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VENDA 
D’ENTRADES 
I ABONAMENTS 
DE LA 
TEMPORADA 
GENER-JULIOL 2013
Punts de venda i renovació
Centre Cultural:
Rambla d’Ègara, 340 Terrassa
De dimecres a divendres de 12 a 14 
i de 16 a 20 h.
Dissabte de 16 a 20 h.
Dia de l’espectacle, des d’una hora abans de 
començar.

Oficines d’Unnim: 
en l’horari d’atenció al públic.

Per telèfon:
amb targeta de crèdit, al 902 180 677

Per internet:
a la nostra web www.fundacioct.cat, podreu 
consultar tota la programació i comprar 
còmodament les entrades dels espectacles.

Horari Exposicions:
De dimecres a divendres, de 9 a 21 h
Dissabtes, de 12 a 21 h
Diumenges i festius, de 17 a 21 h

TEMPORADA ESPECTACLES DESCOMPTE IMPORT

Dansa 4 20% 92 €

Música 5 20% 70 €

Música-Dansa 9 25% 150 €

Abona’t-3 a partir de 3 10%

Abona’t-6 a partir de 6 20%

Abona’t-9 a partir de 9 25%

INFORMACIÓ
Entrada
No es permetrà l’entrada a l’Auditori durant la 
representació.

Canvi en el programa
L’Organització es reserva el dret d’alterar 
qualsevol part del programa si les 
circumstàncies alienes ho exigeixen.

Enregistrament
No es podrà fotografiar ni enregistrar cap 
tipus de gravació sense autorització escrita de 
l’Organització.

Silenci
Es prega als assistents que s’assegurin que 
durant la representació llur rellotge o dispositiu 
mòbil no emetrà senyals acústics. 

Accessos
El Centre Cultural disposa d’accessos per a 
persones amb mobilitat reduïda.

Apropa Cultura
El Centre Cultural forma part del programa 
socioeducatiu Apropa Cultura adreçat als 
usuaris dels centres socials que treballen 
amb persones en situació de desigualtat, 
discriminació, vulnerabilitat i en risc d’exclusió 
social.
Per a més informació: www.apropacultura.cat

Bar Restaurant
El Centre Cultural disposa d’un servei de Bar-
Restaurant.

Aparcament
Aparcament Rambla-Cervantes: Horari: de 7 a 
21.30 h. Els dies que hi hagi espectacle estarà 
obert fins una hora després que aquest finalitzi. 
Preu especial amb possibilitat de pagar abans 
de l’espectacle.

Guarda-roba
Servei de guarda-roba gratuït al vestíbul. 

Mecenatge
Amb els programes de mecenatge les empreses 
gaudeixen de diferents avantatges.

Per a més informació: 93 780 41 44
fundacioct@fundacioct.cat

Serveis a particulars i empreses
El Centre Cultural lloga els seus espais per a 
la celebració d’activitats culturals, congressos, 
reunions d’empresa, així com l’opció per al 
lloguer d’oficines i places d’aparcament.

Per a més informació: 93 780 41 44
fundacioct@fundacioct.cat

Abonaments

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

ESCOLES DE DANSA I MUSICA
Descompte especial per a totes les escoles de 
dansa i música per assistir a les funcions de 
ballet i als concerts de la temporada.

CARNET JOVE
Descompte del 15% a tots els actes de la 
temporada als posseïdors del CARNET JOVE.

CLIENTS UNNIM-BBVA
Descompte del 15% a tots els actes de la 
temporada als clients d’Unnim-BBVA sempre 
que les entrades es paguin amb la targeta de 
l’entitat bancària.

ENTRADES 
JA A LA 
VENDA!

Imatge portada: Ballet de Biarritz, Romeu i Julieta de Malandain.

La temporada de dansa, circ i màgia, així com els tallers pedagògics dels 
Exploradors de l’art es fan gràcies a l’acord de col·laboració entre Unnim 
Caixa i Unnim BBVA.

Exploradors dE l’art



DANSA
29a TEMPORADA UNNIM BBVA

CIA. CARMEN ROCHE
SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
Diumenge 17 de febrer, a les 18 h
Pàgina 4

CIA. DAVID CAMPOS
LA BELLA DORMENT
Diumenge 17 de març, a les 18 h
Pàgina 6

BALLET DE BIARRITZ
ROMEU I JULIETA
Diumenge 28 d’abril, a les 18 h
Pàgina 8

ROYAL CZECH BALLET
DON QUIXOT
Diumenge 19 de maig, a les 18 h
Pàgina 10

MÚSICA
27a TEMPORADA

ALA VORONKOVA I ABIGAIL PRAT
CONCERT DE VIOLÍ I ARPA
MOZART, TOLDRÀ, MASSENET, 
PAGAGNINI
Dijous 24 de gener, a les 21 h
Pàgina 12

MIQUEL FARRÉ
RECITAL DE PIANO
MOMPOU, GRANADOS, FAURÉ, 
FRANK
Dijous 21 de febrer, a les 21 h
Pàgina 13

OCT 48 I DANIEL LIGORIO, piano
CONCERT PER A PIANO Nº 12 DE 
MOZART 
DANSES HONGARESES DE BRAHMS
Dijous 21 de març, a les 21 h
Pàgina 14

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
COBLA I CORDA DE CATALUNYA
LLEGENDES DEL CINEMA
Divendres 19 d’abril, a les 21 h
Pàgina 15

CORAL NOVA ÈGARA I 
EUROQUARTET ENSEMBLE
BEETHOVEN, SCHUMANN, ROMANÍ
Divendres 17 de maig, a les 21 h
Pàgina 16

CIRC I MÀGIA
Circ
TEATRE MÒBIL - REPRIS
Diumenge 20 de gener, a les 18 h
Pàgina 17

Circ
CIRC PISTOLET - SOBRE RODES
Diumenge 3 de febrer, a les 18 h
Pàgina 17

Màgia
SERGI BUKA - L’IMPOSSIBILISTA
Diumenge 10 de març, a les 18 h
Pàgina 18

Circ
MUMUSIC CIRCUS - MERCI BIEN!
Diumenge 14 d’abril, a les 18 h
Pàgina 18

Màgia
MAG EDGARD - DÉJÀ VU
Diumenge 5 de maig, a les 18 h
Pàgina 19

Circ
TEATRE NU - SOPA DE PEDRES
Diumenge 2 de juny, a les 18 h
Pàgina 19

DIRECTES
ANTÒNIA FONT
VOSTÉ ÉS AQUÍ
Dissabte 23 de febrer, a les 21 h
Pàgina 20

GREGORY PORTER
FESTIVAL DE JAZZ DE TERRASSA
Divendres 15 de març, a les 21 h
Pàgina 21

MACEDÒNIA
DESPERTA
Diumenge 21 d’abril, a les 18 h
Pàgina 22

MANOLO ESCOBAR
HISTORIA DE LA COPLA
Diumenge 26 de maig, a les 18 h
Pàgina 23

SARSUELA
CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA
CIA. JOSEP MARIA DAMUNT
Diumenge 3 de març, a les 18 h
Pàgina 23

EL DUO DE LA AFRICANA
CIA. JOSEP MARIA DAMUNT
Diumenge 12 de maig, a les 18 h
Pàgina 23

TEATRE
LAS DIVINAS
ENCHANTÉ
PREMI UNNIM DE TEATRE 2012
Dissabte 26 de gener, a les 21 h
Pàgina 24

REUGENIO
Divendres 15 de febrer, a les 21 h
Pàgina 25

TEATRE DE LA PASSIÓ D’OLESA
UN TAST DE LA PASSIÓ
Diumenge 24 de març, a les 18 h  
Pàgina 25

CONFESSIONS DE DONES DE 30
Dissabte 4 de maig, a les 21 h
Pàgina 26

SÍ, PRIMER MINISTRE
FESTA MAJOR DE TERRASSA
Dilluns 1 de juliol, a les 21 h
Pàgina 26

EXPOSICIONS
MARIA RIUS I CAMPS
LA MAR D’IMATGES
Comissari: Joaquim Noguero
Del 31 de gener
al 31 de març de 2013
Pàgina 27

ALBERT NOVELLON
PINTURA I ESCULTURA EN EL 
SENDER DE LA UTOPIA
Comissari: Jordi Badiella
Del 4 d’abril
al 9 de juny de 2013
Pàgina 28

PINTURA MODERNISTA
COL·LECCIÓ DE LA FUNDACIÓ 
CULTURAL CAIXA TERRASSA
Del 9 de maig
al 14 de juliol de 2013
Pàgina 28

CANVI DE RUMB
9 CONDICIONS PER A UN MÓN 
SENSE POBRESA
Comissari: Antoni Comín
Del 7 de febrer
al 14 de juliol de 2013
Pàgina 29
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SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU 
Cia. Carmen Roche

 Diumenge 17 de febrer, a les 18 h 

 Preu 20 € 

El BALLET CARMEN ROCHE vol sorpren-
dre al públic adult amb una obra actual, 
però basada en el clàssic de Shakespeare 
“El somni d’una nit d’estiu”. Així l’espec-
tacle incorpora els elements essencials de 
l’obra del dramaturg anglès: la universa-
litat dels seus temes parlant de la mort, 
l’amor, la ira o l’enveja, i el món màgic: de 
personatges de faula, de trucs de màgia, 
que permeten sorprendre l’espectador i 
endinsar-lo en un món diferent.

Tots aquests ingredients s’unifiquen amb 
un element principal: la dansa. Ella serà 
la principal protagonista de la nostra obra, 
que comptarà amb la coreografia del genial 
Tony Fabre, el llenguatge únic i musical, ens 
farà gaudir d’aquest art i endinsar-nos en 
la història.

Una coreografia que anirà unida a la mú-
sica del compositor barroc Henry Purcell, 
considerat com el millor compositor anglès 
de tots els temps, i que va compondre una 
adaptació per a aquesta obra de Shakespe-
are.

Segons Roger Sales, “gràcies a Carmen 
Roche, no hem perdut del tot a Tony Fabre, 
expert ballarí i coreògraf amb gust, expe-
riència i cultura escènica que va treballar 
molts anys al costat de Nacho Duato, però 
que sempre s’ha distingit per la seva prò-
pia personalitat en la creació. La plantilla 
mostra homogeneïtat en el ball, i s’integren 
en l’estil de Fabre, sempre dinàmic, amb 
formes precises i usant la tècnica del ballet 
amb un cert sentit expressiu i personal “.

LA COMPANYIA
El Ballet Carmen Roche va començar el seu 
camí professional el 1998 de la mà de la seva 
directora, la reconeguda mestra Carmen 
Roche, que ha aconseguit consolidar la 
companyia com una de les formacions més 
estables i punteres del nostre país, apostant 
per la difusió de la dansa, oberta a tots els 
seus llenguatges. Coreògrafs com Tony Fabre, 
Ramon Oller, Àngel Rodríguez, Pascal Touzeau, 
etc. han creat especialment per a ella, el que li 
ha donat el seu propi estil i personalitat. L’any 
2004 el Ballet Carmen Roche inicia un nou camí 
creatiu, recuperant grans clàssics del repertori 
com Romeu i Julieta, Trencanous i Des Otello. 

El 2007, la companyia convençuda de la 
necessitat de crear nous públics per a la dansa, 
s’encamina a la creació d’obres per a un públic 
familiar, basats en clàssics de la literatura 
infantil. Així sorgeixen obres com Ventafocs, 
L’aneguet lleig, La Bella Dorment, somnia, La 
Nena Fanal i Contes en dansa.
Aquest any, vol tornar a sorprendre el públic 
adult amb un clàssic de Shakespeare, El 
somni d’una nit d’estiu, que es reinventa 
amb la creativitat de Tony Fabre, que partint 
dels personatges del dramaturg anglès ens 
introdueix en una història d’embolic, que 
compta amb elements dramàtics i d’humor, i 
sobretot amb molta dansa.
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PROGRAMA

Somni d’una nit d’estiu
Coreografia: Tony Fabre
Música: Henry Purcell
Direcció: Carmen Roche

Argument
En el somni d’una nit d’estiu, es barregen el 
món de les fades i el món real en un bosc. 
Oberón i Titània, rei i reina de les fades, es 
discuteixen pel retrat d’un bell patge, que 
Titània vol tenir al seu servei. Oberón, gelós 
i enfadat, demana al follet Puck, que l’ajudi 
a aconseguir una flor màgica que té el po-
der de l’enamorament.

Oberón proposa a Puck fregar la flor en els 
ulls de Titània, per aconseguir que enamo-
rada i feble, li lliuri el patge. No obstant això, 
mentre això succeeix, uns comediants del 
món real assagen una obra de teatre. Quan 
Titània desperta no veu a Oberón sinó a un 
dels comediants a qui Puck ha posat un cap 
d’ase. Malgrat el curiós aspecte del come-
diant, Titània cau inevitablement enamora-
da d’ell. També del món real, ens trobem 
amb dues parelles d’enamorats dins d’un 
gran embolic afectiu. Helena pateix perquè 
està enamorada de Demetrio, i Demetrio vol 
casar-se amb Hermia, que al seu torn està 
enamorada de Lisandro. Puck amb el poder 
de la flor i el seu aire de follet entremaliat 
complicarà més aquesta història, en la qual 
tots patiran per l’amor de l’altre. Aconsegui-
rà la màgia de la flor i de Puck desemboli-
car aquestes històries?

Personatges
6 ballarins de gran qualitat tècnica, són els 
principals protagonistes de l’obra. Ells en-
llaçaran el món màgic i el món real, arri-
bant a desenvolupar un total de 9 personat-
ges: En el món màgic trobarem a Oberón i 
Titània, rei i reina de les fades, amb els seus 
respectius acompanyants: Puck, un elf fi-
del súbdit de Oberón, i la fada, que sempre 
acompanya Titània.

Del món real, comptarem amb els enamo-
rats Hermia i Lisandro, i Helena i Demetri. 
Finalment hi ha els comediants, incloent 
Bottom.

Carmen Roche. Direcció
Amb només 7 anys inicia els seus estudis 
de dansa amb la mestra María de Ávila en la 
seva Saragossa natal. El 1968 es va integrar 
al Ballet “Segle XX” de Maurice Béjart, on 
desenvoluparia una important tasca artís-
tica. 

El 1979 torna a Espanya, començant una 
nova etapa artística i pedagògica com a 
subdirectora del Ballet Clàssic Nacional 
i directora de l’Escola Nacional de Dansa 
Clàssica. El 1984 crea el Centre Interna-
cional de Dansa de Madrid. El 1995 va ser 
guardonada amb la Medalla al Mèrit de Be-
lles Arts del Ministeri de Cultura. El 1998, 
Carmen Roche va promoure la creació de la 
Fundació i el Conservatori de Dansa SCA-
ENA.

Equip artístic
Tony Fabre serà el pilar del muntatge, com 
a coreògraf i creador de l’obra original, ens 
endinsarà en la història a través de la dan-
sa, amb el seu llenguatge únic i musical, 
que sens dubte fa gaudir tant a entesos com 
a aficionats a la dansa.

L’excepcional música de Henry Purcell, serà 
la que ens acompanyi al llarg de tota l’obra, 
però hi haurà també canvis musicals que 
trencaran amb la música barroca, els cants 
de gola i una ària d’òpera.

L’escenografia serà molt senzilla: tambo-
rets, caixes i cordes, però que al llarg de 
l’espectacle transformaran l’espai, donant 
lloc a espais inimaginables.

Serà amb l’ajuda del treball lumínic de 
Nicholas Fischtel, especialista en llums per 
dansa, que sens dubte sap com enllaçar 
llum i moviment, i que col·laborarà perquè 
l’escena canviï d’ambient amb diferents 
efectes de llum. Per al vestuari ha volgut 
tenir un aire modern i actual, per als per-
sonatges humans, i simple per al món de 
les fades, deixant sobretot veure els cossos 
i la dansa.

Finalment destacar la direcció de Carmen 
Roche, que com sempre, aconseguirà que 
totes les peces de l’espectacle s’unifiquin 
perfectament, per desenvolupar una obra 
de dansa inoblidable.
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LA BELLA DORMENT
Cia. David Campos

 Diumenge 17 de març. a les 18 h 

 Preu 25 € 

La companyia BALLET DAVID CAMPOS de 
Barcelona és una formació de dansa que 
combina tendències contemporànies i ac-
tuals amb el rigor i la disciplina del ballet 
clàssic. Amb estil i personalitat propis, la 
companyia aconsegueix situar-se en pri-
mera línia en el panorama actual de la 
dansa a Espanya. 

Fundada i dirigida per David Campos i Irene 
Sabas –ex ballarins solistes del Ballet Reial 
de Flandes (Bèlgica)– la companyia recull 
els anys d’experiència d’aquests dos pro-
fessionals en formacions que exigien els 
més elevats nivells de bellesa i perfecció 
clàssiques. 

sica en directe, així com Euràsia, Turn Me 
On o En Clau de Jazz. Amb la voluntat de 
crear nous públics per a la dansa, la com-
panyia desenvolupa un Programa Educatiu 
adreçat als joves d’instituts i centres d’en-
senyament. Un ventall de serveis i produc-
cions que tenen com a objectiu fer descobrir 
a les noves generacions el veritable art uni-
versal de la dansa.  

La companyia ha presentat les seves pro-
duccions a festivals i escenaris importants 
del nostre país, Àsia i Europa. El Ballet Da-
vid Campos ha complert els seus 25 anys 
de labor per la dansa a Catalunya, i ho va 
celebrar amb una gran gala de celebració al 
Gran Teatre del Liceu el passat juliol.   

L’elenc de professionals de la companyia 
està composat de professionals de prime-
ra línia, de talla internacional atrets per les 
innovadores propostes artístiques de Cam-
pos, així com ballarins del nostre país for-
mats en el sí de la companyia i centre de 
formació que dirigeixen a Barcelona. 

La companyia crea un extens repertori co-
reogràfic ben reconegut i elogiat per la crí-
tica especialitzada internacional i aclamat 
pel públic arreu del món. Entre les seves 
últimes produccions, podem destacar des 
de les particulars reinterpretacions dels ba-
llets clàssics, Bella Dorment, Trencanous, 
Petrushka, El Quixot o Giselle, fins a obres 
més contemporànies creades amb noves 
composicions musicals i fins i tot amb mú-
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PROGRAMA

La Bella dorment
Coreografia i versió: David Campos 
Mestra de ball: Irene Sabas
Música: P. I. Tchaikovsky
Disseny de so i composició musical 
addicional: Llorenç Peris 
Vídeo creació: Tatiana Halbach / Søren 
Christensen (DSLNC)

Rols Principals
Princesa Aurora: Elline Damian 
Príncep: Alen Bottaini
Reina de les Fades: Aileen Gallinera 
Ocell blau (pas de deux): Aileen Gallinera / 
Eduardo Espejo
Gats (pas de deux): Eva Basulto / Jerome 
Peytour
Cos de ball:
Eduardo Espejo / Eva Basulto / Karina 
Campos / / Raquel Gil / Gwènnaelle Poline 
/ Jerome Peytour/ Carlos Pires / Alen Oleg 
Piskunovs / Natalia Chelpanova / Karin 
Fouz / Myrna Squire / Triana Botaya / Laila 
Sanz

Presentació de Joaquim Noguero
Crític de dansa de La Vanguardia

Argument

La BeLLa Dorment DeL Bosc

Què li succeeix a la Princesa Aurora durant 
el son del seu encanteri? Aquesta és la pre-
gunta i el punt de partida d’aquest especta-
cle que ara us presentem. Sempre que he 
rellegit aquest conte de Perrault m’ha que-
dat aquesta qüestió per resoldre. Potser el 
que somnia la Princesa no té cap importàn-
cia? O potser si? Potser el somni de la Prin-
cesa dins el malefici és tan negre i obscur 
que ni el mateix autor o els germans Grimm 
van gosar descriure’l! En qualsevol cas això 
ja no ho sabrem mai. 

A mi però, aquesta és la part del relat que 
més em fascina, sempre m’ha semblat 
una part del conte massa bona com per 
deixar-la en un trist... i va dormir  un son 
de cent anys fins que... Sempre he pensat 
que les rígides posades en escena que es 
fan d’aquest ballet de repertori, es podrien 

revisar i actualitzar aprofundint en aques-
ta part del relat que, com a somni que és, 
és molt més lliure en la seva interpretació. 
És això doncs el que ara us vull presentar, 
una Bella Dorment mirada des d’una altra 
perspectiva, on es fonen realitat i ficció per 
mostrar-vos un conte dins d’un altre conte.

No vull passar per alt però aquells referents 
que ens són propis com a companyia de 
dansa clàssica que som. En aquest espec-
tacle veureu els diferents passatges i varia-
cions que han fet d’aquest ballet un clàssic 

universal com l’Ocell Blau o la variació del 
Gat amb Botes, contes tots ells de Perrault. 
He volgut també, com a coreògraf contem-
porani que sóc, acostar als nostres dies el 
discurs narratiu d’aquesta obra i renovar 
el llenguatge del moviment per què entreu 
definitivament en aquesta historia fascinant 
que és La Bella Dorment del Bosc.

Espero que en gaudiu tant com jo.

David Campos 
Director de la companyia
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ROMEU I JULIETA
Ballet de Biarritz

PROGRAMA

Romeu i Julieta
Coreografia: Thierry Malandain
Música: Hector Berlioz
Vestuaris: Jorge Gallardo
Director de producció, disseny 
d’il·luminació: Jean-Claude Asquié
Confecció vestuari: Véronique Murat

 Diumenge 28 d’abril, a les 18 h 

 Preu 35 € 

THIERRY MALANDAIN: Romeu i Julieta és, 
sens dubte, l’odi secular que hi ha entre 
les dues famílies més poderoses de Vero-
na, els Montesco i els Capuleto. Per des-
comptat, és també la destinació funesta de 
dos amants innocents. 

I, encara que aquesta història d’amor míti-
ca va cridar l’atenció de Berlioz per sobre 
de totes les altres, a diferència del ballet 
Romeu i Julieta de Serge Prokofiev, La 
Simfonia Dramàtica per Solistes, Cor i Or-
questra no segueix al peu de la lletra el re-
lat de Shakespeare. Fins i tot omet alguns 
passatges. Mentre que les parts purament 
orquestrals transmeten les emocions, és el 
cor qui descriu els fets. 

D’aquesta manera, en la introducció, Ber-
lioz fa una mena d’índex de les escenes, i 
després d’això presenta alguns moments 
esperats com el ball a casa dels Capuleto, 
el duo d’amor o fins i tot la mort dels dos 
amants. L’obra finalitza amb un recitatiu 
que permet el germà Laurent, figura prin-
cipal del drama, revelar a tots què és el que 
ha passat.

És en aquesta última part on veiem a Ro-
meu i Julieta a la tomba on he decidit co-
mençar. Una escena conjugada en plural, ja 
que sorgeixen nou parelles, com si aquest 
somni que era massa bell fos el somni de 
tots.

Sinopsi

PròLeg

La tomba dels Capuletos
“Aquest cadàver era el marit de Julieta. Ve-
ieu aquest cos tombat sobre el terra? Doncs 
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Composada el 1839, la “Simfonia dramàti-
ca” Romeu i Julieta deu la seva existència a 
la generositat de Nicolo Paganini, qui con-
siderant Berlioz l’hereu de Beethoven, li va 
donar 20.000 francs. Desitjós de pagar deu-
tes, el compositor es va posar mans a l’obra 
i acabà la peça en set mesos.

Abans que res, és un homenatge a Shakes-
peare el descobriment del qual, el 1827, va 
tenir una gran repercussió en el seu des-
envolupament artístic. També és un home-
natge a Beethoven. Després d’escriure una 
sinopsi a partir de les escenes més impor-
tants del drama de Shakespeare, Berlioz va 
confiar el poeta Émile Deschamps la redac-
ció dels textos de les parts cantades. 

La partitura va ser interpretada tres vega-
des al Conservatori de París sota la batuta 
del seu autor, la primera vegada el 24 de 
novembre de 1839, Paganini, a qui estava 
dedicada, mai la va sentir. 

era la dona de Romeu. Jo vaig ser qui els va 
casar”: el germà Laurent revela el misteri 
dels cossos sense vida de Romeu i Julieta.

Germà Laurent, Romeu, Julieta i tota la 
companyia

escena 1
Combats i intervenció del Príncep Escalus
“Odi en els vostres cors, injúria en els vos-
tres llavis!”: Els Capulet i els Montesco por-
ten anys immersos en un odi inextingible. 
Furiós, el príncep Escalus decreta la prohi-
bició formal de batre a la ciutat, sota pena 
de mort.

Mercutio, Tibaldo, el Príncep Escalus i tota 
la companyia

escena 2
Festa a casa dels Capuleto
“Somnieu, somnis de dansa i d’amor, 
Somnieu, sí, somnis d’amor etern.”: Ro-
meu, malenconiós. Julieta es prepara pel 
ball ofert en el seu honor. En el transcurs 
d’aquest, tots dos es rendiran a l’encís de 
l’amor mutu.

Tota la companyia

escena 3
Escena d’amor
Arribada la nit, Romeu s’amaga al jardí dels 
Capulet. Igual que l’Edèn, el jardí evoca 
l’amor perfecte.

Romeu, Julieta i tota la companyia

escena 4
Romeu, Mercutio i Tibaldo
“Sobtadament, una pàl·lida fantasia torba 
l’alegria dels amics. Estimat amic, diu l’ele-
gant Mercutio, m’aposto que la reina Mab 
t’ha visitat!”: Disfressat de reina Mab, la 
fada dels somnis, Mercucio intenta distreu-
re Romeu dels seus pensaments. Arriba 
Tibaldo, qui insulta a Romeu. Recentment 
casat amb Julieta, Romeu es nega a bara-
llar-se amb el cosí de la seva dona, i Mercu-
cio assumeix el seu lloc. Així, Tibaldo fereix 
mortalment Mercucio i Romeu, desesperat, 
mata Tibaldo.

Romeu, Mercutio i Tybalt

escena 5
Salt endarrera: la unió de Romeu i Julieta
“Casats!”: El germà Laurent, que té l’espe-
rança que el matrimoni posi fi a l’odi entre 
els Capuleto i els Montesco, consagra en 
secret la unió entre Romeu i Julieta.

Germà Laurent, Romeu i Julieta

escena 6
Mort dels dos amants
“Li donaré un beuratge que, amb la finalitat 
d’acabar amb el malefici, li confereix la pal-

lidesa i el fred de la mort durant unes ho-
res.”: Romeu, desconeixedor de les argúci-
es del germà Laurent, arriba a la tomba de 
Julieta i pren un verí en el moment en que 
la seva estimada desperta del somni. I quan 
es tiren un en els braços de l’altre, Romeu 
comença a sentir els efectes del verí. Juli-
eta pren també la mà de Romeu per acom-
panyar-lo a l’altre món.

Tota la companyia

FinaL

“Jureu tots, jureu pel sant crucifix, que en-
trareu a una cadena eterna de caritat since-
ra, d’amistat fraternal!”: La ciutat, reconci-
liada per fi per la mort de Romeu i Julieta; 
el germà Laurent, instigador involuntari del 
sacrifici, roman sol, mostrant la impotència 
de l’home davant de les forces del destí.

Germà Laurent, tota la companyia
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DON QUIXOT
 Royal Czech Ballet

 Diumenge 19 de maig, a les 18 h 

 Preu 35 € 

PROGRAMA

Don Quixot
Ballet en 3 actes 

Coreografia: Alexander Gorsky, Marius Petipa
Música: Ludwig Minkus
Llibret: Marius Petipa

PròLeg
El Quixot, animat per les novel·les de cavalle-
ria, surt a la recerca d’aventures i nomena el 
seu escuder al fidel Sancho Panza, una per-
sona serena però no fantasiosa.

acte i
A la plaça hi ha una festa. La filla del taverner, 
Kitri, festeja amb el barber Basil però el seu 
pare,  Lorenzo, acomiada Basil per que no de-
sitja que aquest sigui el marit de la seva filla. 
Prefereix que ella es casi amb el ric i noble 
Gamash. Kitri no vol complir la voluntat del 
pare.

A mitja festa arriben Don Quixot i Sancho. En 
veure el taverner Don Quixot se l’imagina com 
l’amo d’un castell i el saluda respectuosa-
ment. El taverner li correspon amb la mateixa 
línia i el convida a entrar a la taverna. Sancho 
Panza es queda a la plaça, però quan els joves 
volen gastar-li una broma, Don Quixot s’afa-
nya a ajudar-lo.

Quan Don Quixot veu Kitri la pren per la mera-
vellosa Dulcinea, la dona que li té el cor robat. 
Kitri s’escapa amb Basil i el taverner, el noble 
Gamash, Don Quixot i Sandro Panza els per-
segueixen.

acte ii
1 part
Prop dels molins de vent es troba el campa-
ment gitano. Apareixen Don Quixot, Sancho 
Panza, Gamash i el taverner Lorenzo que 
busquen Basil i Kitri. Els troben ballant jun-
tament amb els gitanos, però de sobte Don 
Quixot creu que Kitri corre perill i es llança 
contra tothom per protegir-la. Els ha de vèn-
cer a tots! 

En l’esdevenir de l’acció, s’enganxa amb un 
dels molins i cau per terra.

2 part
Don Quixot, que està ferit, i Sancho Panza són 
al bosc. El nostre heroi pensa que està envol-
tat d’éssers fantàstics i gegants. El seu escu-
der el posa a dormir i surt corrent a la recerca 
d’ajuda. Don Quixot somnia amb Dulcinea en-
voltada de driades, les fades del bosc.

3 part
Kitri i Basil s’amaguen a la taverna. Arriben 
Lorenzo, Gamash i Don Quixot. El taverner 
vol anunciar tot seguit les noces de Kitri i 
Gamash, però Basil tal com ha acordat amb 
Kitri, interpreta l’escena del suïcidi. Kitri “plo-
ra” desconsoladament sobre el cos del seu 
estimat. Don Duixot s’enfada amb el taverner, 
li retreu de no tenir cor i amenaçant amb l’ar-
ma l’obliga a acceptar l’enllaç de la seva filla 
amb el barber. Miraculosament Basil torna a 
la vida i de cop es posa dret. Ja no ha de fingir 
estar mort.



Dansa 11

acte iii
La plaça és plena d’alegria. Tot està prepa-
rat per a la celebració del casament de Ki-
tri i Basil. A Don Quixot i Sancho Panza els 
conviden a ocupar els seients privilegiats. 
Comença la majestuosa processó. 

Quan Don Quixot veu Kitri la torna a con-
fondre amb la meravellosa Dulcinea. Però 
Sancho Panza el convenç que és la filla del 
taverner a qui ell va ajudar a unir-se amb 
el seu estimat Basil. 

La festa segueix. Tots donen les gràcies al 
noble cavaller i al seu fidel escuder.

ROYAL CZECH BALLET

La companyia Royal Czech Ballet va ser crea-
da l’any 2007. El seu elenc està format per ba-
llarins de la República Txeca, Rússia, Ucraïna, 
Bielorússia i Moldàvia. Col·labora també amb 
ballarins destacats d’Alemanya, Àustria, Itàlia, 
Eslovènia, Espanya i solistes dels més impor-
tants teatres d’Europa i antiga Unió Soviètica, 
llorejats i guanyadors de concursos internaci-
onals de ballet.

En el repertori de la companyia hi figuren els 
espectacles de ballet clàssic com El Llac dels 
Cignes de P. Txaikovski, Giselle d’A Adam, 
Don Quixot de L. Minkus, Romeu i Julieta de 
S. Prokofiev, i altres creacions de famosos 
coreògrafs del segle XIX i XX, on a part de co-
reografies clàssiques cal destacar altres ten-
dències de la dansa, com el ballet modern o 
neoclàssic.

Decorats i vestuaris luxosos fets pels millors 
dissenyadors reflecteixen perfectament l’es-
perit, estil i l’època de cada espectacle.

Des de l’any 2009 la companyia organitza anu-
alment el festival Ballet Days Olomouc. Des de 
la primera edició aquest festival va tenir una 
gran repercussió entre el públic, premsa i va 
obtenir molt bones crítiques.

La companyia participa activament en dife-
rents projectes internacionals, i fa gires per 
països com Alemanya, Itàlia, Eslovènia, Portu-
gal, Àustria...

El Royal Czech Ballet col·labora estretament 
amb les escoles de ballet de la República 
Txeca, l’objectiu principal és ajudar els joves 
ballarins a descobrir el seu talent davant del 
públic.
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ALA VORONKOVA I ABIGAIL PRAT
CONCERT DE VIOLÍ I ARPA
Mozart, Toldrà, Massenet, Pagagnini

 Dijous 24 de gener, a les 21 h 

 Preu 15 € 

Us proposem un concert força insòlit, el que està  format 
per un duo de violí i arpa. L’arpa, amb la seva riquesa 
auditiva i sonoritat ample i profunda, sosté la puresa del 
so del violí.

En aquesta ocasió dos gran mestres com son la violinista 
ALA VORONKOVA i l’arpista ABIGAÏL PRAT, ens oferiran un 
repertori que ens permetrà gaudir al màxim de la música 
amb un programa format per tres grans compositors 

catalans com Toldrà, Brotons i Bertran (que va dedicar 
Camins de vidre a l’Ala Voronkovai) i unes meravelloses 
composicions de Massenet, Glazunov, Litz, Alabiev, 
Paganini i Schumann. 

Dues grans intèrprets com son l’Ala Voronkova i l’Abigaïl 
Prat ens envoltaran en una atmosfera càlida i melòdica 
gràcies a la sorprenent sonoritat dels seus instruments 
junts.

PROGRAMA

ALA VORONKOVA (violí)  
ABIGAÏL PRAT (arpa)

Part I 
W.A. Mozart (1756-1791)
SONATA en Fa MRV 377          
Allegro
Andante
Rondeau

E. Toldrà (1895-1962)
TRES SONETS                                  
Oració de Maig
Dels quatre vents
Soneti de la rosada

Part II
M. Bertran (1967)
Camins de vidre                        

S. Brontos (1959)
Ed in terra paix                          

J. Massenet (1842-1912)
Meditació                                  

A. Glazunov (1865-1936)
Gran adaggio de “Raimunda”

F. Liszt (1811-1886)/A. Alabiev (1787-1851) 
(solo d’arpa) 
El rusinyol 

N. Paganini (1782-1840)/
R. Schumann (1810-1856)
Dos capricci        

Nascuda a Kíev, ALA VORONKOVA, es va  
graduar al Conservatori Txaikovski de Mos-
cou amb el mític Yuri Yankelevich, comple-
tant més tard el seu doctorat a l’Institut 
Gniesini amb Nelly Shkolnikova. Durant 
diverses temporades va ser convidada a 
participar a l’Orquesta del Teatre Bolshoi, 
on també va formar part de l’Orquestra de 
Cambra i de l’Ensamble de Violinistes del 
famós teatre moscovita, a més de fundar el 
Trio del Bolshoi i el Quartet Bolshoi amb els 
que va realitzar actuacions per diverses ca-
pitals soviètiques; més tard va ser contra-
ctada com a solista de la Filharmònica de 
Moscou. Un cop establerta a Barcelona, ha 
treballat com a solista i concertino associ-
ada de l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya i com a concerti-
no convidada de l’Orquestra Simfònica del 
Gran Teatre del Liceu. Ha realitzat actuaci-
ons en diverses ciutats d’Alemanya, Brasil, 
Colòmbia, Corea, Espanya, França, Hongria, 
Itàlia, Japó, Líban, Polònia, Rússia, Suïssa 
i Ucraïna, tant en música de cambra com 
simfònica. 

Ala Voronkova s’ha transformat en una 
mestra de referència, a l’aula accedeixen 
alumnes de tot el món, i és convidada per 
conservatoris i universitats per oferir clas-
ses magistrals. Ala Voronkova actua amb 
un violí Gio Paolo Maggini, Brescia 1600.

ABIGAÏL PRAT va néixer a Barcelona el 
1965. Inicià els seus estudis d’arpa al 
Conservatori del Liceu amb Na Hermínia 
Gràcia. Va acabar la carrera als 16 anys. 
Segueix estudiant a Montpeller on va 
rebre la medalla d’or al finalitzar els 
seus  estudis superiors. Va rebre classes 
privades del mestre Gérard Devos a París. 
Becada pel Ministeri de cultura espanyol i 
per la Diputació de Girona, va estudiar amb 
la professora Adelheid Blovsky- Miller, a la 
“Hochschule für Musik” de Viena obtenint 
al final de la carrera un Cum Laude.

La seva experiència en orquestres és molt 
extensa: membre de la JONDE, solista de 
l’Òpera de Noruega a Oslo des de l’any 
1988 fins l’any 1996, col·laboracions amb 
les orquestres simfòniques de Trondheim, 
Barcelona, Sofia, Dresden, Bergen, Oslo, 
Viena, Ràdio Televisió Austríaca i també 
amb l’Orquestra de l’Òpera Estatal de Viena 
i la Filharmònica de Viena i la del Gran 
Teatre del Liceu.

Ha realitzat recitals i concerts de cambra 
a Espanya, Àustria, Noruega, Eslovàquia, 
França, Alemanya, Mèxic i EEUU.

Abigaïl Prat toca amb una arpa Lyon and 
Healy Style 11.
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MIQUEL FARRÉ
RECITAL DE PIANO
Mompou, Granados, Fauré, Frank

 Dijous 21 de febrer, a les 21 h 

 Preu 12 € 

PROGRAMA

Part I 
(1 hora)

F. Mompou (1893-1987)
Set Cançons i danses 
Números 1, 2, 3, 5, 6, 9 i 14 
(32 min)

E. Granados (1867-1916)
Valsos poètics 

Vals melòdic núm. 1
Vals apassionat núm. 2
Vals lent núm. 3
Vals humorístic núm. 4
Vals brillant núm. 5
Vals sentimental núm. 6
Vals papallona núm. 7
Vals ideal núm.8
Epíleg, tempo di Vals núm. 1
(16 min)

Dues Danses espanyoles
Oriental
Romàntica
(12 min)

Part II
(30 min.)

G. Fauré  (1845-1924) 
Nocturn op.36 núm. 4 
(9 min)

C. Frank  (1822-1890) 
Preludi, Coral i Fuga 
(21 min)

La brillant trajectòria de MIQUEL FARRÉ 
comença amb l’obtenció del Primer Premi 
del Concurs Internacional Maria Canals als 
18 anys i inclou múltiples actuacions per 
Europa i Estats Units amb les quals ha ob-
tingut grans èxits de públic i crítica.

Notes de Miquel Farré sobre el programa 
El concert s’iniciarà amb la interpretació de 
set cançons i danses de Frederic Mompou, 
a qui enguany recordem pel vint-i-cinquè 
aniversari de la seva mort, però que per mi 
no seria necessària cap efemèride per tal 
de gaudir de la seva música. Mompou va 
escriure quinze cançons i danses, 13 per a 
piano, una per a guitarra i la número 15 per 
a orgue. Pel que fa al piano, la primera és 
del 1921 i la darrera, la nº14, del 1978. Can-
çó i Dansa, Mompou els tradueix per lirisme 
i ritme. Fa servir temes populars i temes 
propis (com a la número 5 i 6 que formen 
part del programa).

Com deia a París el 1921, el crític musical 
Émile Vuillermoz, Mompou és “un d’aquests 
artistes rars que transformen tot el que to-
quen i que extreuen sortilegis i evocacions 
màgiques dels elements musicals més 
senzills i més usuals...”.

La primera part del concert la completaran 
els Valsos poètics d’Enric Granados, Orien-
tal i Romàntica. Els valsos poètics escrits 
pels voltants del 1900 foren dedicats al seu 
amic, el gran pianista Joaquim Malats. Fou 
una obra molt valorada per Granados i fins 
i tot interpretada per ell en un dels seus 

darrers concerts a Nova York, a principis de 
gener de 1916.

No podem oblidar que les dotze danses es-
panyoles foren la primera música de Gra-
nados rebuda a arreu amb entusiasme. 
Les dues danses escollides pel programa 
d’aquest concert confirmen les característi-
ques essencials de les danses: melodia i rit-
me, moltes d’elles escrites en ritme ternari.

La segona part del concert, escoltarem el 
Nocturn op 36 núm. 4 de Gabriel Fauré, 
mestre per excel·lència de la música fran-
cesa. Foren deixebles seus Maurice Ravel 
i Nadia Boulanger -i es diu que Mompou 
decidí ser compositor després d’escoltar 
el primer quintet de Fauré-. Fou un artista 
independent i encara que el seu lema era 
“faire du nouveau”, amb el seu geni va anar 
obrint camins nous sense deixar de ser fidel 
a ell mateix. Els seus adversaris deien d’ell 
que era un romàntic emmascarat. Entre 
1875 i 1920 va composar 13 nocturns per a 
piano, en els que es percep el discret aroma 
romàntic.

César Frank tancarà el concert. Nascut a 
Bèlgica i nacionalitzat francès el 1873, or-
ganista de Sainte Clotilde de París fou pro-
fessor d’orgue del conservatori parisenc i 
renovà el repertori d’aquest instrument. El 
Preludi, Coral i Fuga escrit el 1854 és con-
siderada l’obra més important de les seves 
composicions per a piano i s’incorporà en 
el repertori transcendental d’aquest instru-
ment.
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PROGRAMA

Part I
W.A. Mozart (1756-1791) 
Divertiment per a cordes en ReM KV136
Concert per a piano núm 12 K414

Part II
A. Foote (1853-1937)
Serenata per a cordes op 25

J. Brahms (1833-1897)
Danses Hongareses

La primera part d’aquest programa està 
centrada en la figura de W.A.Mozart. El seu 
Divertiment per a cordes en ReM KV136 
obre el concert amb una música que és 
combinació de gran bellesa dins l’aparent 
senzillesa de la seva música. Escrit a Viena 
a la tardor del 1782, el Concert per a pia-
no núm12 té una instrumentació reduïda i  
permet fer una interpretació sols amb piano 
i cordes. 

En la segona part hi trobem dues obres per 
a formació de corda sola: la Serenata op 
25 del nord-americà A.Foote, obra d’estil 
neo-barroc ple de gran lirisme en les seves 
melodies, i extractes de les Danses Honga-
reses de J.Brahms en la transcripció per a 
orquestra de cordes on arriba a punts so-
nors impressionants.

ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48
Fundada l’any 1987 ha realitzat concerts 
per tota la geografia catalana i per l’estat 
espanyol, ha col·laborat en importants pro-
duccions simfonicocorals i ha fet diversos 
enregistraments discogràfics. 

Dedica especial atenció als compositors 
catalans, tant en estrenes d’obres com en 
enregistraments. Ha produit espectacles 
multidisciplinaris com Carmen, de Shche-
drin i Gudbranstal, les històries de Peer 
Gynt, hi ha fet col·laboracions amb músics 
com Pep Sala, Sisa i el Manel Camp Trio. 
També ha dut a terme nombroses iniciati-
ves pedagògiques, col·laborant en diferents 
espectacles infantils.

Programa des de l’any 2000 la seva tem-
porada de concerts a Terrassa, i des de la 
temporada 2004-05 és orquestra resident al 
nou Auditori Municipal de Terrassa.

N’és el director i concertino Quim Térmens, 
que ha estudiat amb Gonçal Comellas i els 
violinistes Arkadi Futer i Michel Barta. Ha 
estat membre de l’Orquestra de Cambra del 
Palau de la Música Catalana i de l’Orquestra 
de Cambra Gonçal Comellas. Actualment 
realitza el seu treball més cambrístic dins 
el projecte Arcattia Collage i ha estat guar-
donat, entre d’altres, amb el premi Xavier 
Montsalvatge.

DANIEL LIGORIO, PIANO
Considerat per la crítica i el públic com 
un dels joves pianistes de més projecció 
del panorama nacional, ha ofert recitals i 
actuacions amb orquestra a les sales i els 
festivals més prestigiosos del país. En els 
darrers anys ha intervingut en projectes 
tan importants com l’enregistrament del 
concert per a piano i orquestra del mestre 
Joaquín Rodrigo, l’estrena internacional en 
motiu del 50è aniversari de Joventuts Musi-
cals d’Espanya del concert per a dos pianos 
i orquestra “Juventus” d’Antón García Abril, 
l’enregistrament de la integral per a piano 
de Manuel de Falla i properament la inte-
gral dels trios de Joaquín Turina.

Ha fet gires de concerts tant a Europa com 
a Amèrica, entre les quals destaquen el 
concurs nacional de Joventuts Musicals 
d’Espanya, el de la Fundació Yamaha, el 
“Kendall Taylor Beethoven Piano Prize”, el 
“Quilter Piano Competition”, el “Hopkinson 
Gold Medal & Sydney & Peggy Shimmin Pi-
ano Prize” així com el “International Tour-
nement Competition” amb el LOM Piano 
Trio, després de ser seleccionats com a 
millor grup de música de cambra espanyol.

Ha col·laborat amb diferents orquestres na-
cionals i internacionals sota la direcció de 
mestres com M. Biotti, R. King, J. Pons, F.P. 
Decker, entre d’altres.

OCT 48 I DANIEL LIGORIO, PIANO
Concert per a piano nº 12 de Mozart
Danses hongareses de Brahms

 Dijous 21 de març, a les 21 h 

 Preu 15 € 
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Per iniciativa de Narcís Lagares i Josep 
Lagares, dos besaluencs enamorats de la 
música, i amb l’impuls i el suport de METAL-
QUIMIA i de l’Auditori de Girona, l’any 2008 va 
néixer LA SIMFÒNICA DE COBLA I CORDA 
DE CATALUNYA (SCCC), una formació mu-
sical inèdita integrada pels instruments de 
corda tradicionals d’una orquestra simfònica 
units al personalíssim so dels instruments 
de vent de la cobla. 

Oboès, flautes, clarinets i fagots són substi-
tuïts així per tibles, tenores, fiscorns i flabi-
ols, sota el reconegut mestratge de La Prin-
cipal de la Bisbal. Per arrodonir els colors 
i el ritme, inclou també en el seu repertori 
instrumentacions per a arpa, piano i guitar-
ra solista així com la corresponent secció de 
percussió. 

El repertori de la SCCC ha estat dedicat 
aquests primers anys a la música catalana 
de tots els temps, amb orquestracions de 
músics reconeguts de les nostres terres. Els 
fruits d’aquesta tasca creativa han quedat 
excel·lentment recollits en els tres CD en-
registrats per la formació: Sardanes per al 
món (2008), Inoblidables en concert (2009) i 
Amb Catalunya al cor (2010). Tots tres tre-
balls van ser presentats a l’Auditori de Girona 
i van gaudir d’una gran acollida per part del 
públic i de la crítica. 

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE COBLA I 
CORDA DE CATALUNYA
Llegendes del cinema

 Divendres 19 d’abril, a les 21 h 

 Preu 30 € 

PROGRAMA

Part I 
1. Bella i la Bèstia - Alan Menken (*)
Beauty and the Beast - Walt Disney Pictures 
(1991)

2. Yo te diré - E. Llovet / J. Halpern (*)
Los últimos de Filipinas - Antonio Román 
(1945)

3. Alfred Hitchcock presenta - Bernard 
Herrmann (*)
Psycho (1960)
The man who knew too much (1956)

4. Henry Mancini (*)
Breakfast at Tiffany’s - Blake Edwards 
(1961)
Hatari - Howard Hawks (1962)
The pink panther - Blake Edwards (1963)

5. Llums d’escena (Candilejas) - Charlie 
Chaplin (**)
Limelight - Charlie Chaplin (1952)

6. Busca allò que la vida té de bo - Eric Idle 
(*)
Life of Brian - Monty Python (1979). Text 
català: Maria Carme Mateu.

Part II
1. La vida és bella - Nicola Piovani (**).
La vita è bella - Roberto Benigni (1997)

2. Nino Rota (**)
The Godfather - Francis Ford Coppola (1972)
Amarcord - Federico Fellini (1973)
Romeo and Juliet - Franco Zeffirelli (1968)
La Strada - Federico Fellini (1954)
8 1/2 - Federico Fellini (1963)

3. As time goes by - Herman Hupfeld (**)
Casablanca - Michael Curtiz (1942)

4. John Williams (*)
Schindler’s list - Steven Spielberg (1993)
Star Wars - George Lukas (1977)
Raiders of the Lost Ark - Steven Spielberg 
(1981)

5. Rocky - Bill Conti (**)
Rocky - John G. Avildsen (1976)

6. Somriures i llàgrimes - R. Rodgers / O. 
Hammerstein II (**)
The sound of music - Robert Wise (1965). 
Text català: Maria Carme Mateu.

Arranjaments:
(*) Francesc Cassú
(**) Adrià Barbosa
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CORAL NOVA ÈGARA I 
EUROQUARTET ENSEMBLE
Beethoven, Schumann, Romaní
 Divendres 17 de maig, a les 21 h 

 Preu 15 € 

Per celebrar el 15è aniversari de la Coral 
Nova Ègara hem programat unes músi-
ques relacionades amb una certa idea 
global: llum, alliberació i alegria.

En el cor de l’òpera Fidelio de Beethoven, 
O welche Lust (Oh quina alegria) els pre-
soners expressen el seu alliberament en 
sortir a la llum per primer cop en molt de 
temps. El següent cor, Heil sei dem Tag, 
(Visca el dia), correspon al final de l’òpe-
ra, quan amb l’arribada d’un ministre es 
fa justícia al presoner Florestan.

La Fantasia coral és una obra singular, 
barreja entre un concert per a piano i una 
cantata. Beethoven la va compondre com 
a colofó d’un llarguíssim concert on es 
van estrenar les seves cinquena i sisena 
simfonies i el concert per a piano núme-
ro 4. L’estructura és d’una introducció 
del piano solista a manera de cadència, 
unes variacions sobre un tema i entrada 
del cor sobre aquest mateix tema. El text 
és una lloança a la música: “Galant, bell i 
preciós és el so de l’harmonia a la nostra 
vida...”

A la segona part, sentireu un petit cor 
corresponent a l’oratori El paradís i la 
Peri: Schmücket die Stufen zu Allahs 
Thron (guarniu els graons del tron d’Al-
là). El cor de dones representa les veus 

de l’Edèn. La Peri (figura de la mitologia 
persa) sent aquestes veus, i li recorden 
que després d’haver trobat el “present 
més preuat i pur del món” podrà entrar 
al paradís i hi tindrà felicitat eterna.
El Requiem für Mignon agafa el text de 
Goethe, de la novel·la Els anys d’apre-
nentatge de Wilhem Meister. No és, per 
tant, un requiem amb litúrgia llatina. 
Descriu el funeral de la jove Mignon. Té 
una forma de diàleg entre el nens i un 
“cor”. Els nens expressen la seva deses-
peració “Ai, com la trobarem a faltar!; 
Ja no es passejarà pel jardí ni recollirà 
les flors dels prats” mentre que el cor fa 
“Contempleu-la amb els ulls de l’espe-
rit! Nens, gireu-vos cap a la vida!”. L’obra 
acaba en clima de llum, serenor i consol. 

Veni, creator spiritus pren el text d’un 
himne medieval que invoca l’esperit cre-
ador. El missatge de l’obra podria tradu-
ir-se: vine creativitat! L’obra té un aire 
triomfal; com si l’esperit creador ja es 
fes notar en el mateix moment d’invo-
car-lo. És una expressió de vitalitat, força 
i positivitat.

Raimon Romaní
Director de la Coral Nova Ègara

PROGRAMA

Part I

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
O welche Lust, de Fidelio op. 72
Heil! Heil sei dem Tag! de Fidelio op. 72
Fantasia coral per a piano solista, cor i 
orquestra op. 80

Part II

Robert Schumann (1810-1856)
Schmücket die Stufen zu Allahs Thron, de 
Das Paradies und die Peri op. 50
Requiem für Mignon op. 98b

Raimon Romaní (1974)
Veni, creator spiritus op. 12

LA CORAL NOVA ÈGARA, fundada l’any 
1998, consta de 4 seccions en les que can-
ten al voltant de 120 cantaires de totes les 
edats. Dirigida per Raimon Romaní, ha 
participat en nombrosos concerts per tota 
la geografia catalana així com Granada 
i França. Ha produït un gran nombre de 
repertoris simfònicocorals interpretats en 
escenaris com el Palau de la Música, l’Au-
ditori de Barcelona o l’Auditori del Centre 
Cultural Terrassa. Enguany celebra el seu 
15è aniversari i ho fa amb aquest gran 
concert!



Circ i Màgia 17

REPRÍS
Teatre Mòbil

SOBRE RODES
Circ Pistolet

 Diumenge 20 de gener, a les 18 h 

 Preu 7 € 

 
 Diumenge 3 de febrer, a les 18 h 

 Preu 7 € 

Reprís
Autors i Pallassos: Jordi Girabal, Atilà Puig, Marc Fonts
Direcció: Olivier Benoit
Producció: Teatre Mòbil
Durada: 60 minuts
Edat recomanada: A partir de 8 anys

La companyia TEATRE MÒBIL, que ja ha complert els seus 25 
anys d’existència, ofereix Reprís: “els pallassos, la música, el 
teatre, el circ, la comicitat i la relació contínua amb el públic 
són la nostra raó de ser artística i aquest espectacle és el més 
detallista en tots aquests aspectes”.

Reprís és un espectacle sobre les rodes d’un tren elegant, llarg i 
fantàstic que transporta artistes de tot el món. Músics, barretis-
tes, un mag, un ventríloc, famílies circenses, entre d’altres, pugen 
al tren de la mà dels ferroviaris Sr. Carbonell, Ramiro i Ronconi, 
i es preparen per a un gran show. Transformant el tren en un 
escenari espectacular, mostren els seus grans números interna-
cionals. 

 En tots els espectacles de Circ i Màgia els Súpers  
 tenen l’entrada gratuïta.

Sobre rodes
Idea original: Circ Pistolet i Ton Muntané
Direcció artística: Ton Muntané
Direcció tècnica: Circ Pistolet

Artistes: Enric Petit, Rat Serra, Oriol “Txic” Travé
Escenografia: Txema Rico
Vestuari: Elsa Guerra
Música original: Lluís Coll i Oriol «Txic» Travé
Disseny i fotografia: Eli Guasch
Producció executiva: Circ Pistolet

Tres personatges d’una altra època, arriben carregats amb 
les seves eines, rodes, cargols, claus... i de cop un contra-
temps. 

Corredisses amunt i avall, anades i vingudes, ara cap a dins 
i ara cap a fora... Tot plegat un gran desgavell plè d’enginy, 
peripècies, jocs improvisats i sorpreses.

L’acrobàcia, els equilibris, l’humor, la proesa tècnica i la 
música en viu, són l’engranatge que mou “SOBRE RODES”, 
un espectacle de circ divertit i per a tots els públics.
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L’IMPOSSIBILISTA
Sergi Buka

MERCI BIEN!
Mumusic Circus

 Diumenge 10 de març, a les 18 h 

 Preu 7 € 

 Diumenge 14 d’abril, a les 18 h 

 Preu 7 € 

L’impossibilista
Autor, actor i direcció: Sergi Buka
Durada: 60 minuts
Edat recomanada: a partir de 10 anys

L’espectacle de màgia L’IMPOSSIBILISTA de SERGI BUKA ens en-
dinsa en un viatge per explorar els límits entre la il·lusió i la reali-
tat, en un món d’imaginari i de desitjos.

L’Impossibilista ens convida a descobrir la màgia més propera: 
una situació que ens permetrà gaudir d’una manera privilegiada 
d’una de les arts més impactants i viure l’emoció de ser sorprès. Es 
tracta d’un espectacle on l’observador és el primer protagonista, 
l’essència i el principal ingredient d’aquesta màgia tan especial. 
Una dimensió on els somnis són possibles i les realitats 
impossibles; un viatge d’exploració cap als límits entre la il·lusió 
i la realitat; un espai, un instant, un sospir on la quotidianitat es 
transgredeix…, on el temps s’atura.

 

 En tots els espectacles de Circ i Màgia els Súpers  
 tenen l’entrada gratuïta.
 

MERCI BIEN porta la signatura de MUMUSIC CIRCUS, compa-
nyia que compta amb un alt nivell tècnic en l’àmbit del circ i la 
música, assolit gràcies a la formació en escoles de circ catala-
nes, espanyoles i franceses, així com treballant en producci-
ons d’àmbit internacional.

Acrobàcies, màstil xinès, verticals molt atrevides, música en 
directe, dansa, teatre gestual i moltes sorpreses més es fusi-
onen per fer gaudir de valent el públic.

Els convidats a aquesta vetllada podran gaudir d’una parti-
cular taula d’honor, delectar-se amb una original orquestra 
i assaborir el món al revés. Passin, seguin i gaudeixin de les 
excèntriques i sorprenents formes que proposen aquests dos 
personatges a l’hora d’abordar fets de la vida quotidiana de la 
manera més inversemblant.

La destarotada interpretació dels dos membres de Mumusic 
Circus amaga un esforç  enorme i un alt nivell de dificultat 
en l’execució. La barreja de gèneres, amb circ, gimnàstica i, 
fins i tot, música, juntament amb una concepció escènica i 
de continguts molt elaborada, serveixen per captar l’atenció 
constant del públic. 

Merci Bien és un espectacle efervescent on la paraula és mú-
sica!

Premi de Circ de Catalunya 2010 com a millor espectacle per 
a públic familiar.
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DÉJÀ VU
Mag Edgard

SOPA DE PEDRES
Teatre Nu

 Diumenge 5 de maig, a les 18 h 

 Preu 7 € 

 Diumenge 2 de juny, a les 18 h

 Preu 7 € 

Déjà vu
II·lusionista: Edgard Mauri
Direcció: Josep Maria Lari
Actor: Víctor López
Durada: 60 minuts
Edat recomanada: a partir de 12 anys

DÉJÀ VU és:

…un espectacle de màgia en què es fonen la màgia i la il.lusió.
…un espectacle fantàstic que insinua i evoca coses impossibles.
…un espectacle misteriós que recrea un univers conegut i desco-
negut alhora.
…un espectacle enganyós que ens fa creure que ja hem viscut co-
ses mai vistes.

Déjà Vu és un espectacle de gran bellesa i elegància que ens fa 
reviure els antics espectacles de prestidigitació, quan els mags 
gaudien d’un estatus superior pel sol fet de fer creure al públic 
que la màgia eren poders i que tenien una ment prodigiosa.

Edgard, un mag vingut de no se sap on, ens introdueix en una 
aventura desconeguda que sorprèn pel seu impacte màgic i plàs-
tic, una barreja del present i el passat, del que és possible i im-
possible, d’allò vist i allò que no es veu, i on tot junt no resulta ser 
més que una il·lusió.

Sopa de pedres
Direcció escènica i dramatúrgia: Víctor Borràs i Gasch
Intèrprets: Agustí Cardona, Maria Romero i Marta Soler
Durada: 50 minuts
Edat recomanada: a partir de 8 anys

TEATRE NU fa un pas més en la seva trajectòria artística i pre-
senta, amb aquest espectacle, una reflexió sobre la necessitat 
de trobar en l’enginy i la creativitat col·lectives la solució a les 
dificultats globals.

Per a treballar aquesta idea, la seva proposta se centra en la 
interpretació gestual, amb teatre visual i de moviment i tècni-
ques de circ i de dansa.

La història, basada en el conte popular Sopa de pedres, és 
explicada de manera molt clara i entenedora per un narrador 
en off.

Tres personatges viuen en bona harmonia en un espai redu-
ït. Acostumats a compartir-ho tot, el dia que la seva amable 
convivència es trenca, han de buscar noves maneres de rela-
cionar-se i afrontar la crisi.

Sopa de pedres posa a prova l’enginy i la creativitat. Desple-
ga una escenografia senzilla i meravella amb una posada en 
escena exquisida, àgil i alhora tendra i delicada, però sempre 
expectant... 



ANTÒNIA FONT
Vostè és aquí

 Dissabte 23 de febrer, a les 21 h 

 Preu 18 € 

20 Directes

Qui dubta avui en dia d’una banda que, ho-
res després de finalitzar la gira del disc 
més comercialment reeixit de la seva car-
rera –Lamparetes (2011)-, publica un nou 
àlbum amb quaranta noves cançons? Qui 
dubta avui en dia d’un grup que, a més de 
composar, enregistrar i produir el reper-
tori d’aquest VOSTÈ ÉS AQUÍ (2012), té la 
força i l’atreviment de  (pre)estrenar-ho 
en directe al encara recent Mercat de Mú-
sica Viva de Vic sense que els seus fans 
haguessin escoltat ni una sola nota? Qui 
dubta avui en dia d’uns artistes que mai  
han respost a un altre dictat que no sigui 
el que marca el seu propi univers?  

Tot experimentant amb els límits del for-
mat cançó però sense abdicar del pop, Joan 
Miquel Oliver (guitarra i composició), Pau 
Debon (veu), Jaume Manresa (teclats), Joan 
Roca (baix) i Pere Manel Debon (bateria) 
demostren, una vegada més –i ja van vuit-, 
que el seu món no és d’aquest regne. Dividit 
en tres itineraris que obren noves possibili-
tats d’escolta, el periple està farcit de sor-
preses: estampes de màgica quotidianitat, 
instrumentals que en realitat no ho són, fic-
cions basades en fets reals i, fins i tot, una 
versió dels també mallorquins Tot Sants 
(Leyenda Negra). Grans cançons breus en 
durada però molt llargues en musicalitat, 
poesia i emotivitat.
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GREGORY PORTER
32è Festival de Jazz Terrassa

 Divendres 15 de març, a les 21 h 

 Preu 35 € 

L’edició: 32è Festival de Jazz Terrassa
Formació i instrumentació:
Gregory Porter, veu - Yosike Sato, saxo - 
Chip Crawford, piano - Aaron James, con-
trabaix - Emanuel Harrold, bateria
Últim cd: “Be Good” (Motema Music, 2012)

El concert suposa el debut nacional 
d’aquest artista, considerat avui dia per 
la premsa especialitzada, una de les veus 
més brillant del jazz.

Amb una veu poderosa i molt personal, ha 
rebut, fins i tot, els elogis d’una figura del 
jazz com Wynton Marsalis. Una veu que re-
flecteix el talent dels gegants del blues, el 
gospel i el soul que han influït en Porter al 
llarg de la seva carrera, com Nat King Cole, 
Joe Williams i Donny Hathaway.

Al costat de la influència d’aquests grans 
mestres que van ajudar a donar forma a 
l’estil vocal de PORTER, la seva pròpia visió 
del món, com ho demostra en les seves set 
composicions originals i la seva interpreta-
ció sorprenent de cançons clàssiques del 
jazz, afegeix una gran intensitat emocional 
en totes les seves actuacions i enregistra-
ments.

Nascut a Los Ángeles, i instal·lat a Nova 
York, és convidat regularment a cantar amb 
la Lincoln Center Jazz Orchestra. Aquest 
any, entre moltes altres actuacions parti-
cipa al Festival de Jazz ELB a Hamburg, al 
Festival de Jazz del Mar del Nord a Holanda 
i al National Black Arts Festival a Atlanta.
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MACEDÒNIA
Desperta

 Diumenge 21 d’abril, a les 18 h 

 Preu 10 € 

MACEDÒNIA - “DESPERTA”
maceDònia:
Paula Noguer
Carlota Busquets
Irene Carreras
Maria Farrés
Sara Roy

músics:
Dani Coma – guitarra
Ferran Martí – guitarra
Guillem Barceló – bateria
Jaume Coma – trompeta
Pep Pastor – baix

Després de 10 anys d’existència, Macedò-
nia presenta el seu nou disc “DESPERTA”. 
Disc que descobreix a la Maria (la llimona), 
la Sara (la mandarina), la Irene (el kiwi), la 
Carlota (la pinya) i la Paula (la maduixa), la 
nova generació de fruites, escollides d’un 
càsting de més de 700 nenes.

El disc s’ha enregistrat als estudis propie-
tat de Manu Guix, que també col·labora en 
el disc. L’àlbum conté la cançó “Esmorzar 
– A l’escola la fruita entra sola”, tema es-
collit com la banda sonora de la campanya 

de la Generalitat perquè els nens mengin 
més fruita a les escoles. Les noves Mace-
dònia també n’han estat la imatge.

D’aquesta cançó se n’ha realitzat un vide-
oclip on hi col·labora: Marc Bartra, Manu 
Guix, l’Iniesta de Crackòvia, Beth, Joan 
Pera, Tortell Poltrona, Montse Ferrer i 
Cesk Freixas entre d’altres.

El concert de presentació d’aquest nou 
disc va tenir lloc al Palau de la Música de 
Barcelona, el passat 30 de desembre.
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CANÇÓ D’AMOR 
I DE GUERRA
Cia. Josep Maria Damunt

 Diumenge 3 de març. a les 18 h 

 Preu 30 € 

EL DUO DE LA 
AFRICANA
Cia. Josep Maria Damunt

 Diumenge 12 de maig, a les 18 h 

 Preu 30 € 

ANTOLOGIA DE LA COPLA
cantants

Manolo Escobar
Carlos Vargas
Natalia Mellado
La BanDa

Piano i Direcció: Raúl  Ramos.
Bateria: Marcos Parra
Saxo i Flauta: Javier García
Trompeta i Fiscorn: José Miguel 
Sam Bartolomé
Guitarra espanyola: Juan Hernando
Contrabaix i Baix electrònic: Óscar Barruz

ANTOLOGIA DE LA COBLA és un recorre-
gut per la història dels nostres sentiments. 
Són històries d’amor amb gust de sambra 
com a La niña de fuego, o l’abandonament 
del desamor que pot produir el record d’un 
tatuatge.

És el desengany que il·lumina 5 fanals, el 
que esquinça el pit d’un enamorat Antonio 
Vargas Heredia o l’amor que no ha de ser, 
aquell que prega No me quieras tanto. La 
Cobla és l’enyorança d’un Nadal en terra 
estranya i aquesta llunyania que invoca 
Suspiros de España.

La nostra Cobla és la temprança de Fran-
cisco Alegre i la imaginació de churumbe-
lerías.

En resum, la Cobla som nosaltres, és la 
nostra essència.

CANÇO D’AMOR I DE GUERRA
sarsueLa en Dos actes

Música: Rafael Martínez Valls
Llibret: Lluís Capdevila i Víctor Mora,
Esbart Dansaire
Direcció d’escena i musical: JOSEP Ma. 
DAMUNT

Estrena 26 d’Abril de 1926, el Teatre Nou 
de Barcelona

rePartiment

Mª Àngels Damunt, soprano
Carles Llabres, tenor
Cristòfor Viñas, baríton

Argument
L’acció es desenvolupa en una farga situa-
da en un poble indeterminat del Vallespir, 
l’any 1793, en plena Revolució Francesa. 
L’obra se centra en la història d’amor en-
tre dos joves, l’Eloi i la Francina, que veuen 
com els seus destins se separen, quan el 
batlle del poble decideix que la Francina ha 
de ser l’esposa del seu fill Andreu.

L’argument descobreix les disputes i con-
trarietats que es produeixen dins aquest 
triangle amorós, alhora que il·lustra l’agi-
tat moment històric que convulsionava la 
França de finals de segle XVIII.

EL DUO DE LA AFRICANA
sarsueLa còmica en Dos actes

Música: Fernández Caballero
Llibret: Miguel de Echegaray
Direcció musical: JOSEP Mª DAMUNT

rePartiment

Mª Angeles Damunt, soprano
Josè Antonio Moreno, tenor
Elena Martinez (tiple còmica)
Fernando Velasco (1ª actor)
Isabel Arbones (1ª actriu)
Fernando Mascaro (actor)
Manuel Solas (actor)
Josè Rovira (actor)
Juan Saez (actor)

Argument
Giuseppini, el tenor d’una humil companyia 
d’òpera que assaja “La Africana” de Giaco-
mo Meyerber, està perdudament enamo-
rat de la soprano, l’Antonelli, esposa de 
Querubini, l’avar i malcarat empresari de 
la companyia. El tenor aprofita els assaigs 
per abraçar la seva estimada, fins i tot 
davant la companyia i l’empresari, que es 
consumeix de ràbia i gelos.

En mig de l’assaig general es presen-
ta l’autoritat i, per falta de pagament als 
artistes, suspèn la representació empor-
tant-se’ls a tots a la presó menys a l’An-
tonelli i a en Giuseppini, que es juren amor 
etern per sempre.

MANOLO 
ESCOBAR
Historia de la copla

 Diumenge 26 de maig, a les 18 h 

 Preu  € 

GRAN COMPANYIA DE SARSUELA del Mestre 
JOSEP Ma. DAMUNT CORS I ORQUESTRA 
TEATRE LÍRIC DE BARCELONA
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ENCHANTÉ
Las Divinas - Premi Unnim de Teatre 2012

 Dissabte 26 de gener, a les 21 h 

 Preu 12 € 

L’ ESPECTACLE
Enchanté! ens transporta a la ciutat de París, 
a punt de ser envaïda per les tropes alema-
nyes. Acompanyades d’un pianista i d’un cla-
rinetista, les veus de Las Divinas ens expli-
quen la història del petit Cafè Enchanté, punt 
de trobada d’artistes, bohemis, intel·lectuals 
i membres de la “Résistance” francesa. Per 
narrar aquesta història, es valen de la mú-
sica i el cant en directe, la dansa i el teatre.

Més teatral que mai, la companyia fa una re-
creació descarnada d’uns anys terribles però 
de gran efervescència artística.

A Enchanté! es respira l’aire dels cabarets 
burlescos i el glamour decadent. Les artistes 
encarnen i ridiculitzen alts dirigents nazis i 
escenifiquen situacions grotesques mentre 
reinterpreten cançons i coreografies d’aque-
lla època.

Enchanté!, a diferència dels anteriors tre-
balls de la companyia, s’allunya del swing i 
del glamour nordamericà i fa un retrat de la
música europea de principis del s.XX.

Las Divinas reivindiquen i donen valor a gè-
neres com el cabaret, el claqué o el cancan 
- de l’escena de París a la de Berlín - i apos-
ten fort pel ball, omplint de ritme l’escenari 
gràcies a la música en directe. A l’espectacle 
també hi podem veure un petit número de 
titelles i un “pas de trois” de ballet clàssic.

Enchanté! es divideix en tres grans blocs. 
En el primer, que beu fonamentalment de 
la música francesa, es recreen els ambients 
dels cafès i cabarets de l’època que combi-
naven música, dansa (cancan, claqué...) i hu-
mor burlesc. 

El segon bloc, amb modalitat de flash-back, 
s’inspira en el kabarett berlinès i en pel-
lícules com “El gran dictador”, i aposta per la 
crítica i la burla per parlar del nazisme i dels
seus líders.

El tercer bloc és el més emotiu i posa el punt 
i final a l’espectacle amb la invasió dels nazis 
a París i el bombardeig de la ciutat francesa 
el 1940.



UN TAST DE LA 
PASSIÓ 
Teatre de la Passió d’Olesa
 Diumenge 24 de març, a les 18 h 

 Preu 15 € 

REUGENIO
Con todos mis respetos

 Divendres 15 de febrer, a les 21 h 

 Preu 15 € 

Teatre 25

Autor: Eugenio Jofra
Direcció: Gerard Jofra
Actor: Reugenio

Producció: Saben aquel que diu, S.L.

CON TODOS MIS RESPETOS és un espectacle que recupera tota 
l’essència de l’Eugenio sobre els escenaris. Reugenio és sense cap 
dubte, el millor de tots els que han interpretat a Eugenio durant 
tots aquests anys, tots amb alguna cosa en comú: un enorme res-
pecte i admiració per l’artista que tant ens va fer riure.

Fa més d’11 anys que el genial humorista ens va deixar, però aquest 
espectacle desde 2009 agafa el relleu i recull el testimoni tal com 
va ser, fent que el seu humor es mantingui entre nosaltres, no per 
als que el van poder veure en viu, sinó també per a les generaci-
ons que se’l van perdre, per als que el van gaudir i volen continuar 
fent-ho.

Olesa, a través de la seva Passió, és el marc des d’on es contem-
pla una bella tradició que ha anat passant de pares a fills i que 
està documentada des de l’any 1538.  

Amb el pas del temps, aquesta tradició ha esdevingut en un dels 
espectacles més importants, patrimoni del nostre país. LA PASSIÓ 
D’OLESA és la primera de les passions que ha estat guardonada 
amb la Creu de St. Jordi de la Generalitat de Catalunya, l’any 2002.

La modernitat del text, la posada en escena, els efectes o el treball 
de l’equip tècnic entre d’altres són dignes del millor dels especta-
cles professionals. 

L’esforç de tot un poble abocat d’una manera o bé d’una altra per-
què l’espectacle perduri en el pas dels temps i sobretot, els re-
sultats, fan que els olesans se sentin tan orgullosos amb la seva 
Passió com per desitjar mostrar-la a tots aquells que encara no 
la conegueu. 

Us sorprendrà.

PER PRIMERA VEGADA EN LA HISTÒRIA ES PODRÀ VEURE LA 
REPRESENTACIÓ D’UNA SELECCIÓ DE QUADRES DE LA PASSIÓ 

D’OLESA FORA DEL SEU TEATRE.
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CONFESSIONS DE 
DONES DE 30

 Dilluns 1 de juliol, a les 21 h 

 Preu 20 € 

Autor: Domingos Oliveira
Adaptació i direcció: Edu Pericas
Actrius: Meritxell Huertas, Yolanda Ramos, Ota Vallès

Quan tens 10 anys, et porten al llit i t’expliquen un conte. Quan 
en tens 20, t’expliquen un conte i et porten al llit. I quan pases la 
barrera dels 30 ja dius ‘deixa’t de contes i porta’m al llit’.

CONFESSIONS DE DONES DE 30’ és una comèdia on tres actrius 
ens parlen dels problemes femenins més comuns un cop supera-
da la barrera dels 30 anys, quan inevitablement comences a sentir 
aquella angoixant pressió social de saber que tot ha de ser ara o 
mai; has de triomfar ara o mai, has de tenir un fill ara o mai, has 
d’aconseguir un home ara, o ara!

Segons Edu Pericas, “Sempre he cregut que les converses entre 
dones són molt més divertides que les converses entre homes. 
Quan les dones parlen en confidència entre elles són més desin-
hibides, més mordaces, més picants, més rialleres. I no és el què, 
és el com parlen les coses, el que fa que siguin més hilarants.

La Meri, la Yolanda i la Ota ja fa temps que es coneixen, que són 
amigues. Havien treballat plegades, una amb l’altra, però mai fins 
ara les tres juntes. I en tenien ganes. I es nota. La complicitat que 
tenen entre elles és absoluta, i juntes es tornen encara més cò-
miques del que són per separat. És un trio tan explosiu que calia 
portar-lo a un escenari.

Aquestes confessions ofereixen l’oportunitat de colar-se a una 
conversa íntima entre tres actrius, amb tant talent humorístic, 
que saben compenetrar-se a la perfecció per aconseguir que on 
no et fa riure una, et fa riure l’altra.”

Autors: Antony Jay i Jonathan Linn 
Versió i Direcció:  Abel Folk
Produccio: FOCUS
Repartiment:
Joan Pera - Jim Hacker, el Primer Ministre
Carles Canut - Sir Humphrey Appeleby, Secretari d’Estat de la 
Corona
Dafnis Balfuz -  Bernard Wooley, Secretari privat principal del 
Ministre
Victòria Pagès - Claire Sutton, Consellera política especial del 
Govern
Ferran Rañé -  Ambaixador de Kumranistan
Marta Angelat  - Lilian Burnham, Directora General de la BBC

SINOPSI
Mentre l’amenaça del col·lapse financer està a poques hores de 
ser una realitat, l’única esperança de rescat descansa sobre un 
acord moralment dubtós del govern anglès amb el ministre de 
Relacions Exteriors de Kumranistan. 

El Primer Ministre britànic Jim Hacker i el seu equip s’enfron-
taran a un moment molt delicat en el que hauran de prendre 
ràpides i complicades decisions que posaran al descobert  les 
vergonyes i la hipocresia de la política en general i dels manda-
taris anglesos en particular. Però, com acostuma a succeir, tots 
i cada un dels responsables que es veuen implicats en la trama 
tenen els seus propis interessos i contactes. Seran capaços de 
posar-se d’acord per trobar una solució satisfactòria per a tots?
Els enganys, els escàndols i la intriga componen una desenfre-
nada sàtira política que, sense perdre el seu to còmic, també 
remourà els debats polítics i socials més intensos i profunds de 
la nostra societat actual. 

FENOMEN TEATRAL A ANGLATERRA
“SÍ, PRIMER MINISTRE” és una comèdia tronxant, però real i 
propera, basada en la guardonada sèrie de la BBC d’Antony Jay 
i Jonathan Lynn, emesa fa 30 anys i que es va convertir posteri-
orment en un èxit de TV3. 

 Dissabte 4 de maig, a les 21 h 

 Preu 12 €

SÍ, PRIMER MINISTRE
Festa Major de Terrassa
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MARIA RIUS I CAMPS
La mar d’imatges - Il·lustració
Comissari: Joaquim Noguero

 Del 31 de gener al 31 de març 

 Entrada gratuïta - Sala 3 

MARIA RIUS I CAMPS és una il·lustradora 
de llarga trajectòria. L’avalen prop de sei-
xanta anys de professió, més de 350 llibres 
en un munt de llengües, constants col-
laboracions a Cavall Fort i l’Infantil, expo-
sicions internacionals en el si del món del 
llibre i prop de vint mil il·lustracions, a més 
d’una activitat irrenunciablement compro-
mesa com a mestra i divulgadora: jove co-
ordinadora del grup d’il·lustració al primer 
Congrés de Cultura Catalana (1975), prime-
ra docent d’il·lustració durant molts anys a 
l’Escola Professional per a la Dona, cofun-
dadora i primera presidenta de l’Associació 
d’Il·lustradors de Catalunya, pionera en la 
defensa dels drets del gremi, i entusiasta 
recuperadora dels qui l’havien precedida 
en aquesta gran petita art(esania) que ella 
engloba sota el nom d’una «escola catalana 
d’il·lustració», tal com ha divulgat en perso-
na amb textos i xerrades.

L’exposició Maria Rius i Camps, LA MAR 
D’IMATGES s’organitza en tres parts. En la 
primera, «Retrat de l’artista jove» n’expli-
quem amb to de rondalla els anys de for-
mació i la creació de l’imaginari, just fins al 
moment en què s’inicia com a il·lustradora 
professional. La segona secció, «Retros-
pectiva (1955-2012), un ampli ventall de 
formes», és una antologia del seu treball 
al llarg dels anys, una àmplia mostra de la 
profusa varietat de formes i tècniques que 
han caracteritzat el seu fer juganer i in-
vestigador. I per últim, en la tercera secció 
titulada «Rius d’imatges, barques d’idees 
i una mar de lectura compartida» presen-
tem la il·lustració tal com ella l’entén: una 
art narrativa que sempre conté una primera 
lectura del llibre que il·lustra, de la tradició 
plàstica en què s’emmarca, de l’entorn en 
què neix o de la infància, la societat i el món 
que retrata.

Nascuda el 1938 i educada en ple franquis-
me en el si d’una família nombrosa educada 
en els principis de llibertat i cultura que ve-
nien d’abans de la guerra, en les seves il-
lustracions Maria Rius articula la diversitat 
del món natural i social, narra amb cohe-
rència, acobla tot tipus de components (per-
sones, èpoques i estils diversos), i ens els 
cus en una mar narrativa comuna alimen-
tada per mil rius d’imatges particulars per 
tal de donar unió i continuïtat als corrents 
que l’alimenten. 

Per a ella dibuixar ha estat una forma de 
mirar el món i d’ensenyar-nos a veure’l mi-
llor.

Joaquim Noguero
Comissari de l’exposició

Exploradors dE l’art
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ALBERT NOVELLON mostra de pintures i escultures realitzades 
durant les dues dècades del segle XXI. 

Les pintures són de predomini de tècnica mixta sobre tela i so-
bre arpillera al servei d’una temàtica gairebé monogràfica: l’espai, 
l’utopia.

Pel què fa a l’escultura són peces realitzades amb materials di-
versos, des de l’humil conglomerat de l’entorn del massís de Sant 
Llorenç trobades fins al marbre, pedra calcària, granit, alabastre, 
fusta, de vagades també trobades fortuïtament i amb un important 
component geomètric en constant contraposició amb la matèria 
en cada una de les obres. 

Aquest component geomètric es fonamenta ocasionalment amb la 
proporció àuria designada habitualment per la lletra (fi) en honor a 
Fídies, escultor i arquitecte grec.

En altres obres, el component geomètric és el joc amb els polie-
dres platònics que tenen un lloc rellevant en la història del pen-
sament grec, àrab i del Renaixement. Plató en el Timeu associa a 
cadascun d’ells els elements fonamentals d’Heràclit, així el foc es 
representa pel Tetràedre, la terra per l’Hexàedre, l’aire per l’Octàe-
dre i l’aigua per l’Icosàedre mentre pensa que el Dodecàedre és la 
forma de l’univers i “el molt noble entre tots els poliedres”.

El procés creador neix de la perfecta harmonia entre la capacitat 
analítica, la puixança de la intuïció i l’habilitat manual. 

Richard Guyatt

PINTURA MODERNISTA
Col·lecció de la Fundació Cultural Caixa 
Terrassa - Pintura

ALBERT NOVELLON
Pintura i escultura en el sender de la utopia

Comissari: Jordi Badiella 

A finals del segle XIX i principis del XX es produeix un moviment 
artístic que va tenir una enorme incidència en la societat. Re-
vistes com l’Avenç, Catalonia o El Poble Català van ser determi-
nants en la implantació i desenvolupament del Modernisme fent 
gran difusió dels valors d’aquest corrent europeista que repre-
sentava la modernització de la societat. Les característiques del 
Modernisme es podran veure en totes les disciplines artístiques, 
però destacaran, sobretot, en l’arquitectura i les arts plàstiques. 
Així, la inspiració en la naturalesa i l’ús d’elements d’origen na-
tural, les formes arrodonides de tipus orgànic, l’asimetria o la fi-
gura femenina seran elements comuns en la producció artística 
d’aquest període.

Coincidint amb la Fira Modernista, el Centre Cultural Terras-
sa organitzarà una exposició amb obres dels artistes de la col-
lecció de la Fundació Caixa Terrassa que participaren d’aquest 
corrent. Noms tan destacats com Alexandre de Riquer, Eliseu 
Meifrèn, Laureà Barrau o Ramon Casas aporten obres a una col-
lecció que destaquen els quadres dels germans Pere i Tomàs 
Viver i  Joaquim Vancells.

El ruralisme i l’acceptació d’un cert romanticisme són elements 
que podrem observar en les obres que s’exposaran a la sala dos 
del Centre Cultural.

Enguany, una important exposició de PINTURA MODERNISTA 
participarà de les activitats organitzades a la ciutat. Un reconei-
xement a un corrent artístic que tant va influenciar en la societat 
de tombants del segle passat així com en el paisatge de la nostra 
ciutat.

 Del 4 d’abril al 9 de juny 

 Entrada gratuïta - Sala 3 

 Del 9 de maig al 14 de juliol 

 Entrada gratuïta - Sala 2 Exploradors dE l’art
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CANVI DE RUMB
9 condicions per a un món sense pobresa

“Som la primera generació de la història de 
la humanitat que té la capacitat i els mit-
jans per eradicar la pobresa.” Amb aquesta 
constatació, rigorosament certa, va obrir el 
Secretari General de les Nacions Unides el 
seu discurs del 8 de setembre del 2000, el 
dia en que la pràctica totalitat dels estats 
del món van aprovar la Declaració del Mil-
lenni: el compromís per eradicar la pobresa 
absoluta a la meitat abans del 2015. 

Pobresa absoluta extrema vol dir viure amb 
menys de 1$ al dia: avui uns 880 milions 
de persones viuen així (són un 14% de la 
població mundial). Pobresa absoluta mo-
derada vol dir tenir entre 1$ i 2$ al dia per 
viure: avui uns 1.690 milions de persones 
viuen així (representen un 26% de la pobla-
ció mundial). En resum, avui un 40% dels 
habitants del planeta són pobres absoluts. 
El segle XXI podria passar a la història com 

el segle en que la pobresa absoluta va de-
saparèixer de la faç de la terra -igual com el 
segle XX va ser el segle en que va desapa-
rèixer definitivament l’esclavitud-. Però per 
aconseguir-ho, cal transformar completa-
ment les relacions econòmiques entre els 
països rics i els països pobres i emergents. 
Cal fer reformes profundes en tres àmbits: 
en les regles del comerç mundial, avui abu-
sivament asimètriques; en el funcionament 
dels mercats financers internacionals, avui 
irresponsablement desregulats; i en els 
instruments d’ajuda al desenvolupament, 
avui dramàticament insuficients. 

Nou són les reformes principals que cal 
emprendre. Totes elles reformes possi-
bles. Reformes imprescindibles. Reformes 
urgents. D’aquestes “9 condicions per a 
un món sense pobresa” parla l’exposició 
“CANVI DE RUMB”, creada per la Fundació 
Alfonso Comín i la Fundació Fòrum Univer-
sal de les Cultures, amb la voluntat d’acos-
tar el funcionament de l’economia mundial, 

les causes de la desigualtat Nord-Sud i les 
seves solucions a tota mena de públics – 
adult, jove i adolescent, expert i no expert, 
nacional i estranger-. Després d’estar ex-
posada al Castell de Montjuïc i al Recin-
te modernista de l’Hospital de Sant Pau, 
a Barcelona, durant els anys 2010, 2011 i 
2012, amb notable èxit de públic i de críti-
ca, “CANVI DE RUMB” comença ara la seva 
itinerància a Terrassa, amb l’objectiu de fer 
arribar als seus ciutadans un missatge fo-
namental: 

“Avui un món sense pobresa ja no és una 
utopia irrealitzable. Depèn de si els governs 
-principalment els dels països rics- i els 
organismes internacionals impulsen les 
reformes necessàries per aconseguir-ho. 
Depèn de si els ciutadans els pressionem 
perquè les facin: a través de la societat civil, 
dels moviments socials, del vot, de l’acció 
col·lectiva o individual. Depèn de cadascun 
de nosaltres, depèn de tu.” 

CANVI DE RUMB

 Del 7 de febrer al 14 de juliol 

 Entrada gratuïta - Sala 4  

Una Exposició de: Fundació Alfonso 
Comín, Fundació Fòrum Universal de 
les Cultures i Catalunya segle XXI

Organitzada per: Amb el suport de:

Comissari: Antoni Comín
9 condicions per a un món sense pobresa

un món sense Pobresa
les 9 CondiCions

TOTS HEM DE TENIR DRET A L’ALIMENTACIÓ, 1CREEM UN FONS MUNDIAL CONTRA LA POBRESA,
FINANÇAT AMB IMPOSTOS MUNDIALS

L’AIGUA, LA SALUT I L’EDUCACIÓ

2TREBALLAR DE FORMA DIGNA
GARANTIM ELS DRETS LABORALS MÍNIMS

A TOTS ELS PAÏSOS DEL MÓN

3
EL COMERÇ, UNA FONT DE CREIXAMENT ECONÒMIC

ELIMINEM LES SUBVENCIONS AGRÍCOLES,
ELS ARANZELS PROGRESSIUS

I PROTEGIMS LES INDUSTRIES NAIXENTS

PER ALS PAÏSOS POBRES I EMERGENTS

4
UN RECURS NATURAL NO HA DE SER

PROHIBIM EL COMERÇ DE MINERALS ALS PAÏSOS
EN GUERRA, ESTABLIM NORMES ANTISUBORN

I UN PREU JUST PELS DRETS D’EXTRACCIÓ

UNA MALEDICCIÓ PER ALS PAÏSOS ON ES TROBA

5EN CAS DE MALALTIA, TOTS HEM DE TENIR DRET

CREEM UN FONS MUNDIAL DE RESCAT DE PAPTENTS
A DISPOSAR DE MEDICAMENTS PER CURAR-NOS

6ELS PAÏSOS POBRES I EMERGENTS

CONDONEM EL DEUTE EXTERN

NO HAN DE DEDICAR ELS SEUS PRESSUPOSTOS

7NINGÚ HA DE PODER EVADIR IMPOSTOS

SUPRIMIM ELS PARAISOS FISCALS
EN NEGOCIS CRIMINALS

NI BLANQUEJAR EL DINER OBTINGUT

8
EL DRET A  LA LLIURE CIRCULACIÓ DEL CAPITAL

REGULEM EN PROFUNDITAT
EL SISTEMA FINANCERINTERNACIONAL

NI DE CRISI ECONÒMICA MUNDIAL
NO POT SER UNA FONT D’INESTABILITAT CONSTANT

9
LES INSTITUCIONS INTERNACIONALS

DEMOCRATITZEM L’FMI I EL BM, EQUILIBREM
LES NEGOCIACIONS A L’OMC. CREEM UN NOU 
CONSELL DE SEGURETAT ECONÒMIC I SOCIAL

AL SERVEI DE TOTS ELS CIUTADANS DEL MÓN

A TORNAR CRÈDITS INTERNACIONALS
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