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PROGRAMACIÓ DESTACADA

HIJA DE LA LUNA

MANU GUIXIT DANSA

ABBA LIVE TV

TORTELL POLTRONA

15 FEB 16 FEB

22 FEB 28 FEB 01 MAR

WE LOVE QUEEN

STABAT MATER

ANNIE

JORGE BLASS08 MAR

21 MAR

17 ABR

22 i 23 MAIG

18 ABR

9 MAIG

6 JUL

BRODAS BROS 19 ABR

26 ABR

28 i 29 MAR 4 ABR

13 MAR 14 i 15 MAR

30 MAIG

BALLET DE 
L'OPERA DE VIENA

BALLET D'INNSBRUCK 24 i 25 ABR

CREA DANCE 
COMPANY

1 i 2 FEB

BALLET DE 
SANT PETERSBURG

MANEL FUENTES 
ACOUSTIC TRIO

BALLET NACIONAL 
DE ESPAÑA

GALA HOMENATGE 
ALICIA ALONSO

BALLET DE BARCELONA

EL PARE DE LA NÚVIA

EL POT PETIT

QUIM MASFERRER
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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

De dimarts a diumenge 
de 8 a 23.30 h
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 5 20% descompte

FES-TE L’ABONAMENT A MIDA

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



FEBRER

DS 1 20 h dansa Ballet de l'Òpera de Viena Gala d'Estrelles 10

DG 2 18 h dansa Ballet de l'Òpera de Viena Gala d'Estrelles 10

DV 7 21 h música El Cor Canta Poesia Catalana 20

DS 8 21 h teatre Coitus interruptus Roger Pera i Angela Monge 28

DG 9 18 h familiar Pengim Penjam Un regal magnífi c 26

DS 15 21 h musical Hija de la luna Homenatge a Mecano 22

DG 16 18 h concert Abba live TV 27

DS 22 20 h dansa IT Dansa Wad Ras - The Prom ... 12

DV 28 21.30 h concert Manu Guix Un vespre amb Manu Guix 21

DS 29 20 h música Living the Requiem 20

MARÇ

DG 1 18 h familiar Tortell Poltrona Que bèstia! 26

DV 6 21 h teatre Toni Moog Fortnique 28

DG 8 18 h concert We love Queen 27

DV 13 21 h familiar Jorge Blass La mágia de Jorge Blass 24

DS 14 20 h dansa Ballet de Sant Petersburg Giselle 13

DG 15 18 h dansa Ballet de Sant Petersburg Giselle 13

DS 21 21 h concert Manel Fuentes Acoustic Trio Hope and dreams for hard times 21

DG 22 17 h familiar Dumbo el musical 24

DV 27 21 h concert Lluís Gavaldà i J.P.Chaves Concert  a la carta 21

DS 28 20 h dansa Ballet Nacional de España De lo fl amenco 14

DG 29 18 h dansa Ballet Nacional de España De lo fl amenco 14

ABRIL

DS 4 17 h musical Annie el musical 23

DS 4 20.30 h musical Jekyll & Hyde el musical 23

DV 17 21 h música Orquestra Simfònica del Vallès Stabat Mater, de Verdi i  de Rossini 22

DS 18 20 h dansa Homenatge Alicia Alonso Estrelles de la dansa clàssica 15

DG 19 18 h familiar Brodas Bros Around the world 25

DV 24 21 h dansa Ballet d'Innsbruck La tempesta, de Shakespeare 16

DS 25 20 h dansa Ballet d'Innsbruck La tempesta, de Shakespeare 16

DG 26 16.30 h familiar El Pot Petit Al teatre 25

MAIG

DS 9 20 h dansa Ballet de Barcelona Suite Carmen 18

DV 22 21 h dansa CREA Dance Company La 9a de Beethoven 19

DS 23 20 h dansa CREA Dance Company La 9a de Beethoven 19

DS 30 21 h teatre Quim Masferrer Bona gent 29

JULIOL

DL 6 21 h teatre El pare de la núvia Teatre de Festa Major 29

pàgina

ÍNDEX CRONOLÒGIC



pàgina

ÍNDEX TEMÀTIC
DANSA

DS 1 febrer 20 h Ballet de l'Òpera de Viena Gala d'Estrelles 10

DG 2 febrer 18 h Ballet de l'Òpera de Viena Gala d'Estrelles 10

DS 22 febrer 20 h IT Dansa Wad Ras - The Prom ... 12

DS 14 març 20 h Ballet de Sant Petersburg Giselle 13

DG 15 març 18 h Ballet de Sant Petersburg Giselle 13

DS 28 març 20 h Ballet Nacional de España De lo fl amenco 14

DG 29 març 18 h Ballet Nacional de España De lo fl amenco 14

DS 18 abril 20 h Homenatge Alicia Alonso Estrelles de la dansa clàssica 15

DV 24 abril 21 h Ballet d'Innsbruck La tempesta, de Shakespeare 16

DS 25 abril 20 h Ballet d'Innsbruck La tempesta, de Shakespeare 16

DS 9 maig 20 h Ballet de Barcelona Suite Carmen 18

DV 22 maig 21 h CREA Dance Company La 9a de Beethoven 19

DS 23 maig 20 h CREA Dance Company La 9a de Beethoven 19

MÚSICA

DV 7 febrer 21 h El Cor Canta Poesia Catalana 20

DS 29 febrer 20 h Living the Requiem 20

DV 17 abril 21 h Orquestra Simfònica del Vallès Stabat Mater, de Verdi i de Rossini 22

MUSICAL · TEATRE

DS 15 febrer 21 h Hija de la luna Homenatge a Mecano 22

DS 4 abril 17 h Annie el musical 23

DS 4 abril 20.30 h Jekyll & Hyde el musical 23

DS 8 febrer 21 h Coitus interruptus Roger Pera i Angela Monge 28

DV 6 març 21 h Toni Moog Fortnique 28

DS 30 maig 21 h Quim Masferrer Bona gent 29

DL 6 juliol 21 h El pare de la núvia Teatre de Festa Major 29

FAMILIAR

DG 9 febrer 18 h Pengim Penjam Un regal magnífi c 26

DG 1 març 18 h Tortell Poltrona Que bèstia! 26

DV 13 març 21 h Jorge Blass La mágia de Jorge Blass 24

DG 22 març 17 h Dumbo el musical 24

DG 19 abril 18 h Brodas Bros Around the world 25

DG 26 abril 16.30 h El pot petit Al teatre 25

CONCERT

DG 16 febrer 18 h Abba live TV 27

DV 28 febrer 21.30 h Manu Guix Un vespre amb Manu Guix 21

DG 8 març 18 h We love Queen 27

DS 21 març 21 h Manel Fuentes Acoustic Trio Hope and dreams for hard times 21

DV 27 març 21 h Lluís Gavaldà i J.P.Chaves Concert  a la carta 21
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2020 | 37a temporada BBVA de DANSA
P R I M AV E R A
BALLET DE BARCELONA
Trencanous
11 i 12 de gener
BALLET DE L’ÒPERA DE VIENA
Gala d’Estrelles
1 i 2 de febrer
IT DANSA
Wad Ras · The Prom
In Memoriam · Whim
22 de febrer
BALLET I ORQUESTRA DE 
SANT PETERSBURG
Giselle
14 i 15 de març

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
Invocación Bolera · Jauleña
Eterna Iberia · De lo fl amenco
28 i 29 de març
GALA HOMENATGE ALICIA ALONSO
Estrelles de la dansa clàssica
18 d’abril
BALLET DE L’ÒPERA D’INNSBRUCK
La tempesta, de Shakespeare
24 i 25 d’abril
BALLET DE BARCELONA
Suite Carmen
9 de maig
CREA DANCE COMPANY by Maria Rovira
La 9a de Beethoven
22 i 23 de maig

TA R D O R
HABEMUS CORPUS
Amnea
12 de setembre
3a GALA DE BALLARINS CATALANS 
AL MÓN
10 i 11 d’octubre
JIVOY DANCE COMPANY · amb la 
participacio de solistes del
BALLET DEL TEATRE MARIINSKI
I’m not scared
25 d’octubre

KIBBUTZ CONTEMPORARY 
DANCE COMPANY
Asylum
7 i 8 de novembre
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Sirènes · Estro · Nocturnes
28 i 29 de novembre
BALLET I ORQUESTRA DE 
L’ÒPERA DE SAMARA
El llac dels cignes
12 i 13 de desembre

TARGETA REGALREGALA DANSA
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BALLET DE BARCELONA IT DANSA

BALLET I ORQ. DE SANT PETERSBURG BALLET NACIONAL DE ESPAÑA GALA HOMENATGE ALICIA ALONSO

BALLET DE BARCELONA CREA DANCE COMPANY

HABEMUS CORPUS GALA DE BALLARINS CATALANS AL MÓN ILIA JIVOY & SOLISTES MARIINSKI

KIBBUTZ CONTEKMPORANY DANCE CO. MALANDAIN BALLET BIARRITZ

2020 | 37a temporada BBVA de DANSA

Abonament Cies. CATALANES 20% 
5 espectacles · Preu: 52-117 €

• IT Dansa
• Ballet Barcelona
• Crea Dance Company by Maria Rovira
• Habemus Corpus
• 3a Gala Ballarins Catalans

Abonament CLÀSSICA 20% 
5 espectacles · Preu: 156-168 €

• Ballet de l’Òpera de Viena
• Ballet i orquestra de Sant Petersburg
• Gala Homenatge Alicia Alonso
• Ilia Jivoy & Solistes Mariinski
• Ballet i orquestra de Samara

Abonament PREMIUM 40% 
14 espectacles · Preu: 217-291 €

Abonament TARDOR 25% 
6 espectacles · Preu: 116-157 €

Abonament PRIMAVERA 25% 
8 espectacles · Preu: 155-207 €

ABONAMENTS

Les funcions del Trencanous són de Dansa Familiar i queden excloses de l’abonament
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Gala d’Estrelles
1 i 2 DS-DG 20 i 18 h

FEB 25-40 €

BALLET DE L’ÒPERA DE VIENA

-50 %

Manuel Legris, fi gura emblemàtica del Ballet de l’Òpera de París i actual director 
artístic del Ballet de l’Òpera de Viena, presenta un elenc de 12 ballarins Principals 
i Solistes i un programa representatiu del ric repertori clàssic i modern d’aquesta 
companyia de ballet.

El famós pas a dos del Corsari, el pas a sis de Laurencia o l’Acte III de Sylvia
representen la tradició clàssica que el Ballet de l’Òpera de Viena ha sabut mantenir 
i actualitzar durant la seva llarga història. Però el Ballet de l’Òpera de Viena és 
també seu de grans creacions modernes, representades en aquest programa 
per coreografi es com Solo, de Hans Van Manen, Luminous, d’András Lukács, o 
Cantanta, de Mauro Bigonzetti.

Principals:
Nikisha Fogo, Kyoka Hashimoto , Davide Dato, 
Denys Cherevychko i Masayu Kimoto

Solista:
Alice Firenze

Semi Solistes:
Sveva Gargiulo,Fiona Mc Gee, Rikako Shibamoto, 
Navrin Turnbull, Géraud Wielick i Scott Mc Kenzie

10   37a TEMPORADA BBVA DE DANSA
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BALLET DE L’ÒPERA DE VIENA

37a TEMPORADA BBVA DE DANSA   11
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IT DANSA
Wad Ras · The Prom
In Memoriam · Whim
22 DS 20  h

FEB 10-20 €

Aquesta jove companyia nascuda com un projecte pedagògic de l’Institut del Teatre de 
Barcelona l’any 1998, presenta un repertori que inclou quatre coreografi es, dues d’elles 
estrenades al Festival Grec de Barcelona 2018.

The prom, creada per Lorena Nogal, és una peça molt teatral i refl ecteix alhora la nostàlgia i 
les incerteses de la joventut amb pinzellades d’humor, enyorança i fragilitat.

In Memoriam, de Sidi Larbi Cherkaoui, juga amb les carícies i els cops i mostra la polaritat 
entre la tendresa (atracció) i l’agressió (repulsió) vers les dones. 

Whim, d’Alexander Ekman, és una peça vital i sorprenent que mostra el caos de la societat 
moderna amb grans dosis d’alegria i moments entranyables.

Wad-Ras és un gemec, una increpació a la por, a la injustícia i a la desesperança. La peça 
ha guanyat el primer premi del V Certamen de Coreografi a de Dansa Espanyola i Flamenc 
de Madrid

-50 %

12   37a TEMPORADA BBVA DE DANSA
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Ambientada en un entorn camperol a Alemanya a l’època medieval, la història de Giselle
està inspirada en l‘obra De l´Allemagne que Heinrich Heine va escriure el 1835. Aquesta 
peça, estrenada el 1841 a l’Òpera de París, és una obra mestra absoluta del ballet romàntic 
i es considera una obra fonamental de la dansa clàssica tant pel tractament dels ideals 
romàntics com per l’ús de la més refi nada tècnica teatral del segle XIX.

La companyia va ser fundada el 2011 per Maxim Zhuchin amb la gran infl uència del famós 
coreògraf Nikolai Boyarchikov, qui durant molts anys va ocupar el càrrec de director artístic 
del Teatre Mikhailovski de Sant Petersburg. Actualment el Sant Petersburg Festival Ballet té 
un elenc de joves ballarins de gran talent.

BALLET I ORQUESTRA 
DE SANT PETERSBURG
Giselle
14 i 15 DS-DG 20 i 18 h

MARÇ 48 €

37a TEMPORADA BBVA DE DANSA   13

-50 %
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BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

-50 %

Invocación Bolera · Jauleña
Eterna Iberia · De lo fl amenco

El primer programa que ha dissenyat Rubén Olmo com a direc-
tor del Ballet Nacional d’Espanya ofereix una visió global de la 
dansa espanyola, incloent-hi la major part dels seus estils, des 
de l’escola bolera a la dansa i el fl amenc estilitzats.

Inclou a més un especial homenatge al ballarí i coreògraf Mario 
Maya (1937-2008), un dels grans mestres de la dansa espanyo-
la, que, tot i ser un dels creadors del Flamenco Teatro Andaluz 
amb el seu estil propi i únic, no estava fi ns ara inclòs en el re-
pertori del Ballet Nacional d’Espanya.

28 i 29 DS-DG 20 i 18 h
MARÇ 38 €

14   37a TEMPORADA BBVA DE DANSA

‘El maestro Mario fue un investigador incansable en todo lo rela-
cionado con el arte, un referente universal en el mundo de la danza 
y del Flamenco Teatro Andaluz, creador de un estilo muy personal 
y único. Por eso, considero que el Ballet Nacional de España debe 
incluir en su repertorio una de sus obras’.

Rubén Olmo, director del BNE
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BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
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GALA 
HOMENATGE 
ALICIA ALONSO
Estrelles internacionals 
de la dansa clàssica
18 DS 20 h

ABR 25 €
Gala en record a la Prima Ballerina Ab-
soluta del Ballet Nacional de Cuba i que 
ha deixat una profunda empremta en la 
història de la dansa. 

Estrelles internacionals que han format 
part de la companyia cubana i que des-
envolupen la seva carrera internacio-
nal a Espanya, Canadà 
i França, recrearan 
part del repertori de 
la dansa clàssica  on 
Alicia Alonso va brillar 
per la seva tècnica i 
estil propi. 

El llegat d’Alonso 
segueix sent aplau-
dit i ovacionat als 
principals teatres 
d’arreu del món. 

15

-50 %
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La tempesta, de Shakespeare
BALLET DE L’ÒPERA D’INNSBRUCK

-50 %24 i 25 DV-DS 21 i 20 h
ABR 25-35 €

16   37a TEMPORADA BBVA DE DANSA

Coreògraf i director de la companyia tirole-
sa, el català Enric Gasa presenta la seva ver-
sió d’aquesta obra mestra de Shakespeare 
com ja va fer amb Macbeth i Somni d’una nit 
d’estiu.

A La Tempesta Gasa navega cap a una illa 
solitària on predomina la màgia i la poesia, 
l’avarícia i la raó. L’obra narra la història de 
Pròsper, Duc de Milà, i la seva fi lla Miranda, 
que han estat desterrats a una illa deserta. 
El Duc és un mag que fa desencadenar la 
tempesta que dóna títol a la peça.

Coreografi a: Enric Gasa

Escenografi a: Helfried Lauckner

Vídeo: Albert Serradó, Marco Chiodi

Vestuari: Birgit Edelbauer

Dramaturgia: Axel Gade
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BALLET DE L’ÒPERA D’INNSBRUCK

37a TEMPORADA BBVA DE DANSA   17

Enric Gasa Valga, és director i coreògraf de 
ballets, musicals i òperes. Va iniciar la seva 
formació com a ballarí a la Escuela de Dan-
za María de Ávila a Saragossa, més tard va 
obtenir una beca a l’Escuela Nacional de Ba-
llet de Cuba i posteriorment entrà a formar 
part de la companyia sota la direcció d’Alicia 
Alonso.

El 1998 va entrar a formar part del Ballet 
d’Escòcia, el 2001 es va traslladar al Ballet 
de Mannheim (Alemanya) i dos anys més 
tard al Ballet de Karlsruhe (Alemanya). El 
2003, amb només 27 anys, va fundar el Fes-
tival Internacional de Dansa d’Esparreguera

El 2006 va assumir el rol de Desire (Príncep 
de la Bella Dorment) al Ballet de l’Òpera 
de Graz (Àustria) i el de Doctor Coppelius al 
Teatre Estatal de Linz (Àustria).

El 2004 es va incorporar al Ballet de l’Òpera 
d’Innsbruck (Tiroler Landestheater) i el 2009 
va esdevenir-ne el director.

En aquest mateix teatre, hi ha presentat 
moltes de les seves peces de dansa i coreo-
grafi es per a musicals a més d’actuar com a 
ballarí a produccions com Mein Herr, Otel·lo 
i Les fl ames de París. Amb la coreografi a Fri-
da Kahlo-Pasión por la vida, va ser guardonat 
amb el Premi Austríac Schikaneder d’Or a la 
millor producció de ballet de la temporada 
2011-2012.
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BALLET DE 
BARCELONA
Suite Carmen
09 DS 20 h

MAIG 10-28 €
Carmen, una dona apassionada, impetuosa i 
d’esperit lliure, i Don José, temperamental i 
rígid, protagonitzen aquesta suite creada el 
1967 pel coreògraf cubà Alberto Alonso, amb 
música de l’òpera Carmen de Georges Bizet. 

El Ballet de Barcelona ens endinsa en un 
món ple de seducció, baralles i una Carmen 
presonera d’un triangle amorós, on la des-
aprovació de la societat pel seu comporta-
ment poc convencional, fa que aquesta acabi 
sent apunyalada. Carmen mor acaronant 
el seu amant Don José, revelant-lo com 
l’assassí.

Sota la direcció de Carlos Renedo (Barce-
lona) i Chase Johnsey (Florida), el Ballet de 
Barcelona està format per ballarins de ca-
torze nacionalitats diferents que destaquen 
per la seva versatilitat.

18   37a TEMPORADA BBVA DE DANSA

-50 %
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CREA DANCE COMPANY 
by Maria Rovira
La 9a de Beethoven
22 i 23 DV-DS 21 i 20 h

MAIG 25 -42 €
Després de l’èxit de Carmina Burana i el Rèquiem de Mozart, el Centre Cultural Terrassa 
encarrega una nova producció a Maria Rovira i Crea Dance Company. La Novena de Beetho-
ven no només és una obra meravellosa, és també una obra que crida a la comunitat, que 
desperta emocions profundes, i el desig de compartir i de trobar-se.

Coreografi a: Maria Rovira
Música: L. v. Beethoven
Orquestra Simfònica del Vallès

PROGRAMA
Xavier Montsalvatge Cant espiritual
Ludwig van Beethoven Simfonia núm. 9 en 
Re menor, op. 125 “Coral”

Marga Cloquell, soprano
Tànit Bono, mezzosoprano
Roger Padullés, tenor
Carles Pachón, baríton
Orfeó Català
Cor de Cambra del Palau de la 
Música Catalana
Xavier Puig, director
Orquestra Simfònica del Vallès

37a TEMPORADA BBVA DE DANSA   19
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07 DV 21 h
FEB 15-20 € 29 DS 20 h

FEB 20 €

Poesia Catalana

Compromès amb la cultura catalana, el cor 
presenta tres obres de compositors del nos-
tre país:  una figura consagrada: Albert Gui-
novart, una emergent, Gerard López i un jove 
estudiant de l’ESMUC, Àngel Pérez.

Programa

Visions i Cants d’Àngel Pérez. Basada en els 
poemes La nostra bandera, Cant de novem-
bre, L'ànima de les flors i Cant dels joves del 
llibre Visions i Cants de Joan Maragall (1860-
1911).

Camí de sol de Gerard López. Basada en els 
poemes Les Formigues i Ara no es fa, però 
jo encara ho faria de Joan Salvat-Papasseit 
(1894-1924).

Gloria d’Albert Guinovart. Encarregada per 
El Cor Canta, amb Elisenda Carrasco i Eva 
Martinez a la direcció d’El Cor Canta i l’Or-
questra de cambra Terrassa 48

Projecte d’arts escèniques performatives 
inspirat en l’obra coral del compositor nord-
americà Dan Forrest (Requiem for the Li-
ving, 2013) que busca provocar un moviment 
interior per cercar una resposta.

L’obra de Forrest està composada sobre un 
text litúrgic, una missa de difunts però amb 
una característica molt especial que es des-
marca de les misses de rèquiem tradicio-
nals: és un rèquiem per la vida i no per la 
mort. Forrest proposa una narrativa pròpia 
apropant l’obra a un àmbit més terrenal i 
qüestionant aquests dos conceptes.

La creació Living the Requiem aglutina nom-
broses disciplines artístiques sobre l’esce-
nari: música coral, música instrumental, 
dramatúrgia, dansa, cinema, pintura, òpera, 
sarsuela, poesia, patinatge artístic...com a 
eines per facilitar la recerca interior segons 
la sensibilitat de cada espectador.

EL COR CANTA LIVING THE 
REQUIEM

20   MÚSICA



27 DS 21 h
MARÇ 18 €

El carismàtic cantant d'Els Pets,  acompa-
nyat pel músic santcugatenc Joan-Pau Cha-
ves, ofereix un concert únic en format acús-
tic i íntim on el públic serà el protagonista. 
Un espectacle fet a mida perquè els assis-
tents triïn des de la butaca el repertori que 
volen sentir. A més a més, Gavaldà explicarà 
secrets i anècdotes de cada tema.

LLUÍS GAVALDÀ amb JOAN PAU CHAVES

28 DV 21.30 h
FEB 20 €

MANU GUIX
Un vespre amb

21 DS 21 h
MARÇ 20 €

Tribut a 
Bruce Springsteen
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STABAT MATER

Giuseppe Verdi Stabat Mater
Gioachino Rossini Stabat Mater (selecció)

Núria Vilà, soprano
David Alegret, tenor
Marta Valero, mezzosoprano
Toni Marsol, baix
Cors del territori
Cor Lieder Càmera
Xavier Puig, director
Orquestra Simfònica del Vallès

17 DV 21 h
ABR 18-25 €

Homenatge a Mecano
HIJA DE LA LUNA

Han passat 27 anys de l’última gira de 
Mecano amb Aidalai Tour, i dues generacions 
després, la seva música segueix present 
entre el gran públic. 
Per commemorar el 25è aniversari, va 
néixer Hija de la luna, un projecte homenatge 
a un dels grups més importants del pop 
espanyol. En tres anys ja han fet més de 250 
concerts per Espanya i Llatinoamèrica i s’ha 
convertit en un espectacle de referència en 
l’escena musical.

Un tribut fi del als 
grans èxits de la banda

15 DS 21 h
FEB 28-34 €
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Un musical per a tota la família que ens 
transportarà a la ciutat de Nova York 

dels anys 30

ANNIE, 
el musical

L’Annie viu a l'orfenat que dirigeix la malva-
da Miss Hannighan, una institutriu cruel que 
la maltracta a ella i a les seves amigues. 
L’Annie somia que algun dia els seus pares 
vindran a recollir-la.
De sobte i sense esperar-s’ho, l’Annie ha 
estat seleccionada per passar les vacances 
de nadal amb el multimilionari Oliver War-
bucks, per donar a la premsa una imatge 
amable d'ell. Després de mil aventures, 
l’Annie arriba al cor del Sr. Warbucks i la 
seva futura esposa, Grance Farrell, donant 
un gir inesperat a la vida de tots.

04 DS 17 h
ABR 22-28 €

Un clàssic de la novel·la d’intriga portada 
amb gran encert als escenaris

Dr.JEKYLL 
& Mr.HYDE

Basat en el clàssic literari L’estrany cas del 
Dr.Jekyll i Mr.Hyde, la companyia Theatre 
Properties presenta una gran producció 
d’estètica gòtica que tracta les peculiaritats 
de l’èsser humà, un dualisme personifi -
cat pels dos protagonistes de la novela, el 
Dr.Jekyll i el seu malvat alter ego,  
Mr.Hyde. 
L’espectador es trobarà immers en un 
ambient molt realista i nostàlgic grà-
cies a l’excel·lent escenografi a, el disseny 
d’il·luminació, i més de 150 dissenys de 
vestuaris i patrons de l’època creant una 
atmosfera victoriana del Londres més apas-
sionant i tenebrós del segle XIX.

04 DS 20.30 h
ABR 28-34 €
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22 DG 17 h
MARÇ 12-18 €

El musical La màgia de Jorge Blass 
DUMBO JORGE BLASS

Mundialment conegut per la pel·lícula de 
Disney, el musical està inspirat en el conte 
escrit per Helen Aberson el 1939. Un relat 
original que aconsegueix emocionar gràcies 
a la història de l’elefant que és ridiculitzat 
per les seves orelles enormes. 
Quan arriba al circ, tothom s’enriu de 
Dumbo per les seves orelles però ben aviat 
descobrirà que gràcies a elles té el poder 
de volar. D’aquesta manera emprendrà una 
gran aventura per buscar la seva mare que 
ha estat engabiada i venuda a un altre circ.

Dumbo descobrirà que la seva diferència 
és la seva major virtut

Il·lusions fetes amb tecnologia del segle 
XXI amb un dron com ajudant i moltes 

sorpreses més

L’il·lusionista presenta nous efectes 
impossibles i visualment espectaculars. 
Aparicions, desaparicions, levitacions 
impossibles i màgia interactiva en què 
el públic n’és el protagonista. Tot això en 
una atmosfera de misteri i una acurada 
estètica que aconsegueix que ens tornem a 
il·lusionar i somiar amb l'impossible.

13 DV 21 h
MARÇ 18 €
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EL POT PETIT

La Jana, en Pau i la Melmelada Band 
acompanyen als més menuts en les primeres 
vivències d’anar al teatre per gaudir de 
l’atmosfera que es crea; compartir l’emoció, 
el silenci abans de començar... a dalt de 
l’escenari hi haurà nous personatges, vells 
coneguts i la banda formada per  un bateria, 
un baixista, un pianista, un guitarrista, un 
trombó, una trompeta i un violinista que 
també toca la serra!

Després de veure Vibra i BR2, els Brodas 
Bros tornen al Centre Cultural Terrassa per 
presentar un gran quadern de viatges. Un 
recull de les vivències i anècdotes viscudes 
en les gires internacionals que han fet arreu 
del món; Brasil, Palestina, San Francisco, 
Los Angeles, Hondures, Japó i Xina, on en 
aquest últim any han estat 3 mesos de gira. 
A Around the world veurem uns Brodas 
molt futuristes i robòtics però també molt 
humans i sensibles. Mapping, projecció 
interactiva, làsers, dansa aèria, vestuari 
de leds... Una combinació de dansa, llum, 
tecnologia i música sorprenent.

BRODAS BROS

19 DG 18 h
ABR 10 € 26 DG 16.30 h

ABR 10-18 €

Around the world Al teatre

El show més tecnològic dels Brodas Bros 
mai vist fi ns ara

Un concert màgic i participatiu amb vuit 
músics dalt l’escenari, titelles i teatre per 

gaudir amb família!
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TORTELL POLTRONA

Amb aquesta exclamació que ha fet popular 
fins al punt d'incorporar-lo al nostre 
llenguatge, Tortell Poltrona presenta el 
seu nou espectacle inspirat en els grans 
pallassos d'inicis i mitjans del segle XX que 
ens han deixat un llegat que no marceix. 
Situacions absurdes i gags que ens fan petar 
de riure com quan es van crear fa dècades. Un 
homenatge a aquells personatges fantàstics 
que van fer riure els nostres avantpassats, 
on no hi pot faltar un altre clàssic d'un 
espectacle de pallassos: la música.

Petits i grans gaudiran de la música tot vivint 
les peripècies i aventures d’en Felip, el ninot 
estimat d’en Pepus que li va regalar l’àvia 
Serafina. En Felip, quan és rellevat per un 
altre joguina, no es rendeix mai i sempre 
mira endavant, buscant la manera de 
recuperar l’amistat del seu company de joc. 
Els adults viuran una regressió a la infantesa 
amb molta tendresa i emotivitat i els infants 
podran viure els seus jocs i el dels seus 
pares.

PENGIM PENJAM

09 DG 18 h
FEB 8 € 01 DG 18 h

MARÇ 12 €

Un regal magnífic Que bèstia!

Un espectacle de música en viu amb violí, 
violoncel i piano baix, una cantant i un 

titellaire
El pallasso d’avui amb l’essència del 

pallasso de sempre
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ABBA LIVE TV WE LOVE QUEEN

Un plató de televisió buit. Aviat s'omplirà de 
càmeres, llums, so, regidors, maquilladors, 
estilistes, animadors, presentadors, músics, 
ballarins i cantants que s'han unit per gravar 
un programa en directe sobre el grup suec 
més famós de tots els temps: ABBA. Amb 
aquesta premissa argumental, Barabu-
Extresound presenta un concert dramatitzat 
que, sens dubte, es convertirà en una 
experiència inoblidable per a l'espectador

Una litúrgia emocionant i espectacular en 
homenatge i tribut a la música de Queen 
teatralitzada i portada a escena sense perdre 
l’essència de les cançons que han passat a 
formar part de l’imaginari col·lectiu.
Reviu les mítiques cançons de la banda 
londinenca amb una posada en escena 
espectacular i música en directe que et farà 
emocionar fi ns al fi nal.

08 DG 18 h
MARÇ 20-24 €

Una nova manera de sentit i gaudir de les 
cançons d’una de les bandes de rock més 

espectaculars del segle XX

Emoció, humor i bona música en un show 
fresc i innovador ple de sorpreses

16 DG 18 h
FEB 20-24 €
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TONI MOOG

Toni Moog ho té clar: les aplicacions de 
ligoteo estan sobrevalorades. Ho diu tot un 
expert en l'art de lligar; un visionari que ja 
s'ha donat de baixa de Lovoo, Tinder, 3nder 
i Tindog perquè ha descobert nous mètodes 
més efi caços que està disposat a compartir 
amb els seus adeptes. 
El gurú del riure revela el seu secret i ens 
ensenya a ser feliços amb molt sexe, i 
passant de coachings de la felicitat i altres 
venedors de motos.

Una comèdia divertidíssima que tracta 
sobre les relacions de parelles i les seves 
situacions quotidianes. Enamorar-se, el 
sexe, casar-se, la rutina, la maternitat, la 
llar, la família i … en defi nitiva tot allò que 
ens uneix… o no!
Del director Oscar Contreras de Orgasmos, 
la comedia.

COITUS 
INTERRUPTUS

Grans dosis d’ironia, sarcasme, 
cinisme, amor i molt d’humor. 

Amb Roger Pera i Angela Monge

Fortnique

Espectacle en castellà

08 DS 21 h
FEB 16 € 18 €

anticipada dia funció
06 DV 21 h

MARÇ 14 € 16 €
anticipada dia funció
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Teatre de Festa Major

BONA GENT EL PARE  
DE LA NÚVIA

Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit 
actors, actrius, dramatúrgies, escenografies, 
directors… però ens hem oblidat d’una peça 
clau del teatre: el públic. 
Quim Masferrer pensa que ha arribat 
l’hora de fer un homenatge al públic en 
un espectacle únic i impossible de repetir 
perquè el públic n’és el protagonista. 
Un protagonista, o millor dit: molts 
protagonistes, que escriuran l’argument 
d’aquesta experiència. 
Un espectacle ple de veritat. 
Un espectacle honest. 
Un espectacle on Quim Masferrer vol ser el 
teu espectador.

El tàndem Joel Joan i Hèctor Claramunt 
porten una comèdia feta a mida per a Joan 
Pera que interpreta a un empresari d’èxit 
emocionat organitzant un casament amb 
tota mena de luxes per a la seva hereva i 
el que sembla el gendre perfecte, fins que 
descobreix que aquest també pot ser fill seu. 
Dos veterans més de l’escena catalana, 
Maife Gil i Pep Sais, juntament amb Anna 
Carreño, Oriol Casals, Marc Rius i Sergi 
Vallés completen el repartiment d’una 
comèdia hilarant dirigida per Joel Joan.

06 DL 21 h
JUL 25 €

Quim Masferrer

30 DS 21 h
MAIG 18 €
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Sales 3 i 4

JORGE R .POMBO
Hábitat

20 DJ 29 DG
FEB MARÇ

La pintura de Jorge R. Pombo (Barcelona, 
1973) és fruit d’un do natural i un noma-
disme obsessiu. Dels seus viatges destil·la 
la seva visió íntima d’una realitat efímera i 
canviant. Construeix les imatges i després 
les desestructura generant una obra magní-
fi ca i clarament reconeixible. 
L’artista defensa la pintura com a expressió 
artística i llenguatge de comunicació univer-
sal. Els seus paisatges i mapes representen 
un homenatge als lloc i territoris que ha ex-
perimentat.
L’exposició Hábitat testimonia el naixe-
ment, el desenvolupament i l’evolució pic-
tòrica de Pombo des del 1998 fi ns al 2018.

Ferran Rousaud

Sala 4
10 DV 24 DG

ABR MAIG

ALBERTO BUSTOS
natuRareza

Ceramista autodidacta, la seva passió s’ha 
convertit en el seu modus vivendi i el que li 
dóna sentit a la seva vida. L’atracció que sent 
cap a la Naturalesa el va empènyer contra 
el sòl per fusionar-se amb la terra, la que 
considera la nostra veritable essència.
A través de ‘natuRareza’ me sumerjo en la psi-
que vegetal para descubrir los sentimientos 
atormentados fruto de la degradación del me-
dio natural provocada por los seres humanos 
de manera habitual.

Sólo deseo que mi modelado mensaje ahonde 
en la sensibilidad humana para revertir el daño 
que nos estamos haciendo

Alberto Bustos

Aquestes exposicions es complementen amb el programa per a escolars 
dels Exploradors de l’Art dins de l’acord de col·laboració entre el 

Centre Cultural Terrassa i BBVA 



JOSEP MARIA 
PORTA-MISSÉ

José María Porta Missé (Barcelona, 1927) és 
un pintor autodidacta, amb un gran domini 
que va aprendre del seu pare, el gran di-
buixant José Porta Galobart. Després d’uns 
primers anys a Mallorca, va exposar per pri-
mera vegada a la Sala Gifré i Escoda de Bar-
celona el 1963. Al llarg de més de 50 anys de 
trajectòria professional, ha viscut i treballat 
a les principals capitals europees: París, 
Roma, Berlín... però sobretot a Londres, on 
va assolir un èxit notable. La seva obra és 
absolutament original i difícil de classificar. 
Encara que ha begut de totes les avantguar-
des artístiques del segle XX, podem afirmar 
que fonamentalment és un pintor surrealis-
ta amb un gran domini del dibuix i el color. 
Amb la seva imaginació desbordant ha creat 
un món propi d’insectes, plantes i animals 
submarins, éssers i formes extraterrestres 
que només ell és capaç d’imaginar.

Josep Guindo Soldevila

Sales 3 i 4
04 DJ 12 DG

JUN JUL
Sala 3

PEP CODÓ
Escultura

10 DV 24 DG
ABR MAIG

L’escultor Pep Codó, presenta un recull dels 
seus darrers treballs executats bàsicament 
en pedra. 
Ens concreta algunes idees fonamentades 
en el deixar passar el temps. Períodes de 
temps, que ocasionalment decideixen per 
ell i l’alliberen de dubtes formals. 
En aquesta ocasió, fa una proposta  basada 
en l’observació de materials trobats i fets 
viscuts cosits amb el impalpable fil de la 
memòria. Una voluntat, amb l’objectiu de 
suggerir coses semblants en la pròpia expe-
riència de l’espectador. 

Andrea di Marco
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