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El cicle Badalona a Escena
d’aquest any es farà sentir.
I és que tres de les cinc
propostes que conformen
el cartell d’aquesta quarta
edició tenen música en di-
recte. Els primers acords
del cicle seran de Stephen
Sondheim, de la mà de
l’Oca Underground, que
ha preparat un muntatge a
mig camí entre el concert i
l’obra de teatre. Mitja vida
amb Sondheim s’estrenarà
el 7 de juny a les set de la
tarda. Els integrants d’Ar-
rels, el grup de teatre del
CP Sant Josep han triat la
primera obra de teatre de
Woody Allen, No et be-
guis l’aigua, una sàtira de
la intolerància política i la
incomunicació entre famí-
lies. Serà el 14 de juny a
les set de la tarda. La músi-
ca de Rossini i dels seus
contemporanis és la prota-
gonista de la proposta del
Cor Aurica, Rossini entre
amics, el dia 20 a les nou
del vespre i el 21, a les set
de la tarda. Els compo-
nents del grup de teatre Ti-
tània, de l’Orfeó Badaloní,
s’atreveixen amb una ver-
sió de Full Monty, la cinta
en què un grup de desocu-
pats anglesos miren de
guanyar-se la vida traient-
se la roba en un club de do-
nes. La portaran a l’esce-
nari el 27 de juny a les nou
del vespre. L’endemà hi
tornarà a haver música per
tancar el cicle. Serà a càr-
rec del grup Gospel Sentits
que presentaran En clau de
gospel el 28 a les 7.

Tots els muntatges in-
clouen un professional en
el seu repartiment; una de
les condicions per poder
estrenar al Badalona a Es-
cena. El director del teatre
Zorrilla, Joan Anton Sán-
chez, diu que el cicle està
format per espectacles in-
novadors i de qualitat. «En
alguns casos els falta tan
sols una petita empenta per
ser professionals.» També
ha avançat que amb vista a
futures edicions ja s’estan
elaborant els criteris de se-
lecció de projectes si és
que el nombre de muntat-
ges fos superior al de la
disponibilitat del teatre.

Començarà el juny i la música és la protagonista de la majoria de propostes de les entitats badalonines

El teatre Zorrilla presenta la quarta
edició del cicle Badalona a Escena

● La propera obra de teatre conjunta de les entitats
badalonines serà el Don Juan Tenorio, tal com ha
avançat el director de l’equipament, Joan Anton
Sánchez. El cap de setmana de Tots Sants, un grup
d’actors seleccionats entre tots els grups de teatre
amateur de Badalona posaran sobre l’escenari una
de les obres més emblemàtiques de José Zorrilla,
sota la direcció d’un personatge especialment sin-
gular, el veterà Esteve Polls, que als seus 86 anys
encara continua encapçalant projectes escènics.
L’actor, director i descobridor de Núria Espert, que
va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 1998, serà l’en-
carregat de posar en escena tot un clàssic amb un re-
partiment badaloní sortit dels grups de teatre de la
ciutat. També està previst que per aquestes dates
Polls faci la presentació a Badalona de les seves
memòries, publicades recentment.

● Els grups de teatre amateur de la ciutat tor-
nen a tenir l’oportunitat de pujar a l’escenari
del Zorrilla per mostrar a la ciutat el seu treball.
La quarta edició del cicle Badalona a Escena

Un moment de la representació de l’anterior obra de teatre conjunta de les entitats. / G.D.

7 de juny
� Mitja vida amb

Sondheim
� L’Oca

Underground
� 19 h
� 65 minuts
� 10 euros

14 de juny
� No et beguis l’aigua
� Arrels, del CP Sant

Josep
� 19 h
� 120 minuts
� 10 euros

20 de juny
� Rossini entre amics
� Cor Aurica
� 21 h
� 60 minuts
� 10 euros

21 de juny
� Rossini entre amics
� Cor Aurica
� 19 h
� 10 euros

27 de juny
� Full Monty
� Titània, de l’Orfeó

Badaloní
� 21 h
� 75 minuts
� 10 euros

28 de juny
� En clau de gospel
� Gospel Sentits
� 19 h
� 60 minuts
� 10 euros

MARTA MEMBRIVES / Badalona presentarà durant els caps de setmana del mes
de juny uns muntatges que tenen majoritària-
ment la música com a protagonista. Les entitats
que hi participen aquest any són l’Oca Under-
ground, el grup de teatre del CP Sant Josep Ar-

rels, el Cor Aurica, El grup de teatre de l’Orfeó
Badaloní Titània i Gospel Sentits. Per Tots
Sants, un grup d’actors aficionats dirigits pel
veterà Esteve Polls representarà al Zorrilla
Don Juan Tenorio.

Un Zorrilla al Zorrilla

ELS MUNTATGES

� ICV-EUiA celebra els
30 anys d’ajuntaments
democràtics. El grup mu-
nicipal d’ICV-EUiA de
Santa Coloma de Grame-
net va celebrar fa uns dies
els 30 anys d’ajuntaments
democràtics amb un sopar
que va reunir unes 170
persones. En la trobada hi
van ser presents el candi-
dat a les eleccions euro-
pees, Raül Romeva; diver-
sos regidors i exregidors
del PSUC i ICV, i el pri-
mer alcalde democràtic de
Santa Coloma, Lluís Her-
nández, que va recordar la
situació de la ciutat l’any
1979. / EL PUNT

Sant Adrià promou
l’adopció i el
no-abandonament
d’animals
● Sant Adrià de Besòs.

L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs ha vol-
gut dedicar una jornada
a l’adopció d’animals
de companyia, i amb la
col·laboració de diver-
ses entitats preocupa-
des per la protecció dels
animals, vol possibili-
tar l’adopció dels gos-
sos i gats recollits al
Centre Comarcal
d’Atenció als Animals
de Companyia
(CCAAC). Serà demà a
la plaça de la Vila adria-
nenca, on durant tota la
jornada, a més de fo-
mentar l’adopció, es
pretén conscienciar so-
bre la importància del
cens municipal i la
identificació dels ani-
mals de companyia
mitjançant un micro-
xip. Durant el dia es fa-
ran diverses desfilades
de gossos per tal de fo-
mentar-ne l’adopció.
/ EL PUNT

Sant Adrià fa
espai per a un
grup de teatre de
discapacitats
● Sant Adrià de Besòs. El
Casal de Cultura de
Sant Adrià acull des de
demà, de les cinc de la
tarda a les set, l’activi-
tat del grup teatral de
l’Associació Pro Dis-
minuïts Psíquics de
Sant Adrià, ASSA, que
proposa, gratuïtament,
activitats escèniques
amb persones amb dis-
capacitat intel·lectual.
Per inscriure’s-hi cal
trucar al 679749114 i
preguntar per Víctor, o
a la tarda es pot telefo-
nar al 671496279 i pre-
guntar per Rosalía. / EL

PUNT


