del 4 al 22 de novembre - Casal Cívic de Pomar
Del 26 de novembre al 13 de desembre - Casal Cívic de Llefià
Visitant l’exposició gaudirem de la història i la trajectòria de
les companyies participants en l’edició d’enguany. A més a
més, es fa un recorregut pels orígens d’aquest cicle -que té
com a precedent directe la Mostra de Teatre Jove de Badalona (2002-2011)- i per les dues primeres edicions del Badalona es Mostra (2016 i 2018).
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TALLERS

Taller de teatre musical

26 i 29 de novembre, 3, 10 i 13 de desembre
De 17.50 a 21 h
Casal Cívic de Llefià
Monogràfic introductori al teatre
musical. Voleu endinsar-vos en una
experiència interpretativa i treballar
amb els elements del cant, del ball i del text?
Veniu al Taller de teatre musical i coneixereu millor les capacitats que teniu. Activitat a càrrec d’Alicia Martel, actriu, compositora, cantautora, creadora i directora artística.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia al
Casal Cívic de Llefià. Presencialment al c. de la Pau, 23, Badalona (Llefià), de 15 a 20 h i per telèfon al 93 460 25 66

Taller de ràdio teatre per a gent gran
7, 14 i 21 de novembre
De 18 a 20 h
Casal Cívic de Pomar

Taller introductori al procés de
disseny, ambientació sonora i realització d’audiodrames dirigit a
gent gran. Les sessions es faran
als estudis de gravació sonora
del Casal Cívic de Pomar.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia a
centrescivics@badalona.cat
Hi col·labora el Departament de Gent Gran
de l’Ajuntament de Badalona
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PROJECTE
REPRESENTACIONS
La Badalonense

Almenys no és Nadal

Diumenge 27 d’octubre, a les 19 h
Centre Cívic La Salut
La Sofia i l’Encarna fa
anys que comparteixen
l’habitació en una residència per a gent gran.
Estan capficades a acabar de fer un puzle que
cap resident ha pogut
acabar. L’aparició d’una nova infermera farà que totes dues
afrontin la realitat de les seves vides: no reben cap visita dels
seus familiars més propers. L’Encarna s’inventa les visites del
seu fill, que fa molts anys que no veu. La Sofia s’amaga darrere del fet que els seus fills viuen a l’estranger.
Aquesta obra és una reflexió molt actual i trista de la vellesa.
No obstant això, està plena d’ironia, moments d’humor i, sobretot, d’una gran dosis de tendresa i d’amor.
Organitza: La Badalonense

Forn de Teatre Pa’ tothom

Són coses de nens

Divendres 8 de novembre, a les 18 h
Casal Cívic de Pomar
Obra de teatre per debatre sobre l’assetjament escolar.
Amb frases com “Els nens són molt cruels” o “Són coses de
nens”, moltes vegades els adults demostren que no són conscients que hi ha molt de patiment en els infants implicats en
aquesta dinàmica de violència, tant per part dels agressors
com dels agredits. Podem afavorir la convivència parlant
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amb ells de les relacions amb els seus
companys. La Júlia i la Clàudia han estat
suspeses de classe i les famílies i l’entorn reaccionen de diferents maneres
davant del conflicte que es crea. Però hi
ha alguna cosa que amaguen i sorgeixen preguntes: per què no ho expliquen
als pares? Què poden fer tant els joves com els adults?
Organitza: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Realitza: Forn de Teatre Pa’tothom

CRAD

Presentes

Dimarts 12 de novembre, a les 11 h
Centre Cívic Dalt la Vila
Les alumnes del Taller “Ens apoderem del teatre”, que organitza el Centre de Recursos i Assessorament a les Dones
-CRAD, porten a escena una proposta poètica a peu pla.
Organitza: CRAD

Vara y el mal Karma

El largo viaje hacia el corazón

Dijous 14 de novembre, a les 20 h
Centre Cultural l’Escorxador – Nau 3

Vara y el mal Karma presenten un
espectacle intimista i interactiu en
petit format titulat El largo viaje hacia el corazón. És la història del pas
de la foscor a la llum, de la solitud
a l’amor. Un xou, en definitiva, que
parla de la redempció emocional a
través d’un procés d’elaboració de
dol poètic.
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Art en Acció

El café de los secretos

Dissabte 16 de novembre, a les 19 h
Institut Pompeu Fabra
Un vell cafè. Una sèrie de
personatges variats. I secrets
gairebé... inconfessables.
Basada en textos de diferents autors, entre ells Isabel
Coixet, Woody Alllen, Elvira
Sastre o Mario Benedetti.
Organitza: Art en Acció

L’Assaig

Els crims de Chicago

Diumenge 17 de novembre, a les 19 h
Centre Cultural l’Escorxador – Nau 3
Ambientat al Chicago dels anys
20, el musical explica la història de la Roxie Hart, una actriu
aparentment innocent que somia que la fama li permet abandonar la seva vida humil.
El desig de la Roxie és seguir els passos de l’artista Velma Kelly. Alguns actes
desafortunats, però, fan que
la debutant acabi a la presó
acusada de cometre un assassinat. Sota la cura de la mestressa Morton, la Roxie aconsegueix reunir-se amb el llegendari advocat Billy Flynn, que
accepta el cas a canvi d’uns honoraris quantiosos. La car9

rera de la Roxie s’enlaira, amb el disgust del seu mentor.
Però l’astuta senyoreta Kelly ens reserva algunes sorpreses.
Arriba a Badalona, de la mà de l’escola L’Assaig. Un musical
ple de corrupció, assassinats i molt glamur que us faran estar
atents a tots els detalls. Us ho perdreu?
Organitza: L’Assaig

PDC Pomar-Morera

Banquet de microrelats

Dimarts 26 de novembre, a les 18 h
Centre Cultural l’Escorxador – Nau3

Creació i lectura col·lectiva de micro relats. A partir de les paraules “gos” i “armari” les persones participants hauran d’escriure un petit relat que després llegiran durant el banquet
literari, el dia 26 de novembre. Aquestes lectures compartides aniran acompanyades d’una petita escenificació teatral.
Anima’t a escriure el teu relat i vine a compartir-lo!
Bases de participació:
- Inscripció prèvia a puntomniapomar@gmail.com. A partir
dels 16 anys, del 4 al 12 de novembre. Places limitades.
- El microrelat ha d’estar creat pel participant inscrit i ha
d’incloure les paraules “gos” i “armari” / perro i armario.
- Màxim de 100 paraules per relat, en català o castellà.
- S’ha de fer constar el nom i cognom de l’autor/a i el títol.
Organitza: Pla Comunitari Pomar i Morera, Punt Òmnia Pomar i Biblioteca Pomar
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Participants del taller de ràdio teatre

Audició producció sonora

Divendres 29 de novembre, a les 18 h
Casal Cívic de Pomar
Els participants del taller de ràdio teatre
tindran l’oportunitat de presentar la seva
creació (treballada anteriorment al taller) a
l’escenari davant el públic.
Les veus seran les protagonistes d’aquesta proposta: sons que crearan espais en el
temps i que generaran una història.
Organitza: Projecte Coco de l’ASC Districte Apatxe

Màgic Empenta

El sueño de mi vida

Diumenge 1 de desembre, a les 19 h
Centre Cívic La Salut
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, cadascú es convertirà en
un personatge molt diferent del
de la vida quotidiana. Però la cosa es complica quan realitat i
ficció s’acaben barrejant.
Organitza: Màgic Empenta
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SORTIDA
Sortida a la Casa Taller de Marionetes de Pepe Otal
Diumenge 24 de novembre

El Taller, fundat per Pepe Otal el 1975, és un lloc de trobada
i formació per a totes aquelles persones interessades a submergir-se en el món del teatre i la construcció de titelles i marionetes. Situat al barri del Raval de Barcelona, la Casa Taller de
Marionetes de Pepe Otal és un lloc carregat d’històries, somnis
i encants, on qualsevol peça de fusta, retall de tela, clau, guix
o cadira té vida, memòria… La passió de Pepe Otal per l’art de
les marionetes va donar sentit la seva vida; la seva herència,
l’essència i el llegat artístic es troben entre les parets de l’equipament i al cor dels qui mantenen viu el seu somni.
Cal inscripció prèvia a centrescivics@badalona.cat
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GEOCERCA

Geocerca Margarida Xirgu

Enguany estrenem una nova geocerca cultural que se suma a
les ja existents a la nostra ciutat. Les geocerques són jocs de
pistes per arribar a descobrir un tresor o un geocontenidor. A
través d’aquest joc interactiu podreu conèixer la figura d’una
de les personalitats més destacades del món teatral del segle
XX, com a actriu i com a directora de teatre i professora.
badabiblios.cat/geocerques-culturals
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ALTRES

Aparadors teatrals
Les biblioteques de la ciutat participen en el projecte dels
“Aparadors teatrals”. Aquests espais de comunicació serveixen
per mostrar espais vius i transmetre informació sobre el contingut
i les activitats del cicle de teatre amateur Badalona es mostra.
Enguany, els titelles seran els protagonistes dels aparadors
teatrals de la ciutat.

Et recomanem
Col·loqui Amics del Teatre Zorrilla

Teatre i... Ricard Salvat

25 de novembre, a les 19.30 h
Espai Betúlia
Col·loqui Amics del Teatre Zorrilla

Teatre i... la música i la dansa
16 de desembre, a les 19.30 h
Espai Betúlia
Rah-mon Roma

3 contes del món. Celebrant la diada dels Drets dels Infants
Dimecres 20 de novembre, a les 17.30 h
Biblioteca de Pomar

Obrirem capsetes amb tresors i
les abocarem damunt nens i nenes, pares i mares. Capsetes farcides de contes, plenes de cançons d’aquí i d’allà, de bèsties de
tot tipus, de personatges fantàstics, de jocs, d’instruments,…
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PROJECTE
ADRECES
Casal Cívic de Pomar - Av. de Sabadell, s/n
Casal Cívic de Llefià - C. de la Pau, 23
Centre Cívic la Salut - Av. del Marquès de Sant Mori, s/n
Centre Cívic Morera - Av. de Bac de Roda, 42-48
Centre Cívic Dalt la Vila - C. del Germà Bernabé, 1-7
Centre Cultural l’Escorxador – Nau3 - C. de l’Arquitecte Fradera, s/n
Institut Pompeu Fabra - C. del Molí de la Torre, 34-58
Espai Betúlia - C. d’ Enric Borràs, 43-47
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Més informació

@ centrescivics@badalona.cat

teatreamateurbdn | culturabdn
culturabdn
culturabdn
culturabdn
badalona.cat

Hi col·labora

Amb el suport de

