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DESTACATS

EXPOSICIONS

31

TRICICLE 12-13-14/SET 

8

MACEDÒNIA 6/OCT · 18 h

11

GERARD QUINTANA 11/OCT · 21 h

11

JOSAFAT 13/OCT · 18 h

12

LOS VIVANCOS 21/SET· 18 i 21 h

9

13

CREA DANCE FDN. 19 i 20/OCT · 20 i 18 h

16

PATRICIA GUERRERO 9/NOV · 20 h

20

AMERICAN BALLET 23 i 24/NOV · 20 i 18 h

23

CARLOS MARTÍNEZ 1/DES · 18 h

14

OKIDOK 26/OCT · 20 h

15

SOFIA ELLAR 7/NOV · 21 h

ORGASMOS

10

5/OCT · 21 h

26

21 i 23/DES · 20 i 20.30hBALLET DE 
GEÒRGIA

25

22/DES · 18 hCHARLESTON GOSPEL 
VOICES

18

16/NOV · 18 hALICIA AL MUSICAL DE 
LES MERAVELLES

10

CICLE DE CONFERÈNCIES

19

SANTI RODRÍGUEZ 17/NOV · 18.30 h

23

29/NOV · 21 h

24

14/DES · 20 hÒPERA, DE QUÈ VAS?

22

SIMFÒNICS A TERRASSA

TRIBUT A JOHN WILLIAMS
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INFORMACIÓ
Centre Cultural Terrassa 

Rambla d’Ègara, 340 Terrassa
telèfon 93 780 41 22

Horari
dilluns a dissabte de 16 a 21 h
diumenges i festius de funció des d'1 hora 
abans de l'espectacle

Més informació
www.fundacioct.cat
fundacio@fundacioct.cat

Totes les fotografi es estan protegides 
pels drets d'autor. Prohibida la seva 
reproducció total o parcial

Dilluns Tancat
Dimarts de 9h a 17h
De dimecres a dissabte 
de 9h a 23h
Diumenge de 9h a 17h
Telèfon i reserves: 
93 720 48 20

Lloguer d’espais

El Centre Cultural, un espai polivalent.

• Congressos, jornades, reunions, taules 
rodones i aules de formació

• Servei de càtering i restauració
• Espais de lloguer permanent per a ofi cines 

o seu d’entitat
• Lloguer de places d’aparcament

Per a particulars i empreses

Per a més informació 
93 780 4122 i per mail a: 
gestioespais@fundacioct.cat

Aparcament a preu reduït 
al Parking Pesmo
(Carrer Giralt i Serra, 18)

4 hores per 5€
Presenta l'entrada de 
l'espectacle al pàrquing
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Passeig 22 de juliol

Carrer Cervantes

Autopista C-58

Aparcament Egarvia
Plaça Lluís Companys

2 min 
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11 min 

8 min

8 min

Carrer Joan Abelló i Bofí

Descarrega el dossier
Lloguer d’espais

Segueix-nos

Accés per a persones amb mobilitat reduïda

Servei de guarda-roba gratuït al vestíbul 
en alguns espectacles 

Per rebre informació periòdica de les 
nostres activitats ompliu el formulari a 
www.fundacioct.cat

Per a més informació de la 
programació i altres exposicions 
consulteu la nostra web

www.fundacioct.cat
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En funció de l’acord de programació, 
alguns espectacles queden exempts de 
la política de descomptes

VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS 
Punts de venda
Internet
www.fundacioct.cat

Taquilla 
telèfon 93 519 70 39
dilluns a dissabte de 16 a 20 h
i una hora abans de la funció

Descomptes
GRUPS
15% per a grups a partir de 15 persones
20% per a grups a partir de 25 persones
25% per a grups a partir de 50 persones

Consulta els descomptes per a 
col·lectius al nostre web 
www.fundacioct.cat

4 persones - 25%
6 persones - 30%

Les escoles de dansa, circ i música 
tenen un 50 % de descompte pels 
alumnes i un 20 % pels acompanyants 
en alguns espectacles.

Reserves a:
comunicacio@fundacioct.cat

Canvis en el programa 
L’organització es reserva el dret de mo-
difi car qualsevol part del programa si les 
circumstàncies alienes ho exigeixen.

Enregistrament
No es pot fotografi ar ni enregistrar cap 
gravació sense autorització expressa de 
l’organització.

Abona’t 3 10% descompte

Abona’t 6 20% descompte

Abona’t 9 25% descompte

FES-TE L’ABONAMENT A MIDA

de 72 a 100 €
TEMPORADA 5 CONCERTS

ABONAMENT SIMFÒNICA

ABONAMENTS DE DANSA

de 80 a 107 €
TARDOR 4 FUNCIONS

Els espectacles amb 
invitació pels Súpers, 
caldrà portar el carnet 
el dia de la funció

Per a més informació:
93 519 70 39 - www.fundacioct.cat

TARGETA REGAL

REGALA CULTURA
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SETEMBRE
DIA HORA PREU ACTE PÀG

TE
AT

RE 12 dj
13 dv
14 ds

20.30
20.30

18.30 21
30-36 € TRICICLE - HITS 8

DA
NS

A

21 ds
18
21

28-32 € LOS VIVANCOS - NACIDOS PARA BAILAR 9

OCTUBRE
DIA HORA PREU ACTE PÀG

M
ON

ÒL
EG

05 ds 21 16 € ORGASMOS. LA COMEDIA - ROGER PERA I ÀNGELA MONGE 10

M
ÚS

IC
A

06 dg 18 10-15 € MACEDÒNIA - ESCANDALICIÓS 10

M
ÚS

IC
A

11 dv 21 20 € GERARD QUINTANA - INTOCABLES 11

CI
RC 13 dg 18 10 € JOSAFAT - LA HISTÒRIA DEL GEPERUT DE NOTRE DAME CATALÀ 12

DA
NS

A 19 ds
20 dg

20
18

10-28 € CREA DANCE COMPANY - RÈQUIEM DE MOZART 13

CI
RC 26 ds 20 18 € OKIDOK - SLIPS INSIDE 14

M
ÚS

IC
A

27 dg 18 15-30 € SIREX - QUE NOS QUITEN ‘LO BAILAO’ 14

DIA HORA PREU ACTE PÀG

M
ON

ÒL
EG

03 dg 18.30 16 € ANDREU CASANOVAS - TINDER SORPRESA 15

M
ÚS

IC
A

07 dj 21 20-36 € SOFIA ELLAR - BAÑARNOS EN VAQUEROS TOUR 15

DA
NS

A

09 ds 20 10-25 € PATRICIA GUERRERO - LA CATEDRAL 16

M
US

IC
AL

16 ds 18 15 € ALICIA AL MUSICAL DE LES MERAVELLES 18

M
ON

ÒL
EG

17 dg 18.30 18 € SANTI RODRIGUEZ - INFARTO. NO VAYAS A LA LUZ! 19

M
ÚS

IC
A

22 dv 21 20 € BETH - PIANO I BETH 19

DA
NS

A 23 ds
24 dg

20
18

38 € AMERICAN BALLET - GALA D’ESTRELLES 20

M
ÚS

IC
A

29 dv 21 18-25 € TRIBUT A JOHN WILLIAMS - ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 22

NOVEMBRE
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Vols estar al dia? 

Si vols que t'informem dels espectacles, activitats i avantatges 
especials subscriu-te als nostres butlletins 

DIA HORA PREU ACTE PÀG

M
IM 01 dg 18 14 € CARLOS MARTÍNEZ - DRETS HUMANS 23

M
ÚS

IC
A

14 ds 20 28-32 € ÒPERA, DE QUÈ VAS? - SIMFONOVA 24

TE
AT

RE

15 dg 11.30 DONATIU PROTAGONISTES NOSALTRES - LAS VEGAS: LOVE AND FIRE 25

DA
NS

A

21 ds 20 42 € BALLET DE GEÒRGIA - FUENTEOVEJUNA 26

M
ÚS

IC
A

22 dg 18 25-38 € CHARLESTON GOSPEL VOICES 25

DA
NS

A

23 dl 20.30 42 € BALLET DE GEÒRGIA - CHOPINIANA · L’OCELL DE FOC 26

M
ÚS

IC
A

26 dj 21 18-25 € FESTIVAL DE VALSOS I DANSES
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

22

M
ÚS

IC
A

27 dv 21 15 € JUDIT I MERITXELL NEDDERMANN - NADALES 27

CI
RC 28 ds 19 12 € CIRC DE L’ANY - TUB D’ASSAIG 28

DESEMBRE

GENER
DIA HORA PREU ACTE PÀG

DA
NS

A 11 ds
12 dg

18
18

12-18 € EL TRENCANOUS 28

M
ÚS

IC
A

17 dv 21 18-25 € ELS 7 PECATS CAPITALS, amb ramon gener
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

22
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HITS –el nom no enganya– conté el millor del millor de Tricicle, o gairebé, perquè per força 
han hagut de deixar de banda esquetxos que de ben segur algú trobarà a faltar encara que 
sigui el més llarg de tots els espectacles que hagin fet: cent minuts farcits de gags que 
tothom té a la memòria.

HITS –acrònim d’Humor Intel·ligent Trepidant i Sorprenent– reuneix dotze esquetxos 
mínimament reduïts i un ampli resum, compost de gags curtíssims, que tanca l’espectacle 
i deixa el públic a punt del col·lapse respiratori. Gairebé tots hi apareixen tal com es van 
estrenar, ja que el pas del temps –tret d’aspectes tecnològics que hem obviat o variat– no els 
ha afectat gens ni mica.

12 DJ 20.30 h
SET 30-36 € 13 DV 20.30 h

SET 30-36 € 14 DS 18.30 i 21 h
SET 30-36 €

Guió El Tricicle 

Intèrprets:
Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans

Un recull dels 12 esquetxos més famosos dels 40 anys de carrera del Tricicle: 
Manicomic, Exit, Slastic, Terrifi c, Entretres, Tricicle 20, Sit, Garrik i Bits
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21 DS 18 i 21 h
SET 28-32 €

“Sensacional”
The New York Times

“Impresionante
Virtuosismo”

El País
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La comedia

Roger Pera i Àngela Monge fugen dels tòpics 
i porten una comèdia amb un sòlid rerefons 
psicològic que va més enllà del que pot sug-
gerir el seu títol. Aquesta profunditat és una 
de les causes per les quals crítics teatrals 
com Susan Sherman, atorguessin a aquest 
text un nivell molt més alt que, per exemple, 
el de l'exitosa Monòlegs de Vagina, d'Eve Ens-
ler. L'obra fa una extensa anàlisi de les dife-
rències entre homes i dones i la convivència 
en parella i es remunta a l'època d'Adam i 
Eva fi ns a l'actualitat. Una bona manera de 
veure que encara que hi hagi una guerra de 
sexes sempre acaben per ser el millor com-
plement l'un per l'altre.

Orgasmos és una divertidíssima 
comèdia que ens farà refl exionar i que 
inclús pot ser un manual d'autoajuda 

per enfrontar-se als reptes de viure en 
parella, que no són pocs

ORGASMOS

Roger Pera i Àngela Monge

10   10   

CICLE DE 
CONFERÈNCIES

JOSEP Mª FERICGLA
Doctor en Antropologia
LA IMPORTÀNCIA DE 
L’ATENCIÓ PER A LA VIDA 
HUMANA

14 DL 19 h

OCT Gratuït

SÍLVIA CONGOST
Psicòloga experta en 
Dependència Emocional
QUIEN TE QUIERE, ¿TE 
HARÁ LLORAR? DE LA 
DEPENDENCIA EMOCIONAL 
A LAS RELACIONES SANAS

11 DL 19 h

NOV Gratuït

ENRIC CARRERA
Doctor en Enginyeria 
Tèxtil
CAP A UNA NOVA CULTURA 
DE LA MODA. ELS REPTES 
SOSTENIBILISTES DEL 
SECTOR TÈXTIL

09 DL 19 h

DES Gratuït

FRANCESC RISTOL
Director del Centre de 
Teràpies Assistides amb 
Cans CTAC
QUÈ ENS OFEREIX EL 
VINCLE HUMÀ ANIMAL? 
FINS ON PODEM ARRIBAR?

13 DL 19 h

GEN Gratuït

Espectacle en castellà

05 DS 21 h
OCT 16 € 18 €

anticipada dia funció
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Intocables

Un recorregut a través de cançons prohibi-
des, perseguides, censurades, odiades però 
mai ignorades, cançons que han ajudat a 
transformar la realitat al llarg de les darre-
res dècades, cançons que han gosat profa-
nar els tabús que protegeixen els dogmes 
sobre els que se sosté el sistema. 

De John Lennon a Víctor Jara, de la Velvet 
Underground a Serge Gainsbourg, de Crosby, 
Stills, Nash and Young a Sex Pistols, de Pau 
Riba a Albert Pla, de Dylan a Bowie.

06 DG 18 h
OCT 10-15 €

Després de quinze anys liderant la nova for-
nada de grups familiars del país, el grup Ma-
cedònia continua en plena forma. En aquest 
concert gaudireu de noves cançons i de les 
melodies més vibrants del seu repertori.

Rere l’enigmàtic títol del seu nou disc, que 
està inspirant en l’article 'L’Instant previ' 
de la malaguanyada i enyorada periodista 
Tatiana Sisquella, s’amaguen onze cançons, 
cadascuna amb un univers i una història 
particular. Blue blue, Senyor Groc, Mulla't 
i Inclusive World són algunes de les altres 
cançons que sentirem del seu extens 
repertori.

Presentació del nou disc
GERARD 
QUINTANA

11 DV 21 h
OCT 20 €

La llibertat d’expressió sempre ha 
necessitat ser defensada, però ara ho 

reclama més que mai

L'esperat concert de la nova generació 
de les Macedònia

MACEDÒNIA

'Escandaliciós'
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JOSAFAT

Companyia: Cia. Passabarret
Intèrprets: Oriol Llop, María Cavagnero i Guillermo Cides
Direcció: Adrián Schvarzstein. Ajudant de direcció: Laia Estrada. Producció: David Sancho
Producció executiva: La Circoteca

13 DG 18 h
OCT 10 €

Josafat, un campaner solitari habituat a l’alçada, que tan aviat juga amb una perxa de sis 
metres com amb el perill dels ganivets; és seduït per Fineta amb un llenguatge acrobàtic. 
Amb aquesta fascinant trobada es produeixen equilibris i desequilibris entre dos protagonistes 
antagonistes que tan aviat desafien la gravetat sobre un quadrant, com ballen sobre una 
perxa. El públic també veurà un jocs amb ganivets, teles o la follia de la roda cyr.
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Després de l’èxit de Carmina Burana, estrenat la temporada passada, el Centre Cultural Ter-
rassa encarrega una nova producció a Maria Rovira i Crea Dance Foundation.

En aquesta ocasió la coreògrafa porta a escena una dansa plena d’al·legories a la vida, la 
mort i la injustícia partint de la relació que va establir Mozart amb Déu quan va crear el Rè-
quiem.

A través d’una dansa hipnòtica i energètica, la coreògrafa fusiona diferents estils i diferents 
cultures: danses antigues barroques, africanes, budistes, indígenes, àrabs…tot inspirant-se 
en el món que envolta aquests sentiments comuns a tota la humanitat des de fa segles. 

Companyia: Crea Dance Company by Maria Rovira

Cos de Ball: Keyvin Martínez, Aina Gargallo,  
Albert Serrano, Idolina Massa Pires,  
Borja Fernández, Roberth Aramburo,  
Angel Gabriel Gutierrez, Glòria Llevat,  
Javier Monier, Laia Vancells,  
Marc Fernandez, Albel Hernandez i  
Úrsula Mercado

Direcció Musical:  
Josep Prats

Orquestra Simfònica 
del Vallès

Solistes:  
Mireia Tarragó (soprano)  
Marta Cordomí (alto) 
Jorge Juan Morata (tenor)  
German de la Riva (baix)

Cors:  
Coral Cantiga (direcció, Josep Prats) 
Cor Montserrat (direcció, Rosa Ribera)

Producció: Crea Dance Foundation i Centre Cultural Terrassa

RÈQUIEM DE MOZART
Crea Dance Company by Maria Rovira

19 DS 20 h
OCT 10-28 € 20 DG 18 h

OCT 10-28 €

Una al·legoria a la vida, la mort i la justícia  
amb música, cors i solistes en directe

-50%
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Slips inside

Que nos quiten ‘lo bailao’

OKIDOK

SIREX

Billy i Piotre tenen cossos de somnis, cossos 
d’estrelles. Musculosos, elegants, hàbils i 
graciosos. Conscients de les seves increïbles 
qualitats, s’embarquen en una gran demos-
tració dels seus talents. Experts i reconeguts 
internacionalment en el món del clown, a 
Slips Inside deixen de fer servir el maquillat-
ge i les sabates grans i dónen pas al cos nu 
de l’acròbata.
Els personatges són propulsats per les se-
ves bogeries, les seves pretensions i la seva 
malaptesa. Un joc que condueix a la impro-
visació i al desenvolupament de singularitats 
dins el duo, en diàleg constant amb el públic. 
Sense cap material, sense decoracions, sen-
se so. Dos barnussos, dos cossos, uns calço-
tets, una àrea de joc i una audiència.

Interpretació i direcció: 
 Xavier Bouvier i Benoît Devos

Gran Premi del Jurat al  
Festival de Clown de Milà 2009

Els Sirex és sens dubte el grup més repre-
sentatiu i llegendari de la música dels ’60 i 
ara es reinventa amb aquest disc en català i 
gravant de nou tots els seus grans èxits, amb 
l’al·licient de les col·laboracions de grans ar-
tistes.

26 DS 20 h
OCT 18 €

27 DG 18 h
OCT 15-30 €

Després d'una llarga discografia en 
castellà, canten en català per primera 

vegada en la seva carrera.
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03 DG 18.30 h
NOV 16 € 18 €

anticipada dia funció

07 DJ 21 h
NOV 20 - 36 €07 DJ 21 h
NOV 20 - 36 €

Amb tan sols 25 anys, Sofi a Ellar, can-
tautora i compositora, està demos-
trant que es pot gestionar una carrera 
musical de manera totalment inde-
pendent encara que això impliqui un 
treball no només com a artista sinó 
també com empresària i gestora del 
seu propi projecte. Amb dos discos au-
toproduïts a l’esquena, en només dos 
anys Ellar s’està convertint en un feno-
men com a artista autoeditada.
L’èxit de Sofi a Ellar es fonamenta en 
xarxes socials com Instagram (amb 
més de 270.000 seguidors) Spotify i 
Youtube (superant els 3.000.000 de vi-
sualitzacions per tema).

Espectacle en castellà

Bañarnos en vaqueros Tour
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El món de les creences i els sacrificis són 
els grans temes d’aquest muntatge. Patricia 
Guerrero ens endinsa a la litúrgia sagrada del 
ball i ens convida a reflexionar sobre el paper 
de la religió en les dinàmiques d’opressió de 
la dona, el fet místic, la repressió i els límits 
entre el que és sagrat i el que és profà.
A l’escenari, el so de les campanes trenca 
la foscor del silenci i se’ns mostren esperits 
temporals encarnats pel ball, acompanyats 
per la percussió, el cant, la llum i la guitarra.

Patricia Guerrero (1990) és l’última revelació 
del flamenc i la primera figura de la seva 
generació. Amb només 29 anys ja té dos 
Giraldillos (Millor artista revelació) i amb La 
Catedral el Millor Espectacle de la Bienal de 
Sevilla 2016. A més, ha estat nominada als 
Premis Max com a millor intèrpret i millor 
vestuari, entre d’altres reconeixements.

PATRICIA GUERRERO
La Catedral

La Catedral és una litúrgia sobre el dolor i 
l’alliberament de la dona interpretada per 

l’última revelació del flamenc
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Principal: Patricia Guerrero
Cos de Ball: Maise Márquez, Ana Agraz i 
Mónica Iglesias. Tenor: Diego Pérez
Contratenor: Daniel Pérez 
Cant: José Ángel Carmona
Guitarra: Juan Requena 
Percussió: Agustín Diassera i  
David Chupete

Direcció Escènica: Juan Dolores Caballero
Coreografia: Patricia Guerrero
Composició musical: Juan Requena i 
Agustín Diassera
Disseny il·luminació: Manuel Madueño
Realització de vestuari: Laura Capote
Direcció tècnica/il·luminació: Ziggy Durand
So: Rafael Pipió

09 DS 20 h
NOV 10 - 25 € -50%
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16 DS 18 h
NOV 15 €

L’àvia Alícia entrarà al món dels nens amb la força d’un huracà. La seva imaginació connecta-
rà de seguida amb les il·lusions dels petits i aconseguirà que canviïn els mòbils i les tauletes 
per una història fantàstica, que assegura haver viscut de petita. Amb ella, la seva néta Alícia 
i els seus amics, emprendran un viatge ple d’aventures que els permetrà conèixer un conill 
que parla, un gat que somriu, un barreter boig i una reina despietada i estrafolària.
Després d’Aladín un musical genial i de Pinocho un musical para soñar, la productora valenciana 
s’atreveix amb el clàssic de Lewis Carroll. La màgia del món dels somnis, la diversió, l’esperit 
aventurer i la recerca de la llibertat seran els companys de viatge de l’Alícia en aquesta 
proposta de Trencadís.
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17 DG 18.30 h
NOV 18 €

Piano i BethBETH

La cantant Beth s’uneix de manera harmò-
nica i senzilla amb el pianista Mateu Pera-
miquel. Ambdós de Súria, ens proposen un 
repàs íntim i elegant per alguns dels grans 
èxits de la cantant, com també una visió per-
sonal i única de temes clàssics tant del segle 
XX, com d’alguns del artistes més actuals.

22 DV 21 h
NOV 20 €

Una fusió càlida i propera de dos 
músics sensibles del Bages

Actuació en benefi ci de

Espectacle en castellà

Beth, veu
Mateu Peramiquel, piano
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Una constel·lació de ballarins de l’American 
Ballet Theatre (ABT) ens oferiran una nit plena 
d’emocions on es mostrarà l’excel·lència 
d’una de les companyies més destacades i 
importants del món. L’ABT va ser fundada el 
1939 a Nova York i la seva història no ha fet 
més que guanyar prestigi pel seu planter de 
ballarins que n’han format part. 
La llista de noms és molt llarga, però podem 
destacar ballarins principals com Mikhail 
Baryshnikov Nina Ananiashvili, Maxim 
Beloserkovsky, José Manuel Carreño, Angel 
Corella, Herman Cornejo, Irina Dvorovenko, 
Alessandra Ferri, Marcelo Gomes, Paloma 
Herrera i Julie Kent, entre d’altres.

De vocació itinerant, l’ABT ha recorregut més 
de 140 ciutats i no té sala pròpia, tot i que el 
Metropolitan Opera House és la plataforma 
de llançament de totes les seves estrenes. 
Caroline Kennedy, Carolina Herrera i La 
Prairie són alguns dels seus mecenes.
Els ballarins interpretaran un programa de 
tall clàssic que inclourà les coreografi es més 
emblemàtiques del repertori com El Corsari, 
Grand Pas Classique, Romeu i Julieta i Don 
Quixot. Entre les estrelles que formaran part 
de la gala destaquen els ballarins principals 
Isabella Boylston i James Whiteside.

Elenc
Principals:
Isabella Boylston i James Whiteside
Solistes:
Blaine Hoven, Katherine Williams, Catherine Hurlin, Calvin Royal i Cassandra Trenary
Cos de ball:
Carlos Gonzalez, Anabel Katsnelson i Aran Bell

AMERICAN BALLET
Gala d'Estrelles

23 DS 20 h
NOV 38 € 24 DG 18 h

NOV 38 € -50%
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AMERICAN BALLET
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VENDA D’ENTRADES 
I ABONAMENTS

PREUS: 18 € i 25 €
ABONAMENTS: 5 concerts 

72 € i 100 € 
(20% de dte. ja aplicat)

PUNTS DE VENDA 

INTERNET 
www.fundacioct.cat 
www.osvalles.com 

TAQUILLA 
Centre Cultural Terrassa 

Rambla d’Ègara, 340 · Terrassa 
Telèfon 93 519 70 39 

dilluns a dissabte de 16h a 20h 
i una hora abans del concert.

Tribut a John Williams
DIVENDRES, 29 NOVEMBRE 2019, 21 h

Festival de valsos i danses
DIJOUS, 26 DESEMBRE 2019, 21 h

Els 7 pecats capitals 
amb Ramon Gener

DIVENDRES, 17 GENER 2020, 21 h

Stabat Mater 
de Rossini i Verdi

Gira Setmana Santa 
DIVENDRES, 17 ABRIL 2020, 21 h

La Novena de Beethoven
DIVENDRES, 22 MAIG 2020, 21 h

Abona’t 
5 concerts

72-100 €
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Orquestra Simfònica del Vallès

Drets Humans

TRIBUT A JOHN WILLIAMS

CARLOS MARTÍNEZ

Obres de J. Williams:
 ◦ Summon the heroes
 ◦ Munich “A prayer for Peace”
 ◦ Jaws
 ◦ El patriota
 ◦ Harry Potter Suite
 ◦ Jurassic Park
 ◦ Tribute to the film composers
 ◦ 1941 March
 ◦ The Schindler’s list
 ◦ Encontres a la tercera fase
 ◦ Star Wars

El seu espectacle Drets Humans mostra la 
discrepància oberta entre els drets humans 
i la seva execució, entre allò que està escrit i 
allò que succeeix dia a dia. Martínez repassa 
els articles de la Declaració dels Drets Hu-
mans en clau d’humor. L’experiència humana 
i les seves mancances es transporten al món 
escènic on s’utilitza un llenguatge universal 
per donar vida a aquest tema universal.

Premi Especial 2018 concedit per 
l’Organització Mundial del Mim

29 DV 21 h
NOV 18-25 €

01 DG 18 h
DES 14 €

VENDA D’ENTRADES 
I ABONAMENTS

PREUS: 18 € i 25 €
ABONAMENTS: 5 concerts 

72 € i 100 € 
(20% de dte. ja aplicat)

PUNTS DE VENDA 

INTERNET 
www.fundacioct.cat 
www.osvalles.com 

TAQUILLA 
Centre Cultural Terrassa 

Rambla d’Ègara, 340 · Terrassa 
Telèfon 93 519 70 39 

dilluns a dissabte de 16h a 20h 
i una hora abans del concert.

Tribut a John Williams
DIVENDRES, 29 NOVEMBRE 2019, 21 h

Festival de valsos i danses
DIJOUS, 26 DESEMBRE 2019, 21 h

Els 7 pecats capitals 
amb Ramon Gener

DIVENDRES, 17 GENER 2020, 21 h

Stabat Mater 
de Rossini i Verdi

Gira Setmana Santa 
DIVENDRES, 17 ABRIL 2020, 21 h

La Novena de Beethoven
DIVENDRES, 22 MAIG 2020, 21 h

Abona’t 
5 concerts

72-100 €
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ÒPERA, DE QUÈ VAS?

L’argument de la pel·lícula Pretty woman és exactament el mateix que el de l’òpera La Traviata, 
de Giuseppe Verdi. És més, la pel·lícula, té escenes calcades a algunes escenes de l’òpera.
L’argument de la pel·lícula West side story, és exactament el mateix que el de l’òpera Romèo 
et Juliette, de Gounod, (i que el de l’obra de Shakespeare). És més, la pel·lícula, també té 
escenes calcades a algunes escenes de l’òpera.
Llavors.., per què un dels tòpics operístics més extesos diu: ‘A l’òpera, la música està molt 
bé, però els arguments són infumables’?
Els arguments del cine i de l’òpera són molt més pròxims del que sembla, i la música.., la 
música tu ho decidiràs!

14 DS 20 h
DES 28-32 €

Produït per SIMFONOVA
Idea, guió i direcció: Marcel Gorgori
Direcció musical: Daniel Antolí
Producció artística: Joaquim Garcia
Cap Tècnic: Daniel Ramos

Cantants solistes:
Carles Cosías (tenor)
Isabella Gaudí (soprano)
Carles Pachón (baríton)
Orquestra Barcelona Filharmonia

El tòpic dels arguments operístics, amb Marcel Gorgori

ÒPERA, DE QUÈ VAS?
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LAS VEGAS: 
LOVE AND FIRE

CHARLESTON 
GOSPEL VOICES

Protagonistes nosaltres
L’espectacle de l'any passat, Oh lalà, c’est 
magnifique! continua i, en aquesta ocasió, 
Clotilde viatja a Las Vegas amb la seva 
troupe, on trobarà una ciutat plena de llum, 
glamur i els millors espectacles del món. 
Pantalone haurà de fer equilibris per no 
arruïnar-se amb els seus excessos, mentre 
Maurice, pres per l'emboscada de Pantalone, 
aconseguirà escapar-se amb la seva malvada 
mare i intentarà destruir la companyia que 
el va trair. Capitano i el seu equip seran 
l'esperança per salvar la companyia, i l’amor 
i l’amistat, les eines perquè els somnis de 
Clotilde no es desfacin en cendra, ja que els 
somnis, somnis són.

Bellesa. Sentiment. Diversió 
Aquesta banda de Virgínia del Sud, 
capitanejada per Tony Washington, és una 
ambaixadora de l’anomenat Gospel & Rhythm, 
una fusió dels himnes cantats a capella amb 
una poderosa base rítmica. La formació, 
de vuit veus i un quartet instrumental, ens 
transporta a l’interior de les esglésies negres 
cantant, picant les mans i agitant els braços 
en un crescendo que enganxa al públic.

Veus:
Anthony Washington
Essie Middleton
Milred Daniels
Nykki Smalls
James Patterson
Jared White
Shawna Harris
Kristen Moore

Teclats:
Sean McClain
Eugene Mungin
Baix:
Garret Morgan
Bateria:
Richard WrightenActuació en benefici de Fupar

15 DG 11.30 h
DES donatiu 

voluntari 22 DG 18 h
DES 25-38 €
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tural

Coreografia: M. Fokine
Música: F. Chopin
Estrenada a París amb el nom de Les 
sílfides, és una suite ballada sobre 
la música de Frederic Chopin i està 
orquestrada per Alexander Glazunov. 
Està considerada com l’obra mestra de 
Fokine.
Durada: 30 minuts

Coreografia: N. Ananiashvili
Música: A. Krein
Fuenteovejuna (escrita el 1613) és una de 
les obres més conegudes de Lope de Vega 
i una de les més representades de tots els 
temps. La història està basada en un fet real 
que va succeir al segle XV a un poble andalús. 
Davant els abusos del comendador Fernán 
Gómez, tot el poble es va alçar contra ell i 
el va matar atroçment. En no poder trobar 
un culpable, perquè a l’interrogatori tots van 
contestar que havia estat Fuenteovejuna, el 
Rei va decidir no concloure la causa.

BALLET DE GEÒRGIA

Fuenteovejuna Chopiniana
21 DS 20 h

DES 42 € 23 DL 20.30 h
DES 42 €
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JUDIT I MERITXELL 
NEDDERMANN

27 DV 21 h
DES 15 €

Coreografia: M. Fokine
Música: I. Stravinskii
Posada en escena: Andris Liepa
El 1909 Sergei Diaghilev, director dels 
Ballets Russos, va demanar a Stravinskii 
la primera obra per encàrrec de la seva 
carrera: la música per a un ballet el tema 
del qual seria un conte popular basat en 
la llegenda folklòrica russa L’ocell de foc.
Durada: 45 minuts

L’Ocell de foc

-50%

Pack especial 2 funcions  
Ballet Geòrgia 

21 i 23 de desembre
59 €

Programa 21 de desembre
Fuenteovejuna

Programa 23 de desembre
Chopiniana i L'Ocell de Foc

Les germanes Neddermann es reuneixen en 
un mateix escenari per oferir un concert molt 
adient per aquestes dates tan assenyalades.
Nascudes en una família de músics, les ger-
manes Meritxell (teclat) i Judit Neddermann 
(guitarra i veu), s'han fet un lloc a l'escena 
musical catalana, cadascuna traçant ca-
mins professionals diferents. La Meritxell 
s'ha format a l'escola de música de Berklee 
(Boston), als Estats Units i està en procés de 
creació del seu primer disc i la Judit ha estat 
reconeguda pels seus èxits com Mireia i Vol-
dria que fossis aquí. 
Aquesta serà la segona vegada que Judit 
Neddermann trepitja l'escenari del Centre 
Cultural Terrassa després de presentar el 
seu tercer disc Nua, la temporada passada.

Nadales
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EL TRENCANOUS

Una història màgica i emocionant dirigida a 
petits i grans, amants de la dansa clàssica i 
al gran públic familiar.

Adaptació d’aquest conte nadalenc per a un 
públic familiar inspirat en un conte fantàstic 
d’Hoffmann que posteriorment va ser 
adaptat per Alexandre Dumas.
El ballet, de Txaikovski, va ser estrenat el 6 
de desembre de 1892 al Teatre Mariinski de 
Sant Petersburg, sota la direcció de Riccardo 
Drigo i amb la coreografi a de Lev Ivànov. Serà 
a partir dels anys 60 que es farà més popular.

La vigília de Nadal, la Clara rep del seu 
padrí un trencanous de fusta amb forma de 
soldadet. A la nit, la Clara viurà una història 
fascinant amb el Trencanous i viatjaran al 
Regne dels Caramels, un paisatge màgic 
que transporta l'espectador a un univers ple 
de fantasia i emoció.

11 i 12 DS i DG 18 h
GEN 12-18 €

Dirigit i creat per Tub d'Assaig, arriba una 
nova edició d'aquest clàssic de la casa: la 
gran gala del Circ de l'Any. 

Els artistes oferiran un espectacle ben 
especial on hi haurà malabars, hula-hoops, 
equilibris, bicicleta acrobàtica, pallass@s i 
proeses increïbles!!

CIRC DE L'ANY

28 DS 19 h
DES 12 €

Associació
Tub d'assaig 7.70 Dansa Familiar

Un esdeveniment únic, creat per 
l'ocasió, i amb una única funció que 

no es tornarà a repetir
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ESPAI LA GALERIA
L’Espai la Galeria és un punt de trobada i col-
laboració entre galeristes i el Centre Cultu-
ral, un espai a on les propostes artístiques 
vénen de la mà dels seus representants. 
Durant aquesta tardor es podran veure i ad-
quirir les obres dels artistes següents:

El Premi es va instituir l’any 1988 amb la fina-
litat d’estimular la creació pictòrica i de con-
tribuir a la promoció i a la projecció de joves 
valors. Al llarg dels anys, s’ha anat introduint 
en els cercles culturals, artístics i docents, 
i ha esdevingut una cita tradicional dins del 
panorama artístic català i un aparador de la 
pintura actual que pretén ser una referèn-
cia de tendències i de propostes noves de la 
plàstica contemporània a Catalunya.
Aquesta biennal és també un record perma-
nent a la figura de Ricard Camí, que va ser 
president de Caixa Terrassa i que va tenir 
sempre una especial sensibilitat per la cul-
tura i l’art, i en particular per la pintura.

Obres finalistes de la 16a edició. 

17 de setembre acte d’entrega del  
16è Premi BBVA de Pintura Ricard Camí

Synchronized · Brigitta Both

05 DJ 29 DG
SET SET

IGNASI VERDÓS 
MUSIQUE PICTORIQUE

Amics de les Arts

03 DJ 03 DG
OCT NOV

IMANOL BUISAN 
LA COSTILLA

Tigomigo

07 DC 01 DG
NOV DES

ÁNGEL CAMINO 
LA FOSCOR VISIBLE

Espai G d’Art

05 DJ 05 DG
DES GEN

INÉS RUBIALES
ACTION POURING. 
EL NUEVO MINIMALISMO

Amics de les Arts

PREMI BBVA DE 
PINTURA RICARD CAMÍ

05 DJ 06 DG
SET OCT

Sales 3 i 4
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Sala 3 Sala 4

CARMEN VALVERDE FRANK HORVAT
Homenatge a CatalunyaExpressions

10 DJ 14 DJ
OCT NOV 10 DJ 14 DJ

OCT NOV

L’artista de Terrassa presenta una col·lecció 
de 18 quadres fi guratius de gran format 
(180×122 cm) que mostren el rostre de do-
nes terrassenques amb expressions de tot 
tipus.
Aquest projecte s’ha desenvolupat a partir 
de les fotografi es realitzades pel fotògraf, 
també terrassenc, Jaume Olivet.
A través d’aquesta col·lecció vull transmetre 
a l’espectador, de forma frontal i directa,  les 
emocions i sentiments de les dones  De l’ale-
gria a la tristesa, de la diversió a la melangia, 
de l’èxtasi a la refl exió… plasmant sobre l’obra 
la gran riquesa expressiva femenina, poten-
ciada pel format del quadre i la potència dels 
colors usats. 

Carmen Valverde

Homenatge a Catalunya fou l’encàrrec que 
Antoni Vila Casas va fer al prestigiós fotògraf 
internacional Frank Horvat (Abbazia, 1928). 
El projecte havia de copsar la Catalunya de 
la primera dècada del 2000; la Barcelona 
plural i oberta al món, la Girona mil·lenària, 
les terres de l’Ebre, les muntanyes dels Pi-
rineus o el Cadaqués de Dalí dibuixen entre 
paisatges, monuments, personatges del 
món de la cultura i ciutadans anònims, un 
heterodox calidoscopi vivencial de la cultura 
catalana. Dividida en quatre accions: Tra-
dicions, costums i hàbits | Gestos, mirades i 
somriures | Rastres, textures i paraules | Ab-
sències, silencis i aromes. La mostra incideix 
en tots aquells elements que pertanyen a la 
nostra quotidianitat i que l’artista, a través 
de la seva mirada, precisa i subtil, transfor-
ma en relat.

Natalia ChocarroAquesta exposició es complementa 
amb el programa per a escolars dels 
Exploradors de l’Art dins de l’acord 
de col·laboració de la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes i BBVA 
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La Fundación Mapfre presenta aquesta 
mostra que està composta per 80 obres 
titulades i numerades, gravades a l’aiguafort 
amb algunes aportacions de punta seca i 
aigualida, estampades en tinta negra. El 
conjunt d’estampes se sol dividir en tres 
parts: les dues primeres (Desastres 1 a 64) 
constitueixen els ‘desastres de la guerra’ 
pròpiament dits, mentre que la tercera, els 
anomenats ‘capritxos emfàtics’ (Desastres 
65 a 80), de caràcter més al·legòric, s’entenen 
com una reflexió de caràcter polític sobre el 
govern absolutista de Ferran VII després de 
la fi de la guerra i la retirada de les tropes 
franceses.

A diferència d’altres estampes de l’època, on 
el que es destacava era l’heroïcitat dels con-
tendents, de les batalles, els Desastres de la 
guerra són el primer exemple en la història 
de la pintura on fets com la guerra i les se-
ves conseqüències queden reflectits no com 
a actes heroics, sinó com el desastre i la bar-
bàrie que realment són: por, terror, fam i po-
bresa. L’artista aragonès se centra en el punt 
de vista de les víctimes i el seu patiment, 
però també en la crítica política. Aquets són 
els temes protagonistes d’aquestes làmines, 
el que ens incita a reflexionar profundament.

Francisco de Goya
Desastres de la guerra, 
1810-1815
Con razón o sin ella

Aiguafort, aiguada, punta 
seca, burí i brunyidor 
150 x 209 mm.
Colecciones  
FUNDACIÓN MAPFRE

Sales 3 i 4
21 DJ 09 DG

NOV FEB

Desastres de la guerra
FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES

Exposició organitzada per la Fundació Mapfre amb la col·laboració del Centre Cultural Terrassa
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