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SCAPINO BALLET

BALLET DE MOSCOU UNA GALÀXIA DE MUSIQUES ROGER MAS

DÉKONCERT BALLET DE CATALUNYA27/OCT · 20h

17 i 18/NOV · 20 i 18h

02/DES · 18h

27

12 i 13/GEN · 20 i 18h

22

14/DES · 21h

26

PETER PAN

24

CIRC DE L'ANY

TRENCANOUS

22/DES · 18h

23

15/DES · 20h

30/DES · 12.30 i 18h

25

26/DES · 21h

24/NOV · 21h 25/NOV · 18h

28/OCT · 18h 10/NOV · 20h

28

CICLE DE CONFERÈNCIES

13 i 14/OCT · 12 i 18h

DAVID VERDAGUER I  
OSCAR MACHANCOSES

TOTI SOLER I  
GEMMA HUMET

FESTIVAL DE 
VALSOS I DANSES

ESTRELLES I SOLISTES 
DE SANT PETERSBURG
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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

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 oficines 

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 

Not
ar

i B
ad

ia
Gi

ra
lt 

i S
er

ra

11 min 

8 min

8 min

Carrer Joan Abelló i Bofí

Descarrega el dossier
Lloguer d’espais

Segueix-nos

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

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

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-
dificar qualsevol part del programa si les 
circumstàncies alienes ho exigeixen.

Enregistrament 
No es pot fotografiar 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

70 - 100 €
TEMPORADA 5 CONCERTS

ABONAMENT SIMFÒNICA

78 - 108 €
TEMPORADA 4 FUNCIONS

ABONAMENT DANSA TARDOR
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SETEMBRE
DIA HORA PREU ACTE PÀG

M
ÚS

IC
A

12 dc 21  28 € JORDI SAVALL - EL LLIBRE DE LA CIÈNCIA DE LA MÚSICA 8

DA
NS

A 29 ds
30 dg

20
18

10-28 € RECREA DANCE COMPANY - CARMINA BURANA 9

OCTUBRE
DIA HORA PREU ACTE PÀG

M
ON

ÒL
EG

06 ds 21 18 € SANTI MILLÁN, JOSE CORBACHO I JAVI SANCHO - COMEDY ZOO 10

M
ON

ÒL
EG

07 dg 18 20 € YO SOBREVIVÍ A LA EGB - JORDI MERCA 10

M
US

IC
AL 13 ds 

14 dg
18 

12 i 18
23-28 € MADAGASCAR - EL MUSICAL EN VIVO 11

M
ÚS

IC
A

19 dv 21 15 € JUDIT NEDDERMANN I PAU FIGUERAS (guitarra) - Nou disc ‘NUA’ 12

TE
AT

RE

21 dg 18 10-15 € ELS TRES PORQUETS 12

M
ÚS

IC
A

26 dv 21 20 € MANU GUIX & BAND - DESPRÉS DE TOT 13

DA
NS

A

27 ds 20 10-28 € SCAPINO BALLET ROTTERDAM - SCALA 14

CI
RC 28 dg 18 10 € DÉKONCERT - SOLFASIRC 16

DIA HORA PREU ACTE PÀG

DA
NS

A

10 ds 20 10-28 € BALLET DE CATALUNYA - DON QUIXOT 17

M
ÚS

IC
A

16 dv 20 Gratuït 13è PREMI BBVA DE MÚSICA - GALA MONTSERRAT ALAVEDRA 16

DA
NS

A 17 ds
18 dg

20
18

38 € BALLET DE MOSCOU - EL LLAC DELS CIGNES 19

M
ON

ÒL
EG

23 dv 21 16-18 € ANDREU CASANOVAS - TINDER SORPRESA 20

M
ÚS

IC
A

24 ds 21 18-25 € UNA GALÀXIA DE MUSIQUES - ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 20

M
ÚS

IC
A

25 dg 18 20 € ROGER MAS - PARNÀS 21

M
ÚS

IC
A

30 dv 20.30 25 € ESCOLANIA DE MONTSERRAT - A BENEFICI DE PRODIS 21

NOVEMBRE

DIA HORA PREU ACTE PÀG

TE
AT

RE

02 dg 18 15 € DAVID VERDAGUER I OSCAR MACHANCOSES 
DOS MACHOS VERDES FRITOS

22

M
ÚS

IC
A

14 dv 21 15 € TOTI SOLER I GEMMA HUMET 22

DA
NS

A

15 ds 20 40 € GALA D’ESTRELLES I SOLISTES DE SANT PETERSBURG 23

TE
AT

RE

16 dg 12 3 € PROTAGONISTES NOSALTRES - OH LALÀ! C’EST MAGNIFIQUE 24

CI
RC 22 ds 18 10 € CIRC DE L’ANY - TUB D’ASSAIG 7.70 24

M
ÚS

IC
A

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

25

TE
AT

RE

30 dg
12.30

18
15 € PETER PAN 26

DESEMBRE

GENER
DIA HORA PREU ACTE PÀG

DA
NS

A 12 ds
13 dg

18 10-20 € TRENCANOUS - BALLET DE CATALUNYA 27

TE
AT

RE

25 dv 21 15 € N’HI HA QUE NEIXEN ESTRELLATS - AMB JOAN PERA 27

Vols estar al dia? 

Si vols que t'informem dels espectacles, activitats i avantatges 
especials subscriu-te als nostres butlletins 
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Jordi Savall és una de les personalitats musicals més polivalents de la seva generació. Fa 
més de cinquanta anys que dóna a conèixer al món meravelles musicals abandonades en la 
foscor de la indiferència i de l’oblit. Dedicat a la recerca d’aquestes músiques antigues, les 
llegeix i les interpreta amb la seva viola de gamba, o com a director. Les seves activitats com a 
concertista, pedagog, investigador i creador de nous projectes, tant musicals com culturals, 
el situen entre els principals artífexs del fenomen de revalorització de la música històrica.

JORDI SAVALL
El llibre de la ciència de la música

12 DC 21 h
SET 28 €

"Jordi Savall posa de manifest una herència cultural comuna 
infinitament diversa. És un home pel nostre temps" (The Guardian, 2011)

Istambul Dimitrie Cantemir (1673-1723)

Jordi Savall, Viella, Rabec & Rebab
Dimitri Psonis, Oud, Santur, Saz & Percussions

35a TEMPORADA BBVA DE DANSA   9

Després de passar els últims anys treballant a l’estranger, Maria Rovira, reconeguda coreò-
grafa internacional, torna a casa trepitjant fort amb la seva pròpia versió de Carmina Burana.
Aquesta producció que s’estrena al Centre Cultural Terrassa, compta amb ballarins interna-
cionals provinents tant de la dansa clàssica com contemporània. Les dues funcions aniran 
acompanyades de música en directe. La posada en escena de Carmina Burana promet una 
resolució única plena de sensibilitat, cuidant cada detall i oferint un desenllaç inesperat.

RECREA DANCE 
COMPANY
Carmina Burana

29 DS 20 h
SET 10-28 € 30 DG 18 h

SET 10-28 €

Maria Rovira estrena 
el seu Carmina Burana 
de Carl Orff al Centre 

Cultural Terrassa amb 
un elenc d’excel·lents 
ballarins i música en 

directe.

-50%
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Direcció: Matteo Gastaldo Text: Kevin Aguila  
Música i lletra original: George Noriega i Joel Someillan Direcció musical: Fabio Serri

Las 3 primeres files dels sectors A, B i C a 33 €, només a taquilla

SANTI MILLÁN, 
JOSE CORBACHO 
I JAVI SANCHO

YO SOBREVIVÍ 
A LA EGB

Una nit d’humor a boca de canó i sense con-
cessions amb tres dels millors còmics del 
país.
Santi Millán i Jose Corbacho tornen a ajun-
tar-se en un escenari després d’anys de car-
rera en solitari, demostrant que segueixen 
compartint l’energia i afinitat còmica que van 
forjar a La Cubana i més tard al programa 
A Pèl Tour. S’uneix a ells el jove còmic Javi 
Sancho, que ha acompanyat a Millán en els 
seus últims espectacles.
Els tres es llancen en aquest tour humorís-
tic, buscant la interacció directa amb el seu 
públic. Una nit de riure on s’ofereix una expe-
riència única i irrepetible amb humor a boca 
de canó i sense concessions.

Jordi Merca presenta aquest espectacle de 
stand-up que et farà recordar d’una manera 
entranyable i divertidíssima l'època dels 80. 
El xou perfecte per a tots aquells que vau 
patir aquesta maleïda època.
L'època dels vuitanta va fer molt de mal a 
la infància de tots nosaltres. Aquesta època 
en la que els nostres pares ens vestien de 
manera ridícula per enviar-nos a l'escola. 
Aquest és l'espectacle de Stand-up que et 
farà recordar d'una manera graciosa aquell 
que vas ser i el que ara ets.
Vine a passar una bona estona plena d'humor 
i música per a desconnectar del món actual 
i connectar amb el bon rotllo. Si ets Post-
Naranjito, però sobretot si ets Pre-Cobi, sens 
dubte aquest és el teu show!

06 DS 21 h
OCT 18 € 07 DG 18 h

OCT 20 €

Basat en la pel·lícula d’animació de DreamWorks
Els personatges de Madagascar seran els protagonistes d'un musical exuberant i brillant: 
Alex el Lleó, Marty la Zebra, Melman la Girafa i Gloria la Hipopòtam són les grans estrelles 
del Zoo de Nova York. 
Un inesperat viatge els portarà al salvatge i boig món del Rei Julien, a Madagascar, que els 
acollirà al ritme del hit “Move it, Move it”.
Madagascar és un himne a l'amistat dedicat a un públic de totes les edats, una travessia oce-
ànica que portarà als espectadors des de la jungla urbana dels gratacels de Nova York fins a 
les platges de la meravellosa illa africana.

MADAGASCAR
El musical en vivo

Jordi Merca 13 DS 18 h
OCT 23-28 € 14 DG 12 i 18 h

OCT 23-28 €



   1312   

Nou disc ‘Nua’ i els seus 
èxits de sempre

JUDIT NEDDERMANN I  
PAU FIGUERAS (guitarra)

Judit Neddermann, cantant i autora de can-
çons, ens presenta el seu tercer disc en so-
litari “Nua” (Satélite K, 2018), un disc cantat 
en català però on també hi trobem cançons 
en castellà i portuguès.
Estem davant una Judit més madura, tot i la 
seva joventut, on novament s’obre a cantar i 
compartir les seves vivències, sinceres i sen-
se reserves.

Direcció: Albert Pueyo
Repartiment: 
Mireia Casado / Cristina Ramírez
Ivette Novell / Paula Joseph
Aina Ros / Rubén Pino
David Bonilla / Javi Vélez
Escenografia: José Maria Roquet
Il·luminació i so: Miranda Callejón
Producció: Magatzem d'Ars

19 DV 21 h
OCT 15 €

21 DG 18 h
OCT 10 € 15 €

-10 anys     Adults

Després de tot
MANU GUIX & BAND

ELS TRES PORQUETS

Manu Guix amb el seu piano, cantant, fent 
totes les harmonies vocals, i acompanyat 
per la seva banda habitual reforçada amb 
més músics, ens presenta un directe real-
ment espectacular. Amb “Després de tot”, 
Manu Guix és consolida com un dels grans 
intèrprets i compositors del nostre país. Un 
directe ple de matisos i sonoritats que es tra-
dueixen en una de les produccions musicals 
més ambicioses que s’ha fet darrerament 
en el panorama català.  D’aquesta manera, 
l’artista mostra la seva versatilitat tant en la 
seva vessant creativa com interpretativa.

Hi havia una vegada tres porquets que vivi-
en amb la seva mare. Un bon dia, l’empresa 
on treballa la mare tanca la filial i l’obliga 
a marxar tota sola a la Xina per conservar 
la feina. És llavors quan els tres porquets 
s’hauran d’espavilar i construir-se una casa 
des de zero.
Les desavinences entre germans faran que 
cadascú se’n faci la seva segons el seu cri-
teri i les seves ganes de treballar: una casa 
de palla, una de fusta i una altra de maons.
Totes tres construccions seran posades a 
prova pel temible llop ferotge, que no podrà 
evitar les seves ànsies per clavar una bona 
queixalada als tres porquets.

Un relat simpàtic i divertit sobre el valor 
de l'esforç.

26 DV 21 h
OCT 20 €
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tural

SCAPINO BALLET  
ROTTERDAM
Scala
27 DS 20 h

OCT 10-28 € -50 %

‘Simplement emocionant (…) veure Ed Wubbe i la seva companyia 
portar la vida barroca a l’actualitat, per al plaer del públic, és una 

experiència extraordinària’.  Danspubliek

L’Scapino Ballet de Rotterdam és la companyia de dansa més antiga dels Països Baixos. 
Fundada al 1945, ha jugat un paper fonamental en el desenvolupament de la dansa dels 
nostres temps.
Aquesta companyia de l’avantguarda internacional dirigida per Ed Wubbe, és coneguda tan per 
les seves produccions a gran escala, sovint acompanyades per música en viu, com per peces 
més curtes, creades pels joves i innovadors coreògrafs de l’actual panorama internacional 
com són: Marcos Morau, Itamar Serussi, Felix Landerer, entre d’altres.
La recent obra creada per Ed Wubbe, Scala (2018), és un veritable festí visual, una nova 
peça que com la seva antecessora, Pearl (2013), tracta el tema del romanç, l’esplendor, la 
seducció i la decadència de manera magistral; el seu espectacular vestuari podria competir 
amb qualsevol espectacle de la cort veneciana contemporània.
La música en viu, a càrrec de l’agrupació Combattimento Consort Amsterdam i de dos 
cantants d’òpera, fan que en el seu conjunt, la peça de Wubbe sigui una autèntica al·lusió al 
barroc.

Ed Wubbe, director artístic
De tots els artistes holandesos, probablement Ed Wubbe (Amsterdam, 1957), és qui més s’ha 
atrevit a portar la dansa de les formes més variades per atraure a grans públics, inspirant-se 
en temes literaris, històrics o fins i tot polítics i utilitzant llenguatges musicals ben diferents, 
des del barroc fins al hip-hop. Wubbe té la capacitat de portar tots els estils al seu terreny 
i convertir la seva dansa en un estil propi i elegant. Ha creat més de cinquanta coreografies 
per l’Scapino, incloses produccions de llarga durada.

Ballarins: Bonnie Doets, Daphne van Dooren, Dalma Doman, Sana Sasaki, Maya Roest, 
Filip Wagrodzki, Rouchen Wang, Jazmon Amon Voss, Ellen Landa, Leslie Humbert, Laura 
Casasola Fontseca, Mischa van Leeuwen, Dario Minoia, Nico Amenduni, Valentin Quitman. 
Músics: Quirine van Hoek, Anna Steenhuis, Johan Olof, Marjolijn Boersma, Marjolein Dispa, 
Wouter Mijnders, Pieter Dirksen, Beltane Ruiz Molina, Bram Kreeftmeijer, Regina Albanez, 
Lucie Chartin, Kaspar Kröner.
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DÉKONCERT

Un espectacle que combina música i les arts 
del circ, únic en el seu gènere, sorprenent, 
innovador i divertit.
L’Hipòlit és el músic megalòman i el Gerard 
l’ajudant dotat de gran creativitat i qui ha 
de respondre a totes les demandes pel bon 
funcionament del concert. El Gerard crearà 
un seguit d’accidents que desviaran el curs 
del concert per portar al gran Hipòlit per 
camins desconeguts i inversemblants, que 
permetran al públic gaudir d’un duo més que 
sorprenent.
Guanyadors del Gran Premi BBVA Zirkòlika 
de Circ 2017

El Ballet de Catalunya s’endinsa a l’Espanya 
manxega, aragonesa i a la capital catalana, 
Barcelona. Tots ells escenaris d’una de les 
obres més carismàtiques de la literatura 
espanyola convertida en un dels clàssics del 
repertori. 
El ballet s’impregna d’una gran riquesa 
folklòrica on hi abunda la festa de les tavernes 
i les seves grans passions amagades. 
Sota la direcció artística d’Elias Garcia i 
Larissa Leznina, el Quixot del Ballet de 
Catalunya s’ha adaptat en un format propi 
anomenat ‘Entremesos’, el nom fa referència 
a les petites peces teatrals que omplien els 
entreactes del teatre i que precisament 
Cervantes en va ser autor en nombroses 
ocasions. 
L’obra, originàriament formada per quatre 
actes, ha estat adaptada en 3 actes fet que 
permet un nivell de comprensió per un ampli 

ventall d’audiències que no necessàriament 
han d’haver llegit l’obra de Cervantes ni 
conèixer la coreografia de Marius Petipa. 
A més a més, es suprimeix la pantomima i 
es trasllada tot el protagonisme a la dansa, 
amb l’objectiu d’intensificar les emocions 
i l’impetuositat tan característiques que 
es mostren condensades gràcies a la 
interpretació dels prop de 25 ballarins que 
formen la companyia. 
Un Quixot que a més a més compta amb la 
participació de ballarins de dansa espanyola 
i de l’escola bolera mostrant una major 
autenticitat i pertinença a la cultura del 
nostre país i als seus orígens i influències. 
La nova companyia catalana vol posar de 
manifest una personalitat i segell propis, 
oferint una visió innovadora amb l’estil i 
virtuosisme dels seus ballarins, però que per 
sobre de tot no vol restar l’autenticitat que un 
Quixot exigeix.

Direcció: Biel Rosselló Direcció teatral i 
posada en escena: Pascale Diseur i Ferran 
Utzet Intèrprets: Biel Rosselló i Antoine 
Dagallier

28 DG 18 h
OCT 10 €

Direcció General: Leo Sorribes
Direcció Artística: Elias Garcia i 
Larissa Leznina
Llibret original: Marius Petipa
Música: Ludwig Minkus
Coreografia: Marius Petipa
Revisió i Adaptació: Elias Garcia i 
Larissa Leznina
Producció: Marina Quera
Il·luminació i Disseny de llums: 
Ricardo Alegria
Coreografies addicionals: Javier Bagá

Solfasirc
BALLET DE CATALUNYA

Don Quixot
10 DS 20 h

NOV 10 - 28 €

-50%
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13è PREMI BBVA DE 
MÚSICA DE CAMBRA 
MONTSERRAT ALAVEDRA

Acte de lliurament del 13è Premi BBVA de 
Música de Cambra Montserrat Alavedra.
El Premi BBVA de Música de Cambra Mont-
serrat Alavedra té per objectiu potenciar la 
formació musical dels joves músics. El premi 
va ser instituït l’any 1992 per l’Obra Social de 
Caixa Terrassa amb la col·laboració d’Amics 
de les Arts i Joventuts Musicals i ret un ho-
menatge a la soprano lírica terrassenca 
Montserrat Alavedra i Comas.
La gala d’entrega d’aquesta edició comp-
tarà amb l’actuació de Kebyart Ensemble, 
guanyador del Premi de Música de Cambra 
Montserrat Alavedra 2016, i amb l’actuació 
dels tres millors joves talents de Catalunya, 
guanyadors del Premi al Talent Individual 
2016. Al llarg de l'acte es faran públics els 
guanyadors de l'edició 2018 d'aquest Premi 
dirigit a joves músics de grau superior i pro-
fessionals.

Fundat l’any 1989 pel coreògraf i ballarí rus Timur Fayziev, el Ballet de Moscou està format 
per alguns dels més destacats ballarins i coreògrafs dels ballets russos, com el Bolxoi o el 
Stanislavski i és avui per avui una de las companyies més importants del seu país. Des de 
la seva fundació, ha realitzat més d’un miler de representacions i més de 60 gires per tot el 
món, Japó, Xina, Taiwan, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, Espanya, etc.
El 1991, la companyia fou elegida pel genial Rudolf Nureyev per a la seva última gira per 
Europa. El Ballet de Moscou posseeix un extens repertori on destaquen títols com El llac dels 
cignes, Trencanous, La Bella dorment, Somni d’una nit d’estiu i les seves darreres produccions 
Carmen, Don Quixot i Romeu i Julieta. L’any 2003 va rebre del seu país el diploma honorífic per 
l’esforç realitzat per tota la companyia en arribar a les mil representacions.

16 DV 20 h
NOV Gratuït

BALLET DE MOSCOU
El llac dels cignes

17 i 18 DS i DG 20 i 18 h
NOV 38 €

-50%

L’obra més representada de la història de la dansa amb els millors 
solistes russos que integren la companyia: Cristina Terentiev i 

Alexei Terentiev



   2120   

Roger Mas: veu i guitarres. Xavier Guitó: 
piano. Arcadi Marcet: contrabaix. Miriam 
Encinas: dilruba, flautes, viola medieval i 
percussions. Disseny de so: Jordi Rotés. 
Disseny de llums: Rafel Roca. Fotografies: 
Eva Bozzo. Estilisme: Débora Traitè.

ANDREU 
CASANOVAS

UNA GALÀXIA 
DE MÚSIQUES

Andreu Casanova et convida a fer un safari 
còmic per tota la selva d’aplicacions per lli-
gar que s’han posat de moda últimament.
Tant si estàs solter o en parella, tots hem 
sentit parlar de la nova forma de buscar 
l’amor (o el que sorgeixi). Andreu Casanova, 
a través de les seves pròpies experiències 
vitals, t'explicarà les seves anècdotes més 
divertides i resoldrà els dubtes més inquie-
tants del flirteig virtual.
Després de l’èxit dels seus espectacles Cin-
quanta ombres d’Andreu I i II, Andreu torna 
amb un nou xou.
Fes Match amb Tindersorpresa!

Futur és una paraula estranya: no has acabat 
de dir-la i el "futur" que t'ha sortit de la boca 
ja és passat. El cinema ha imaginat futurs de 
tots el colors, formes i sons. Les músiques 
que acompanyaven alguns dies de demà 
imaginats en una pantalla gran sonaran 
seguint el fil de la veu i relat de l'actor i 
guionista  Iván Morales. Per a qui vulgui  que 
la música l'il·lumini el seu  futur o passat. 

Idioma: Castellà
Repartiment: Andreu Casanova
Recomanat a partir de 18 anys

Iván Morales, guió
Rubén Gimeno, director

24 DS 21 h
NOV 18-25 €

ROGER MAS ESCOLANIA DE 
MONTSERRAT

Roger Mas encarna com ningú el prototip 
del cantautor: agermana música i poesia, 
autoria i interpretació, però també novetat 
i tradició. Poeta entre músics i músic entre 
poetes, ara, amb una veu en plena maduresa, 
se’ns endú de viatge al Parnàs, al jardí dels 
poetes, on insisteix en emocionar-nos amb 
les veus dels altres i músiques noves. 
Al concert hi trobarem noves cançons, 
adaptacions de cançons tradicionals o 
antigues i poemes musicats d’autors tan 
diversos com Amadeu Vidal i Bonafont, Toni 
Gol i Roca, Miquel Martí i Pol i Joan Maragall.

L`Escolania de Montserrat, formada per una 
cinquantena de nois de nou a catorze anys,  
està especialitzada en l`interpretació de 
música de l`Escola Montserratina, sorgida a 
l`entorn del Monestir. Una de les escoles de 
musica d`Europa mes representatives per 
la seva tradició, identificació i singularitat, 
sota el mestratge del Pare Ireneu Segarra 
(1953 – 1997).  Sota la direcció del Mestre 
Llorenç Castelló interpretaran música sacra 
i de compositors de prestigi internacional, 
així com música popular catalana amb 
harmonització de compositors catalans.

25 DG 18 h
NOV 20 € 30 DV 20.30 h

NOV 25 €

Parnàs

23 DV 21 h
NOV 16 € 18 €

anticipada taquilla

Actuació en benefici de
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Dos machos verdes fritos

DAVID VERDAGUER I  
OSCAR MACHANCOSES

TOTI SOLER I GEMMA HUMET

Dos homes, farts que la vida els tracti mala-
ment i sobretot el sexe contrari, decideixen 
exposar els seus sentiments més íntims en 
veu alta sense embuts ni cap mena de pudor. 
Una visió del desamor des d'una òptica pura-
ment masclista en la qual aquests perdedors 
van enfilant pensaments mordaços en contra 
de tot, inclosos ells mateixos i la seva pròpia 
masculinitat. Un espectacle que oscil·la en-
tre el teatre, el vodevil, el recital musical i la 
comicitat més absurda i surrealista, acom-
panyada d'una filosofia nocturna només apta 
per a uns quants escollits.

Humor, desamor i boleros amb aire de 
piano bar

Música i poesia, dues formes d'art germa-
nes que juntes creixen i germinen. Dues 
veus unides cap a l'emoció. Així toca i canta 
Toti Soler acompanyat de la deliciosa veu de 
Gemma Humet.
Un captivador recorregut pel seu exquisit 
univers de guitarra i cançó: tan mediterra-
ni, tan contemporani, tan universal; a través 
dels millors temes que ha escrit durant els 
més de cinquanta anys de dedicació a la gui-
tarra i a la composició amb la seva forma 
personal sensible i profunda de compondre, 
interpretar i posar veu als poetes.

Guitarra i veu: Toti Soler
Veu: Gemma Humet

02 DG 18 h
DES 15 €

14 DV 21 h
DES 15 €

15 DS 20 h
DES 40 €

Sant Petersburg, considerat el bressol del ballet rus, apropa al públic una constel·lació 
formada pels ballarins més destacats procedents dels teatres més importants de la capital 
de la cultura de Rússia. La gala està dedicada al 200è aniversari de Marius Petipa (1818-2018)

GALA D'ESTRELLES I SOLISTES 
DE SANT PETERSBURG

-50 %

1 PART (durada 50 min)

Pas de l’Esclava d’El Corsari 
Sabina Yapparova i Aleksandr Omar 
Solistes del Teatre Mikhailovski de Sant Petersburg

Amor i Passió d’Ida Pubinshtein Ida, Adagio  
Inga Karpova i Mikhail Filatov 
Solistes del Teatre de Cheliabinsk

Adagio del tercer acte d’Espàrtac 
Tatiana Pelmegova i Andrei Orlov 
Solistes del Teatre de Nigni Novgorod

Adagio d’Esmeralda i Grenguar d’Esmeralda 
Sabina Yapparova i Aleksandr Omar 
Solistes del Teatre Mikhailovski de Sant Petersburg

Pas de dos d’El Llac dels Cignes 
Ekaterina Chebikina i Ivan Oskorbin 
Solistes del Teatre Mariinski de Sant Petersburg

Adagio de Romeu i Julieta 
Valeria Martinyuk i Aleksei Timofeev 
Solistes del Teatre Mariinski de Sant Petersburg

2 PART (durada 47 min)

Ball Rus 
Inga Karpova 
Solista del Teatre de Cheliabinsk

Pas de dos Satanilla de Carnaval de Venècia 
Tatiana Pelmegova i Andrei Orlov 
Solistes del Teatre de Nigni Novgorod

Fragment de Mi Paris, Dúo 
Sabina Yapparova i Aleksandr Omar 
Solistes del Teatre Mikhailovski de Sant Petersburg

Adagio de Raymonda 
Inga Karpova i Mikhail Filatov 
Solistes del Teatre de Cheliabinsk

Entre el cel i la terra 
Ekaterina Chebikina i Ivan Oskorbin 
Solistes del Teatre Mariinski de Sant Petersburg

Pas de dos de Don Quixot 
Valeria Martinyuk i Aleksei Timofeev 
Solistes del Teatre Mariinski de Sant Petersburg
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OH LALÀ! C'EST 
MAGNIFIQUE

Protagonistes nosaltres
Arriba la nova obra de la companyia de teatre 
de Fupar, Protagonistes Nosaltres. 
Una consecució d’embulls entre els protago-
nistes ens traslladaran a París, i ens porta-
ran al cor de les companyies d’espectacle i al 
fons de les passions humanes. 
Una comèdia sobre el desig i la passió per 
l’espectacle.

Actuació en benefici de Fupar

Arriba la dotzena edició d’aquesta producció 
de circ a càrrec de l’associació terrassenca 
Tub d’Assaig 7.70. 
Una gala creada especialment per l’ocasió 
amb artistes que fan proeses en la seva es-
pecialitat: clown, malabars, acrobàcies i ae-
ris.
Fotografia de Marta Garcia

16 DG 12 h
DES 3 €

Un any més recordant el caràcter cíclic de la 
vida a través de la dansa ternària més cele-
brada del planeta: el vals. Acompanyaran a 
l'expressió més civilitzada del número 3, els 
batecs de les danses binàries que esclaten 
d'alegria a diferent indrets del planeta, i que 
abasten des de la gelada Rússia a l'ardent 
Cuba. Per a qui vol rebre un nou any amb  es-
perances que sàpiguen ballar.

Anna Alàs i Jové, mezzosoprano
Orquestra Simfònica del Vallès
Diego M. Etxebarría, director

CIRC DE L'ANY FESTIVAL DE 
VALSOS I DANSES

22 DS 18 h
DES 10 € 26 DC 21 h

DES 18-25 €

Associació Tub d'assaig 7.70



   2726   Musical

PETER PAN

Basat en el llibre de James Matthew Barrie, Peter Pan arriba a Terrassa en un format musical 
convertit en un brillant món de fantasia, ple de color i emoció i amb divertides cançons per 
tota la família.
Una oportunitat per deixar anar el teu nen interior i compartir la història amb els petits de 
casa, una nova generació de fans que quedaran encantats per la màgia de Peter i els seus 
amics.

Peter és un nen orfe que somia amb tornar a veure a la seva mare. Un dia un grup de pirates 
segresten a diversos nens per portar-los a treballar al País de Mai Més, però Peter aviat 
descobrirà que les coses passen per alguna cosa, i el seu destí és allà, a l’illa de Neverland.

Direcció artística: Cristian Alcaraz
Direcció musical: Iván Baena
Guió inspirat i basat en l'obra original de James Matthew Barrie
Producció: Animagic Espectáculos s.l

Una bonica història de fades, pirates i nens perduts que t'emocionarà

30 DG 12.30 i 18 h
DES 15 €

TRENCANOUS N'HI HA QUE NEIXEN 
ESTRELLATS

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

El Ballet de Catalunya interpreta el conte 
original d’Ernst Theodor Hoffman, adaptat 
per Alejandro Dumas. Un gran clàssic amb 
una història immortal plena d’amor, màgia i 
il·lusió.
Amb la voluntat d’integrar les escoles de 
dansa i les danses populars catalanes, la 
nova companyia catalana, resident al Centre 
Cultural Terrassa, compta en aquesta 
producció amb la participació de l’Esbart 
Egarenc del Social (Terrassa).

Homenatge a Mr. Bean
 
Amb Joan Pera.
 
Novament Joan Pera ens fa arribar un es-
pectacle d´homenatge a un dels còmics mes 
emblemàtics dels darrers temps.
 

Una barreja explosivament hilarant

12 i 13 DS i DG 20  i 18 h
GEN 10-20 € 25 DV 21 h

GEN 15 €

Ballet de CatalunyaAventura en Nunca Jamás
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CICLE DE 
CONFERÈNCIES

ESPAI
LA GALERIA

Sala 4Sala 3

BRIGITTA BOTH LA CAPTURA

06 DJ 07 DG
SET OCT 06 DJ 07 DG

SET OCT

Monocrom
L’artista hongaresa Brigitta Both (1978) va 
estudiar disseny i moda a Budapest. Després 
de treballar quinze anys en la indústria de la 
moda i en disseny gràfic li van interessar el 
collage, les pintures de tècnica mixta i la fo-
tografia. El 2015 es va establir a Barcelona 
i es va presentar al Premi BBVA de Pintura 
Ricard Camí essent-ne la guanyadora amb 
l’obra Sincronitzats, una pintura que expres-
sa una relació molt íntima amb una profunda 
connexió, l’amor i la comprensió entre una 
parella que es va consolidant al llarg del 
temps. 
Ara l’artista presenta l’exposició Monocrom, 
una obra feta entre el 2015 i el 2018 d’es-
til minimalista i en blanc i negre. El blanc, 
símbol de la puresa i l’harmonia, en contrast 
amb el negre que representa el caos i el des-
concert.

L’escola pictòrica d’Olot, aquella que diuen 
que retrata la Garrotxa verda i humida des 
del segle XIX, mai ha existit. No ha passat 
mai de ser una etiqueta vaga enmig de con-
verses vagues. El que ha existit –això sí- és 
l’intent tossut per part de molts pintors de 
capturar el paisatge olotí. Joaquim Vayreda 
va ser el primer, l’artista que crearia el topos, 
el lloc comú que inspiraria a tants. Darrera 
d’ell vindrien molts pintors i de molts tipus: 
els delejants, els trasplantats, els “fills de”, 
els que no surten mai del marc, els que sí 
que ho fan. Tots ells van provocar una densi-
tat d’artistes única al país; una suma d’obres 
gegantina sorgida d’una demanda real, sen-
tida i voraç que desembocà cap a un gest aï-
llat, a la vegada que radical: la rendició. El 
paisatge d’Olot ja no es podria capturar ni 
construir en una tela. Només podríem trepit-
jar-lo i mirar-lo. O no, només faltaria.

Comissari: Miquel-Àngel Codes

Dels paisatges d’en Vayreda 
a l’últim quadre d’Olot

Premi BBVA de pintura 
Ricard Camí

TERESA SUNYÉ
Psicòloga clínica, psicoterapeuta i psicoa-
nalista relacional

PSICOTERÀPIA I ESPIRITUALITAT

08 DL 19 h

OCT Gratuït

CARME CASAS
Treballadora social de l’Equip de Pades del 
CST i Presidenta del Comitè de Bioètica 
del CST

EL VALOR DE CUIDAR EL FINAL DE LA 
VIDA

12 DL 19 h

NOV Gratuït

RAMON COMAS I 
ÁNGEL RUIZ FRANCO
President i vicepresident de la Fundació 
Seitai

SEITAI. UNA NOVA COMPRENSIÓ DE LA 
NATURALESA HUMANA

10 DL 19 h

DES Gratuït

DAVID JOU
Catedràtic de Física de la Matèria Con-
densada a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i poeta

RAÓ I EMOCIÓ EN LA CREATIVITAT 
CIENTÍFICA I POÈTICA

14 DL 19 h

GEN Gratuït

L’Espai la Galeria és un punt de trobada i 
col·laboració entre galeristes i el Centre Cul-
tural, un nou espai a on les propostes artís-
tiques vénen de la mà dels seus represen-
tants. Durant aquest 2018 es podran veure i 
adquirir les obres dels artistes següents:

06 DJ 30 DG
SET SET

MORENO & SORIA 
ESTATS ALTERATS

Espai G d'Art

04 DJ 27 DS
OCT OCT

ANNA CLARIANA 
BATEC VISUAL

Amics de les Arts

31 DC 25 DG
OCT NOV

JUAN CARLOS 
ESTUDILLO 
TRES DIBUIXOS

Tigomigo

29 DJ 30 DG
NOV DES

CARME ALIAGA
QUEDA NOMÉS UN MINUT 
DE BLAU

Espai G d'Art
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Sala 2Sales 3 i 4 Sales 3 i 4

ROSA TORRES AGUSTÍ PUIG
Creant una pròpia cosmicitatL’harmonia dels colors

18 DJ 25 DG
OCT NOV 13 DJ 24 DG

DES FEB29 DJ 10 DG
NOV FEB

«Per a Rosa Torres, el color no dóna sentit 
a l’obra, sinó que “és” l’obra» Qualsevol pot 
identificar l’obra de Rosa Torres una vegada 
ha vist diverses peces seves. I això és degut 
com empra el color. Es pot dir que gairebé 
tots els artistes els reconeixem per la seva 
temàtica i, en ocasions, per com estableixen 
la composició. Rosa Torres es diferencia de 
pràcticament tots els altres pintors, no pels 
tons que utilitza –podríem trobar vermells i 
verds tan potents com els seus-, sinó per la 
manera com estableix la relació entre ells.
Rosa Torres és l’única pintora que travessa 
el món de la pintura treballant-la de la ma-
nera més revolucionària, sense pretendre 
revolucionar res. Ella ha seguit un procés 
creatiu personal desenvolupant la majoria 
de teories del color, establertes al segle XX 
–per bé ella no ha seguit cap, sinó que les 
ha intuïdes.

Comissari: Francesc Miralles

Geni del gravat

Exposició de cinquanta gravats originals de Rembrandt procedents de la Col·lecció Furió,  la 
col·lecció particular de l’Estat espanyol que conserva el conjunt més notable d’aiguaforts del 
gran mestre holandès. 
Una selecció d’estampes de Rembrandt, representatives de totes les èpoques i temes que 
va tractar, posarà de relleu les extraordinàries qualitats d’unes obres que han despertat una 
continua admiració des del segle XVII fins avui.  
Les seves estampes, aviat difoses per tot Europa, van ser admirades per artistes, buscades 
per col·leccionistes i elogiades per historiadors, i la seva influència posterior en l’art del 
gravat va ser enorme.
L’exposició permetrà al visitant comprovar l’espontaneïtat, la llibertat i la sensació d’immedi-
atesa que desprenen els hàbils traços dels seus aiguaforts. També mostrarà que Rembrandt 
va ser un mestre incomparable en l’art de la composició i dels efectes de clarobscur, i alhora 
un creador d’imatges de gran originalitat, profunda humanitat i força expressiva. 
Valors i qualitats dels gravats de Rembrandt que li han valgut una admiració universal.

Comissari: Vicenç Furió

Autor d’una obra prolífica i versàtil,  que ha 
sabut experimentar amb nombroses disci-
plines artístiques tals com la pintura, l’es-
cultura, el dibuix, la ceràmica o el gravat, 
l’actual proposta d’Agustí Puig es perfila 
com un assaig visual que recorre les princi-
pals temàtiques de l’autor. El pas del temps, 
la condició fugaç de l’ésser humà o la cons-
tant resistència a l’omissió de la memòria 
mitjançant la perpetuïtat del gest, en són 
una constant.  
La memòria del gest, primigènia, inapel-
lable i il·limitada, s’estén amb determinació 
sobre  la matèria i abraça els vestigis mil-
lenaris d’aquells que ens precediren i dels 
qual en som deutors. Prendre el seu llegat 
per avançar és el que ens proposa l’autor.

Comissària: Natàlia Chocarro

Aquesta 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 

REMBRANDT
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