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En funció de l’acord de programació, 
alguns espectacles queden exempts 
de la política de descomptes

VENDA 
D’ENTRADES I 
ABONAMENTS 

TEMPORADA ESPECTACLES DESCOMPTE IMPORT

Dansa 3 20% 69 €

Música 4 20% 64 €

Música-Dansa 7 25% 125 €

Festival Circ 3 20% 20 €

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 les sales un cop iniciada 
la funció. 

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 expressa de 
l’Organització

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

Accessos
Accés per a persones amb mobilitat reduïda

Apropa Cultura
El Centre Cultural Terrassa forma part del pro-
grama 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
Servei de Bar-Restaurant.

Aparcament Egarvia – Plaça Lluís Companys
Presentant el ticket i l’entrada de l’espectacle a 
la taquilla del Centre Cultural, obtindreu un val-
descompte.

Guarda-roba
Servei de guarda-roba gratuït al vestíbul

Mecenatge
Els programes de mecenatge acullen les empreses 
que desitgen contribuir, mitjançant la col·laboració 
econòmica, a la programació artística i cultural del 
Centre Cultural Terrassa
Per a més informació al telèfon 93 780 41 44
Correu electronic: fundacioct@fundacioct.cat

Serveis a particulars i empreses
Lloguer d’espais per a la celebració d’activitats cul-
turals, congressos, cursos  i reunions d’empresa. 
Lloguer d’oficines i de places d’aparcament.

Demaneu informació al telèfon 93 780 41 44
Correu electrònic: fundacioct@fundacioct.cat

Abonaments

Imatge portada: IT Dansa - Fotografia Josep Aznar

Punts de venda i 
renovació
Centre Cultural Terrassa
Rambla d’Ègara, 340 Terrassa
De dimecres a divendres de 12 a 14h
i de 16 a 20h.
Dissabte de 16 a 20 h.
Dia de l’espectacle, des d’una hora abans 
de l’inici de la funció.

Per internet
a la nostra web www.fundacioct.cat 

Per telèfon
amb targeta de crèdit, al 902180677

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 MÚSICA 
Descompte especial per a totes les 
escoles de dansa i música per assistir a 
les funcions de ballet i als concerts de la 
temporada.

15% DESCOMPTE:

- CARNET JOVE 

- AMICS DE LES ARTS I JJMM

- ÒMNIUM CULTURAL

- CLUB TR3SC

- SUBSCRIPTORS DIARI ARA

- SUBSCRIPTORS DIARI LA TORRE

CLUB SUPER 3
Entrada gratuïta per als Súpers en tots els 
espectacles de Circ.

FAMÍLIA NOMBROSA
FAMÍLIA MONOPARENTAL
Descompte del 20% en els espectacles de 
la temporada, als titulars del carnet

Horari Exposicions
De dimecres a divendres, de 9 a 21 h
Dissabtes, de 12 a 21 h
Diumenges i festius, obert els dies de 
funció.



Música
AYAKO FUJIKI, piano i 
CLAUDIO FERRARINI, flauta
Pàgina 10

 Divendres 4 d’octubre a les 21h 

Teatre
SANTI MILLÁN, live
Pàgina 20

 Dissabte 5 d’octubre a les 21h 

Directes
GALA BENÈFICA 
Fundación Vicente Ferrer
Pàgina 18

 Diumenge 13 d’octubre a les 18,30h 

Dansa
I.T.DANSA
Pàgina 4 

 Diumenge 20 d’octubre a les 18h 

Música
OCT 48 i
MIREIA PINTÓ
Fundació Mútua Terrassa
Pàgina 11

 Divendres 25 d’octubre a les 21h 

Teatre
DON JUAN TENORIO
Pàgina 21 
 Diumenge 27 d’octubre a les 18h 

Circ
EL DORADO
Pàgina 14

 Dissabte 14 de setembre a les 19h 
 Diumenge 15 de setembre a les 18h 

Circ
ACROMETRIA
Pàgina 14

 Dissabte 28 de setembre a les 19h 

Circ
TORTELL POLTRONA Post-Clàssic 
Pàgina 15

 Diumenge 29 de setembre a les 18h

Circ
ENTREDOS
Pàgina 16

 Diumenge 3 de novembre a les 18h 

Directes
OBRINT PAS
Pàgina 18

 Dijous 7 de novembre a les 21h 

Dansa
BALLET NACIONAL DE CUBA
Pàgina 6

 Dissabte 9 de novembre a les 21h 

Música
POLIFÒNICA DE PUIG REIG
Prodis
Pàgina 12

 Divendres 22 de novembre a les 21h 

Circ
L’HOME QUE PERDIA ELS 
BOTONS
Pàgina 16

 Diumenge 24 de novembre a les 18h 

Directes
ELS LAIETANS
Pàgina 19

 Divendres 29 de novembre a les 21h 

Directes
TONS & SONS 
CODA i FUNCIONALITY
Pàgina 19

 Dissabte 30 de novembre a les 21h 

Circ
DO NOT DISTURB
Pàgina 17

 Diumenge 8 de desembre a les 18h 

Teatre
A LES FOSQUES
FUPAR
Pàgina 21 
 Diumenge 15 de desembre a les 12h   

Dansa
BALLET ESTATAL DE GEÒRGIA 
Pàgina 8

 Diumenge 22 de desembre a les 18h 

Música
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL 
VALLÈS
Pàgina 13

 Dimecres 26 de desembre a les 21h 

Circ
7è CIRC DE L’ANY
Pàgina 17

Dissabte 28 de desembre a les 19h
Diumenge 29 de desembre a les 18h

TEMPORADA TARDOR 2013

Exposicions

13è PREMI DE PINTURA 
RICARD CAMí
Del 12 de setembre al 13 d’octubre

30 ANYS DE DANSA
IT Dansa
15 anys dalt dels escenaris
Alicia Alonso
70 anys del debut d’una estrella
Nina Ananiashvili 
El Ballet Estatal de Geòrgia
Del 19 de setembre al 23 de desembre

L’ART, TERRASSA, 
ELS NOMS PROPIS
Obres vinculades a Terrassa de 
la Col·lecció Jordi Planas
Del 17 d’octubre al 12 de gener

Pàgina 22

setembre octubre novembre desembre
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it dansa
Cor Perdut, Naked Thoughts, 
In Memoriam, Whim Fractured 
Fairytale
 Diumenge 20 d’octubre a les 18 h 

 Preu 15 € 

Direcció Catherine Allard

Coincidint amb el centenari de l’Institut 
del Teatre, la jove companyia del curs de 
perfeccionament, IT Dansa, celebra el seu 
15è aniversari amb el següent programa:

Cor Perdut

Coreografia Nacho Duato
Música Maria del Mar Bonet
Escenografia, vestuari i il∙luminació Nacho 
Duato
Assistent del coreògraf Catherine Allard
Durada: 10 minuts

Segons la periodista Patricia García Ríos, 
Cor perdut, estrenada pel Nederlands Dans 
Theater 2 a La Haia el 27 d’abril de 1989, és 

 

un pas a dos inspirat en la cançó Bir Demet 
Yasemen, en la versió catalana que Maria 
del Mar Bonet va elaborar a partir d’un 
tema amb matisos tradicionals de l’armeni 
M.J. Berberian. ‘No serveix plorar / no ser-
veix morir / el desig és més fort / fa tot sol 
el seu camí’, es lamenta la veu impressio-
nant de Maria del Mar Bonet, el poder de 
suggestió de la qual sobre Duato (que va 
crear Cor perdut com a regal d’aniversari 
per a la cantant mallorquina) sembla in-
contestable després de Jardí tancat (1983) 
i Arenal (1988), dues de les coreografies 
més brillants del valencià, totes dues amb 
música de la intèrpret. Al ritme sincopat i 
hipnòtic de les percussions tunisianes, els 
dos ballarins recreen el dinàmic llenguat-
ge corporal i expressiu d’aquest coreògraf 
amb la mateixa fluïdesa angoixada que 
transmet la veu de Maria del Mar Bonet. 

Naked Thoughts

Coreografia Rafael Bonachela
Assistent del coreògraf Amy Hollingsworth
Música Ramon Balagué
Poemes Ainize Txopitea
Il∙luminació Paco Azorin
Vestuari Spastor
Durada: 15 minuts

Estrenada al Festival de Barcelona Grec 
2007. Teatre Ovidi Montllor.

Energia, dinàmica i tècnica. Vuit ballarins 
s’embarquen en un viatge a través del
moviment i, també, d’uns sentiments, a 
vegades complicats, perillosos, tendres i 
ambigus; una lluita amb els seus dimonis 
emocionals i les seves barreres físiques. 
La primera creació de Bonachela en una 
companyia catalana està inspirada en les 
ciberpoesies de l’artista Ainize Txopitea, 
amb una composició original del músic ca-
talà Ramon Balagué i vestuari dels dissen-
yadors de moda Spastor.

Bonachela es defineix a si mateix com un 
“addicte al moviment” i la seva motivació 
es basa, precisament, en l’exploració i ex-
perimentació del moviment pur. A part del 
seu propi vocabulari, troba inspiració en les 
arts visuals i en la cultura popular, la qual 
cosa dóna al seu treball un estil molt per-
sonal. El seu compromís amb la innovació 
l’ha convertit en un dels coreògrafs més in-
teressants i enginyosos del panorama bri-
tànic actual, que treballa per igual la dan-
sa més comercial i la més avantguardista. 
Actualment Rafael Bonachela és el director 
artístic, per segona temporada, de la Syd-
ney Dance Company

In Memoriam

Coreografia Sidi Larbi Cherkaoui
Música A Filetta
Confecció vestuari Maribel Selma
Durada: 10 minuts

Coproducció Institut del Teatre de la Dipu-
tació de Barcelona, Grec’11 Festival de 
Barcelona.
Estrenada al Festival de Barcelona Grec 
2011. Teatre Grec.

El vincle entre realitat i memòria és el cen-
tre de In Memoriam. La realitat no és la me-
mòria i la memòria no és la realitat, però 
remuntar-se als records del passat ens 
ajuda a captar millor la realitat del present. 

Des de la memòria, els ballarins exploren 
els moviments d’atracció i repulsió, magne-
tisme i antimagnetisme, per tal d’examinar 
el significat de la paraula “harmonia”.

Sidi Larbi Cherkaoui, d’origen marroquí, 
es va formar a l’escola de dansa PARTS, 
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fundada per la coreògrafa Anne Teresa De 
Keersmaeker. Membre de les generacions 
d’artistes que representen una nova onada 
per a la coreografia europea, forma part de 
la companyia de les Ballets C de la B (el 
Ballet Contemporani de Bèlgica), situada a 
Gant, Bèlgica.

La seva primera peça com a coreògraf, 
Anonymous Society, fou premiada interna-
cionalment i impulsà la seva carrera a di-
ferents institucions europees que ràpida-
ment van decidir programar-lo. Les seves 
primeres coreografies, com Rien de rien 
(2000), tracten temes socials com la mul-
ticulturalitat i la diferència. Ha treballat per 
a centres com el Gran Teatre de Ginebra o 
els Ballets de Monte Carlo, amb un estil de 
creacions que sempre estan relacionades 
amb l’exploració de la identitat ja sigui cul-
tural, religiosa o sexual.

L’any 2005 va crear, juntament amb el 
coreògraf Akram Khan, l’exitòs duo Zero 
Degree; el 2008 va col∙laborar amb Antony 
Gormleyel a Sutra i el 2009 amb María 
Pagés a Dunas. El 2010 va crear BABEL 
(words) amb Damien Jalet i Antony Gormley.

WHIM Fractured Fairytale

Coreografia Alex Ekman
Música Antonio Vivaldi (Les quatre estacions: 
L’hivern), Marcelle de Lacour (La pendule de 
Marie-Antoinette), Edmundo Ros (Bolero) i 
Nina Simone (My baby just cares for me)
Il∙luminació Alex Kurth
Vestuari Alex Ekman
Durada: 15 minuts

Estrenada al Festival de Barcelona Grec 
2007. Teatre Ovidi Montllor.

El coreògraf, Alex Ekman, sosté que “es 
tracta d’una peça sobre com hem de man-
tenir sempre el seny per fora, fins i tot, 

quan ens estem tornant bojos per dintre. 
Totes les parts de la peça mostren una va-
rietat de situacions, inspirades en la vida. 
Mentre observava l’assaig general, vaig 
adonar-me que havíem creat una mena 
d’estrany musical, negre i trist. En realitat 
no saps si hauries de riure. És divertit, però 
no realment divertit. És trist, però no real-
ment trist. És agradable, però no realment 
agradable.

M’he sentit molt content i privilegiat de 
poder treballar amb aquest grup de gent 
amb un talent tan especial i tan treballador. 
Estan afamats d’aprendre i donen sempre 
el 100%. IT Dansa no és només una gran 
oportunitat perquè els joves ballarins es 
desenvolupin com a artistes, sinó també 
un lloc ideal perquè el coreògraf se senti 
a gust per experimentar. El desig per l’art 
és allí. Ens ho hem passat d’allò més bé 
creant aquest “musical negre” i mai obli-
daré aquest procés. Moltíssimes gràcies a 
tots els ballarins i l’equip!”. 

Alex Ekman, que ha ballat al Reial Ballet 
Suec (2001-2002), al Nederlands Dans 
Theater II (2002-2005) i al Cullberg Ballet 
(2005-2006), ha coreografiat diversos ta-
llers per a les companyies en què ha ballat 
i també ha estat coreògraf convidat per a 
altres formacions de dansa dels Països 
Baixos. Alex Ekman va ser definit per la 
revista Ballettanz, el 2006, com a jove co-
reògraf a tenir en compte. La creació The 
Swingle Sisters va guanyar el segon premi 
al Certamen Internacional de Coreògrafs 
de Hannover (2006), així com el premi de la 
crítica.

Quan l´any 1996 vaig acceptar el repte 
de crear el projecte IT Dansa “Jove 
Companyia de l’Institut del Teatre”, 
mai hauria pensat que arribaríem, junt 
amb el meu equip, a fer tot el que hem 
aconseguit fins ara...

De seguida, vàrem sentir que vivíem uns 
instants molt importants, tots estàvem 
entregats al cent per cent...

L’ambient de l’Auditori del Centre 
Cultural de Terrassa vibrava d’energia 
positiva.

Els ballarins van estar magnífics, els 
espectadors emocionats...

Ara, després de 15 anys, puc dir que IT 
Dansa ha esdevingut  un clar referent 
educatiu,  tant a nivell nacional com 
internacional, un projecte que ha donat 
fruits molts importants: un centenar de 
ballarins que van passar per l’IT Dansa 
estan ballant arreu del món, uns són 
coreògrafs, altres pedagogs...

Novament, el Centre Cultural de 
Terrassa confia en nosaltres i tornarem 
a ballar amb molta il·lusió i contents 
de celebrar la 30a temporada de Dansa 
del Centre Cultural ara que fa 15 anys 
que vàrem debutar en aquest mateix 
escenari.

Ara més que mai, units, entre tots els que 
creiem que la Dansa és imprescindible 
per la societat, podrem arribar a donar-
li el lloc que li pertoca.

Catherine Allard
Directora IT Dansa



6   Dansa Centre Cultural

Ballet nacional 
de cuBa

 Dissabte 9 de novembre, a les 21 h 

Coppélia

 Preu: 35 € 

Direcció Alicia Alonso

El Ballet Nacional de Cuba constitueix una 
de les més prestigioses companyies de ba-
llet clàssic del món.

Fou fundat l’any 1948, amb Alicia Alonso 
com a principal responsable i primeríssima 
figura. L’any 1950 es creà l’Escola Nacional 
de Ballet Alicia Alonso, annexa a la com-
panyia professional. Des del començament, 
la línia artística es basa en el respecte a la 
tradició romàntica i clàssica, estimulant al 
mateix temps el treball creatiu de coreò-
grafs contemporanis.

El rigor artístic-tècnic dels seus ballarins 
i l’amplitud i diversitat en la concepció es-
tètica dels coreògrafs, atorguen a aques-

ta agrupació un lloc rellevant entre les 
grans institucions del seu gènere en 
l’escena internacional.
En aquesta primerenca etapa, el 
muntatge de les versions completes de 
clàssics com Giselle, El llac dels cignes o 
Coppélia, va estar acompanyat d’obres 
procedents del moviment renovador 
dels Ballets Russos de Diaghilev com 
Petrushka o La migdiada d’un faune, i de 
ballets creats per coreògrafs nacionals.

L’adveniment de la Revolució el 1959, 
va marcar l’inici d’una nova etapa per al 
ballet cubà. Aquest any, com a part d’un 
nou programa cultural, es reorganitza la 
companyia amb el nom de Ballet Nacio-
nal de Cuba, i ha tingut des de llavors un 
auge vertiginós, enriquint el seu repertori 
i promovent el desenvolupament de nous 

ballarins, coreògrafs, professors i d’altres 
creadors en gèneres relacionats amb la 
dansa, com les arts plàstiques i la música. 
Al costat del perfeccionament del repertori 
tradicional, s’ha incentivat un puixant movi-
ment coreogràfic, amb obres que s’ubiquen 
dins dels més significatius èxits de la co-
reografia contemporània.

El Ballet Nacional de Cuba desenvolupa 
anualment un programa de gires interna-
cionals, que el porta a escenaris de diver-
sos països d’Europa, Àsia i Amèrica. Im-
portants guardons, com el Grand Prix de 
la Ville de París i l’Ordre Félix Varela, de la 
República de Cuba, se sumen a l’aclamació 
dels més destacats representants de la crí-
tica especialitzada i les distincions rebudes 
per les seves figures, de manera individual, 
en concursos i festivals internacionals.
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Coppélia
Ballet en tres actes

Coreografia Alicia Alonso sobre l’original 
d’Arthur Saint-Léon i la versió de Marius 
Petipa
Música Léo Delibes
Llibret Charles Nuitter i Arthur Saint-Léon 
sobre un conte d’E T. A. Hoffmann
Dissenys Ricardo Reymena

Durada aproximada: 2 hores

Coppélia, una de les més famoses obres del 
repertori tradicional de ballet, es va estre-
nar el 25 de maig de 1870 a l’Òpera de Pa-
rís. En fundar el Ballet Nacional de Cuba, 
el 1948, un dels primers títols escollits per 
Alicia Alonso per integrar el repertori de la 

nova companyia va ser, precisament, Co-
ppélia. El primer muntatge d’aquesta obra 
per la companyia es va encarregar a Foki-
ne, qui va portar a Cuba una versió sobre 
l’original de Marius Petipa. L’obra, protago-
nitzada per Alicia Alonso i ígor Youskévitx,  
es va estrenar el 28 de desembre de 1948 
al teatre Auditorium, avui Amadeo Roldán. 
Alicia Alonso, com a repositora, coreògrafa 
i responsable de les grans peces del re-
pertori tradicional dins de la companyia, 
va emprendre immediatament un minuciós 
treball amb la coreografia, l’estil i la dra-
matúrgia de Coppélia, transformant l’obra 
de manera radical. Per això, va reprendre, 
sempre que li va ser possible, elements ori-
ginals, des de Saint-Léon a Petipa, aplicant 
un rigorós criteri per establir els conceptes 
de l’estil clàssic-demicaractère que corres-

pon a aquest ballet, tenint especial cura de 
la coherència narrativa de la trama. D’altra 
banda, va enriquir la coreografia amb mo-
ments de gran virtuosisme tècnic, tan en 
els desplegaments de la tècnica purament 
acadèmica, com en les danses de caràcter 
o demicaractère.

El 1957 la coreògrafa va presentar la seva 
versió, amb notable èxit, al Teatre Grec de 
Los Àngeles, on va interpretar el paper de 
Swanilda secundada per André Eglevsky. 
Deu anys després, Alonso va realitzar una 
important revisió de l’obra per a una nova 
producció amb el Ballet Nacional de Cuba i, 
posteriorment, va dirigir la seva posada en 
escena al Ballet de Belles Arts, a la ciutat 
de Mèxic (1976).

Mis actuaciones en Catalunya, con el 
Ballet Nacional de Cuba, representan un  
recuerdo imborrable en mi carrera artís-
tica. Y guardo sentimientos muy particu-
lares de mis visitas a Terrassa, un lugar 
encantador del que conservo siempre  la 
admiración y el respeto de un público 
atento y sensible. 

El Centro Cultural de Terrassa se ha 
mostrado en todo momento receptivo al 
gran arte del ballet, y siempre ha sido un 
espacio en el cual hemos encontrado un 
marco propicio para nuestro Arte.  Por 
eso estoy feliz por este nuevo encuen-
tro del Ballet Nacional de Cuba, con un 
público tan especial para mí como el de 
Terrassa.

Alicia Alonso 
Directora del Ballet Nacional de Cuba
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Ballet estatal 
de GeòrGia
Suite El Trencanous, Serenade, 
La mort del cigne, Sechs Tänze
 Diumenge 22 de desembre, a les 18 h 

 Preu: 37 € 

Direcció Nina Ananiashvili

El Teatre Estatal Acadèmic d’Òpera i Ballet 
de Tiblisi (Geòrgia) fou fundat el 1851, i du-
rant tot aquest temps ha estat un dels més 
destacats i reconeguts de Rússia, la Unió 
Soviètica, i l’actual Geòrgia. Des de 2004, 
la directora artística del Ballet és Nina 
Ananiashvili. 

Des de la seva arribada s’han posat en 
escena vint ballets i cinc miniatures. Un 
dels objectius principals d’Ananiashvili va 

ser introduir diversos estils coreogràfics a 
més de l’estil clàssic. Ara en el repertori 
del Teatre es poden trobar ballets de Geor-
ge Balanchine, Aleksey Ratmansky, Tray 
McIntyre, Yuri Possokhov i Leonid Lavrovs-
ky, entre d’altres. Hi ha hagut nombroses 
col·laboracions amb altres teatres com el 
Danish Royal Theatre i el Covent Garden 
així com amb els coreògrafs Mikhail La-
vrovsky, Frank Andersen, Alexander Grant, 
Bart Cooke, Denis Bonner, Margarette Bar-
bierre i Trey McIntyre, entre d’altres.

Nina Ananiashvili va ingressar a l’Escola 
de Ballet de Vakhtang Chabukiani (Tbilisi) 
quan tenia deu anys. Després va anar a es-
tudiar a l’Escola de Ballet de Moscou, amb 
la reconeguda Natalia Zolotova. El 1981 ja 
és solista del Teatre Bolxoi de Moscou i Pri-
mera Ballarina des de 1985 fins el 2004.

A l’escenari del Bolxoi de Moscou, sota la 
tutoria de la llegendària ballarina Raïssa 
Struchkova, representà els papers princi-
pals de les coreografies més importants, El 
Llac dels Cignes, La Bella Dorment, Giselle, 
Romeu i Julieta, Raymonda, El Quixot, El Cor-
sari, El Trencanous, La Bayadere, The Golden 
Age, La Sílfide, Chopiniana i Petit Príncep, en-
tre d’altres.

A partir de 1988 comença a actuar en els 
més prestigiosos escenaris de tot el món. 
Al New York City Ballet -el teatre associat al 
nom de George Balanchine- representa els 
papers principals de Symphony in C, Apollo, 
Raymonda. També va actuar pel Royal Ba-
llet of England i el Royal Danish Theatre. 
Del 1993 al 2009 va ser Primera Ballarina 
de l’American Ballet Theatre.

La ballarina fou convidada freqüentment 
per teatres de Suècia, Noruega, Portugal, 
Finlàndia, Alemanya, Monte Carlo, Bir-
mingham, Boston i Tòquio, entre d’altres. 
Fou guardonada amb el títol d’Artista del 
Poble de Geòrgia i de Rússia, llorejada amb 
els premis estatals Zurab Anjaparidze i 
Rustaveli, i amb la medalla Presidencial 
“Excellence” pel president de Geòrgia.

Fou la primera ballarina en rebre el premi 
Rus Nacional Triumph pels seus èxits en 
l’àmbit de l’art. També guanyà el títol Lady 
of the Year per l’Institut Americà Biogràfic 
el 1997 i el 1999 li lliuren The International 
Golden Goddess Prize. El 2002 va rebre el 
guardó anual més prestigiós de dansa dels 
Estats Units, pel Dance Magazine.
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Suite El Trencanous

Coreografia Marius Petipa
Música P. I. Txaikovski
Durada: 45 minuts

Txaikovski va fer una sel·lecció de vuit dels 
números del ballet El Trencanous abans 
de la seva estrena el desembre de 1892. 
La suite d’El Trencanous, s’estrenà sota la 
direcció del compositor, el 19 de març de 
1892 i es va popularitzar des d’aleshores, 
tot i que el ballet complet no ho aconseguí 
fins els anys 1960.

Descans de 15 minuts

Serenade

Coreografia Georges Balanchine
Música P.I.Txaikovski
Durada: 30 minuts

Com afirma el mateix Balanchine: “Sere-
nade va ser el meu primer ballet als Estats 
Units. Poc després de la meva arribada 
a Amèrica, Lincoln Kirstein, Edward MM 
Warburg i jo vam obrir la School of Ame-
rican Ballet de Nova York. Com a part del 
pla d’estudis de l’escola, vaig començar 
una classe de ballet per la nit de tècnica 
d’escenari, per donar als estudiants una 
idea de com ballar a l’escenari. Serenade 
evolucionar a partir de les lliçons que he do-
nat. Molta gent pensa que hi ha una història 
oculta en el ballet. No hi és. Hi ha, simple-
ment, ballarins en moviment amb una bella 
peça de música. L’única història és la his-
tòria de la música, una serenata, un ball, si 
es vol, a la llum de la lluna. Aquesta obra de 

Txaikovski, encara que no va ser composta 
per al ballet, té quatre moviments ballables 
que suggereixen diferents emocions. Les 
parts del ballet semblen tenir una història: 
la dansa aparentment pura adquireix una 
mena de parcel·la. Però aquest argument, 
inherent a la composició, conté moltes his-
tòries. Són moltes coses per a molts oients 
de la música, i moltes coses per a moltes 
persones que veuen el ballet”.

La mort del cigne

Coreografia Michel Fokine
Música C. Saint-Saëns
Intèrpret Nina Ananiashvili
Durada 3 minuts

Mundialment famosa, aquesta coreografia 
és una miniatura de Michel Fokine pensada 
per a la ballarina Anna Pavlova. Fokine va 
utilitzar un tros de la suite El Carnaval dels 
Animals de Camille Saint-Saëns. L’estrena 
de La mort del cigne va tenir lloc a Mariinsky 
Theater, a Sant Petersburg, el 22 de desem-
bre de 1907. Durant més d’un segle, aques-
ta popular miniatura coreogràfica s’ha 
convertit en la targeta de visita de moltes 
ballarines famoses del món.

Inspirada en un poema d’Alfred Tennyson i 
pels cignes que va veure en parcs i jardins, 
Michel Fokine crea aquesta coreografia que 
il·lustra els darrers moments d’un cigne 
ferit.

Descans de 15 minuts

Sechs Tänze

Coreografia Jiři Kylian
Música W. A. Mozart: Sechs Deutsche 
Tänze, KV 571
Posada en escena Patrick Delcroix
Decorat i vestuari Jiři Kylian
Llum Joop Caboort
Durada 24 minuts

Segons Jiři Kylian:“Dos segles ens separen 
de l’època en que Mozart va escriure les se-
ves danses alemanyes. Un període històric 
considerable que ha vist patir el terror de 
guerres, canvis, revolucions i tot tipus de 
convulsions socials.

Amb això en ment, em va semblar impossi-
ble crear simplement diferents números de 
ball que reflecteixen l’humor i la brillantor 
musical del compositor. He posat sis actes 
aparentment sense sentit, que ignoren el 
seu entorn. Ells són empetitits davant el 
sempre present món turbulent, que la ma-
joria de nosaltres, per alguna raó no espe-
cificada, duem a la nostra ànima.

Tot i que la qualitat d’entreteniment de 
SechsTänze de Mozart gaudeix de gran po-
pularitat general, no ha de ser considerat 
com una burla. El seu humor hauria de ser-
vir com a vehicle per apuntar cap als nos-
tres valors relatius. La capacitat de Mozart 
per reaccionar a situacions difícils amb un 
rampell d’auto-preservació de la poesia 
sense sentit és ben conegut”.
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ayako Fujiki, piano 
claudio Ferrarini, flauta
Sarasate, Rodrigo, Albéniz, Granados, Falla
 Divendres 4 d’octubre, a les 21 h 

 Preu: 15 € 

Ayako Fujiki, piano

Pianista i compositora nascuda a Tòquio 
inicià molt aviat els seus estudis de piano. 

Ha perfeccionat el seu talent amb Alícia 
de Larrocha i Carlota Garriga a l’Acadèmia 
Marshall de Barcelona, especialitzant-se 
en música espanyola, amb Carmen Bravo 
Mompou, també en les obres de Frederic 
Mompou. Ha ampliat estudis a Amsterdam, 
Graz, París, Moscou i Londres. Ha tocat al 
Japó, Espanya, Regne Unit, Àustria i Suïssa 
entre altres països. 

El 2005 va ser distingida amb el diploma 
“Especialització en Música Espanyola”. El 
2007 va aconseguir el títol “Màster en Mú-
sica Espanyola”. Va ser Finalista en el Con-
curs Internacional de Piano de Viena. Ha 
actuat en diversos festivals de música, i ha 
enregistrat diversos CDs.

Ha composat peces orquestrades amb pia-
no i altres instruments per a pel·lícules, 
publicitat i documentals, incorporant tèc-
niques musicals clàssiques i electròniques.

Claudio Ferrarini, flauta

Nascut a Zurigo (Itàlia), va diplomar-se 
al Conservatori de Música de Parma i va 
ampliar els seus estudis a Suïssa, Itàlia i 
Àustria.

Paral·lelament va iniciar una intensa acti-
vitat concertística que el va fer estar pre-
sent en les cites més importants i diferents 
Festivals Musicals Internacionals. Ha fet 
enregistraments per a diverses emissores 
de ràdio i televisió. Ha gravat més d’un cen-
tenar de CDs i diversos compositors con-
temporanis li han composat expressament 
obres per a flauta.

El 1994 va fundar l’Accademia Farnese de 
la qual és solista i director artístic. És el ti-
tular de la Càtedra de Flauta a la Universi-
tat di Alta Formazione Musicale A. Boito de 
Parma i de diversos Cursos de Perfecciona-
ment a Universitats i Conservatoris d’arreu 
del món.

Programa

I Part

Pablo Sarasate (1844-1908)
 � Zigeunerweisen
 � Prière et Berceause
 � L’éventail noir

Joaquin Rodrigo (1901-1999)
 � Ária Antigua

Isaac Albéniz (1860-1909)
 � Serenata
 � Prelude
 � Berceuse
 � Sevilla
 � Granada
 � Le Printemps

II Part

Enric Granados (1867-1916)
 � Quatre Danses espanyoles
•	 Oriental
•	 Andaluza
•	 Danza triste
•	 Zambra 

 � Sis Tonadillas en estil antic
•	 La Maja de Goya
•	 La Maja Dolorosa
•	 Amor y odio
•	 El Majo tímido
•	 El Mirar de la Maja
•	 El Majo discreto

Manuel de Falla (1876-1946)
 � Set cançons populars espanyoles

Pablo Sarasate (1844-1908)
•	Les adieux
•	 Introducció i Tarantella
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oct 48 i
mireia pintó, mezzosoprano
en benefici de Fundació Mútua de Terrassa
 Divendres 25 d’octubre, a les 21 h 

 Preu: 20 € 

Es tracta d’un concert benèfic amb 
l’objectiu de donar suport a la recerca 
biomèdica que es realitza al Vallès, con-
cretament a la investigació científica en 
l’àrea de la salut que es porta a terme a 
la Fundació Mútua de Terrassa per a la 
Recerca, Docència i Innovació. Les prin-
cipals activitats en recerca que es rea-
litzen a les instal·lacions i laboratoris de 
la Fundació tenen a veure amb l’autisme 
infantil, les malalties inflamatòries in-
testinals, les malalties neurològiques 
degeneratives i cerebro-vasculars, les 
malalties infeccioses i la sida. També 
desenvolupa projectes i activitats cientí-
fiques i formatives en països pobres en 
recursos.

David Dalmau
Fundació Mútua de Terrassa

Mireia Pintó, mezzosoprano

Nascuda a Manresa, rep la seva formació 
musical a Espanya, Itàlia i França. És guar-
donada amb els premis més importants  
en diversos concursos a Espanya i a Itàlia. 
El seu repertori inclou els gèneres: Òpera, 
Oratori i Lied. 

Ha col·laborat amb grups instrumentals de 
cambra i amb diverses orquestres, actuant 
sota la direcció de reconeguts mestres in-
ternacionals. Participa en cicles de con-
certs, festivals i produccions operístiques 
a Itàlia, Rússia, Holanda, Alemanya, Grècia, 
Andorra, França, Mònaco, Japó i Espanya.

En el terreny interpretatiu del Lied, des del 
1992 forma un duo estable amb el pianista 
rus, Vladislav Bronevetzky. Ha fet nombro-
sos enregistraments discogràfics.

Orquestra de Cambra 
Terrassa 48

Creada l’any 1987, ha realitzat concerts 
per tota la geografia catalana i per l’estat 
espanyol, ha col·laborat en importants pro-

Programa

I Part

C.Baguer (1768-1808)
 � Simfonia núm 5 (arg. Cordes)

G.F.Händel (1685-1750)
 � Scherza, infida (Ariodante)
 � Doppo notte (Ariodante)

II Part

F.Mendelssohn (1809-1847)
 � Simfonia per cordes num 11

E.Toldrà (1895-1962)
 � Quatre Cançons

duccions simfonicocorals i ha fet diversos 
enregistraments discogràfics

Ha col·laborat amb directors com L.Heltay, 
J.Vila, M.Barrera, X.Puig, M.Thomas, 
B.Sargent o P.Prats, solistes com M.Pintó, 
G.Claret, D.Ligorio, A.Pillai, A.Ventura, 
I.Monar, A.Malikian o K.Gleusteen i agru-
pacions com la Coral Cantiga, Coral Sant 
Jordi, el Cor de Cambra de l’Orfeó Català i 
Kimbala Percussions, entre d’altres.

Ha estrenat obres d’autors catalans com 
F.Cruixent, J.LL.Guzman, primers enregis-
traments d’obres de R.Lamote de Grignon, 
Joan Manén i Manuel Oltra, impulsant així 
la seva voluntat de difusió, recerca i globa-
lització musical. Ha creat i participat en es-
pectacles multidisciplinaris com Carmen, 
de Shchedrin, Giovanni S.E. i Gudbranstal, 
les històries de Peer Gynt, i ha col·laborat 
amb cantants com Pep Sala,  Sisa i el Manel 
Camp Trio.

També duu a terme nombroses iniciatives 
pedagògiques, com els espectacles infan-
tils Telemann i la història d’en Quixot; El botó 
de Haendel; Popoff, un compositor despistat; 
i Els quadres de Hartmann, els quals han 
estat programats per sales d’arreu de Ca-
talunya.

Centra la seva temporada de concerts a 
Terrassa i, des de la temporada 2004-05, 
és orquestra resident de l’Auditori Munici-
pal de la ciutat. Compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Terrassa, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

sol
ida
ri
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poliFònica de 
puiG-reiG
en benefici de PRODIS
 Divendres 22 de novembre, a les 21 h 

 Preu: 20 € 

Polifònica de Puig-reig

La Coral fou creada l’any 1968 com a Coral 
Joventut Sardanista, provinent de la colla 
del mateix nom. L’any 1969 n’assumeix la 
direcció Ramon Noguera.

Des de 1980 és un dels artífex del “Festival 
del Cant Coral de Catalunya”, que es realit-
za cada setembre.

L’any 1987 adopta el nom de Polifònica de 
Puig-reig.

Prodis celebra el seu 9è concert en be-
nefici dels drets de les persones amb 
discapacitat. És una entitat destinada a 
l‘assistència i la promoció de persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual, 
malaltia mental o paràlisi cerebral. 

Avui es beneficien de la tasca de Prodis 
al voltant d‘unes 300 persones, ateses 
per més d‘un centenar de professionals.
Prodis porta amb orgull poder rebre el 
projecte d‘aquells pares dels anys 60 
que van tenir un coratge molt gran per 
posar una primera pedra de la feina que 
fem avui. 

Des de la Fundació entenem que és pos-
sible la implicació de la societat civil, que 
pot donar una resposta organitzada, una 
resposta competitiva i de qualitat davant 
d‘aquests temes.

Paulina Soler
Prodis 

I Part

Fragments d’Òpera
 � Nabucco - Giuseppe Verdi
•	 Va pensiero
•	 È l’Assiria una regina

 � Rienzi - Richard Wagner
•	 Sel·lecció

 � Cavalleria Rusticana* - Pietro Mascagni
•	 Intermezzo (Ave Maria)
•	 Scena e preghiera (Regina Coeli)

La seva trajectòria musical l’ha portat a ac-
tuar per tot Catalunya, a la majoria de paï-
sos europeus i a diversos països dels con-
tinents americà (Mèxic, Colòmbia, Equador, 
Perú, Veneçuela, Argentina, Xile, Estats 
Units, Canadà) i asiàtic (Filipines, Singapur, 
Malàisia i Israel).

Coincidint amb el XXVè aniversari de la Co-
ral, l’any 1993 la Generalitat de Catalunya li 
va concedir la Creu de Sant Jordi.

II Part

Sardanes*
 � Juny Juli Garreta
 � Mariona Josep Saderra

Fragments de Musicals*
 � Jesus Christ Superstar A. Lloyd Webber
 � Godspell Stephen Schwartz
 � A Chorus Line Marvin Hamlisch
 � Porgy &  Bess George Gershwin
 � Flor de Cotó (Show Boat) Jerome Kern
 � Cats A. Lloyd Webber
 � Les Misérables C.M. Schönberg

*Obres amb orquestra

Solistes: Carme Oliveras, Maria Genís, 
Cristina Coma i Laura Escudé (Sopranos)  
Bernadeta Barniol i Montserrat Garcia 
(Contralts)  Jordi Genís, Jordi Soler i Miquel 
Gili (Barítons)

Piano i direcció: Josep M. Conangla
Director: Ramon Noguera

sol
ida
ri
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orquestra 
simFònica del vallès
Concert tradicional de Sant Esteve
 Dijous 26 de desembre, a les 21 h 

 Preu: 25 € 

Orquestra Simfònica
del Vallès

Va néixer l’any 1987 en el sí de l’Associació 
d’Amics de l’Òpera de Sabadell. 

La seva intensa activitat —més de cent ac-
tuacions l’any— es concentra a la ciutat de 
Sabadell, on l’OSV realitza la seva tempo-
rada de concerts simfònics, a més de ser  
l’orquestra titular del cicle Òpera a Cata-
lunya. D’altra banda, l’OSV ha consolidat el 
seu cicle Concerts Simfònics al Palau de la 
Música Catalana amb deu concerts anuals.

L’any 1992 va rebre el Premi Nacional de 
Música, atorgat per la Generalitat de Cata-
lunya.

Han estat directors titulars de l’orquestra: 
Albert Argudo, del 1988 al 1992; Jordi Mora, 
del 1993 al 1997; Salvador Brotons, del 1997 

al 2002; Edmon Colomer, del 2002 al 2005; 
i David Giménez Carreras, del 2006 al 2009. 
Des del setembre del 2009, n’és el director 
titular Rubén Gimeno.

Com cada any per aquestes dates, l’OSV 
ofereix el seu concert tradicional de valsos 
i polques de la família Strauss amb humor, 
enginy i optimisme: del Danubi blau a la 
Marxa Radetzky a ritme de vals sense obli-
dar la tradicional cançó de Nadal amb la 
participació de tot el públic!



14   Circ

el dorado acrometria
Bidó de Nou Barris Cia. Psirc

 Dissabte 14 de setembre, a les 19 h    
 Diumenge 15 de setembre, a les 18 h 

 Dissabte 28 de setembre, a les 19 h 

 Preu: 9 € 
 Preu: 9 € 

L’ateneu Popular 9 Barris presenta un Circ d’Hivern, una pro-
ducció de circ inèdita, de qualitat i per a tots els públics. L’any 
passat va presentar El Dorado, 17è Circ d’Hivern, que va ser 
ideat i dirigit per Emiliano Sánchez Alessi (Circus Klezmer, Cia 
ES, Cie. Du Bà…) i amb un equip artístic format pels artistes 
Leticia Garcia, Eva Szwarcer, Fernando Melki, Juana Beltran, 
Jeremias Faganel i el mateix Emiliano Sánchez Alessi, tots ells 
membres de companyies i projectes tan reconeguts com Los 2 
Play, Circus Klezmer o Call me Maria. 

El Dorado és un hotel habitat per uns personatges curiosos que 
reben la visita d’un personatge desubicat que els farà trastocar 
tot el seu món. Enmig del no res i en un ambient de road-movie, 
cinc personatges quedaran fascinats per la presència d’un as-
tronauta que sembla insinuar-los que una altra vida és possible, 
una vida que els podria dur lluny de l’hotel on fins ara s’han afin-
cat i on s’han acostumat els uns als altres. Serà possible tornar 
al món d’allà a fora, o ja és massa tard?

Sovint oblidem els desitjos i les emocions que ens mouen i ens 
deixem endur per la inèrcia. Com en un conte, l’astronauta re-
mourà els personatges de l’hotel i ens ensenyarà tot allò que 
amaguen enmig d’equilibris, portés acrobàtics, perxa xinesa fixa 
i mòbil, cèrcol aeri, manipulació d’objectes o balls al so d’una 
música hipnotizant.

Acrometria és un espectacle de circ creat per la companyia 
Psirc, resident a Barcelona i formada per Wanja Kahler,  Adrià 
Montaña i Anna Pascual. És poesia d’objectes, amb una base 
consolidada de tècniques de circ. 

En l’espectacle es creen escultures a partir d’un vocabulari escè-
nic propi, interdisciplinari, fent ús de l’acrobàcia, la perxa xinesa, 
la dansa, la manipulació d’objectes i els malabars. Acrometria, 
un espai on es troben tres persones atrapades, abandonades 
d’una realitat de vegades inexistent, no se sap des de quan, ni 
tampoc si algun dia podran sortir.

Entre elles creen noves geometries humanes, un nou llenguat-
ge per sobreviure i entendre tot allò que els envolta, acceptant 
l’existència d’infinites realitats. Un triangle creat per perso-
nes abandonades del món, on es troben diagonals pensatives, 
punts silenciosos, perpendiculars misterioses, cercles infinits 
d’existències perdudes situades enmig del no-res.

Durant els dies del Festival estan previstos espectacles de màgia 
i circ, l’espai a la gorra, 

tastets i tallers d’aproximació al circ...

L’Associació Tub d’Assaig 7.70 organitza aquest festival i col·labora 
amb el Centre Cultural en el disseny i programació de la seva 
temporada de circ.

ABONA’T ALS 3 ESPECTACLES DE PAGAMENT 
DEL FESTIVAL PER NOMÉS 20€



Circ   15

post - clàssic
Tortell Poltrona
 Diumenge 29 de setembre, a les 18 h 

 Preu: 9 € 

Tortell Poltrona és un dels pallassos precursors en la renova-
ció d’aquest ofici, és un clown amb una contundència artística 
destacable. Un pallasso que transmet tendresa, que combina 
innocència i trapelleria, un artista carismàtic que desprèn na-
turalitat.

Post-Clàssic no és cap nou espectacle, ni cap superproducció del 
món del circ. Just al contrari. Aquest és un espectacle vibrant 
que recopila i fa memòria. Una funció plena d’esquetxos que han 
fet escola. Esquetxos que són una estampa d’un circ ben particu-
lar. Post-Clàssic és el recopilatori d’èxits del pallasso més cèle-
bre que aquest país té en actiu. El pallasso que ens ha ensenyat i 
ens ensenya a fer riure amb la senzillesa més pura.

Tortell Poltrona porta l’estètica clàssica del pallasso, a la vegada 
que vigila i vetlla per reinventar-la, per mostrar al públic una 
funció que es mou entre l’essència del circ i la modernitat de 
l’ofici de clown. Un espectacle per a tots els públics, que com-
pagina una escenografia alegre i divertida amb un guió carregat 
d’ironia i sarcasme, on infants i adults semblen trobar-se còmo-
des.

Així doncs, poc més d’una hora per gaudir d’humor sense im-
pureses. Una mica més de seixanta minuts per deixar-se anar i 
fruir de l’univers creat per en Tortell Poltrona, un pallasso sense 
fronteres. Post-Clàssic… Què bèstia!
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entredos l’home que
perdia els
Botons

Cia. Capicua

Circ Pànic

 Diumenge 3 de novembre, a les 18 h 

 Diumenge 24 de novembre, a les 18 h 

 Preu: 9 € 

 Preu: 9 € 

Entredos és una nova creació de la companyía Capicua que sor-
geix de la trobada entre Oscar Valsecchi (teatre gestual i mim), 
Rebeca Gutiérrez, Yolanda Gutiérrez i Sira Bover (tècniques 
aèries).
 
Capicua presenta els seu primer espectacle l’any 2006 Records 
de Paquita i el 2009 amb Cabaret guanyen el Premi del Jurat Off 
de Carrer Festes del Pilar 2009 i el Premi del Públic a la 5a Tro-
bada de Teatre de Carrer i Arts Circenses d’Avila 2011. Posterior-
ment, Oscar Valsecchi s’incorpora com a membre de la compan-
yia i a més d’actuar, s’encarrega de la direcció artística del nou 
muntatge que s’estrena al Centre Cultural. 

Entredos és un espectacle que fusiona el teatre gestual, el circ, 
la dansa i la manipulació d’objectes amb la finalitat de narrar la 
historia d’un personatge que desperta en un món fantàstic. És 
un espectacle visual, fresc, innovador, amb estètica contemporà-
nia que acosta a l’espectador a la realitat del món dels somnis i 
a l’imaginari.
 
Si això és un somni, si us plau que no em despertin.

L’home a la recerca del seu camí, i el màstil que el busca, per 
fer-li de pes, de càrrega, d’enemic o d’aliat.

Aquest espectacle de perxa xinesa de Circ Pànic -Jordi Panareda- 
va ser guardonat amb el premi al millor espectacle de circ de 
carrer pel seu caràcter innovador tan a nivell tècnic com de 
dramatúrgia, segons el jurat dels premis de circ Zirkòlika.

El muntatge també va guanyar el premi a la millor música, ori-
ginal de Clàudia Gómez, pel seu caràcter “poètic i juganer que 
acompanya de forma imaginativa tots els moviments”.

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

ESTRENA

Aquest 

espectacle es 

presenta amb 

l’escenari en 

format 360º
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do not disturB 7è circ de l’any
Vaivén Circo Tub d’Assaig 7.70

 Diumenge 8 de desembre, a les 18 h  Dissabte 28 de desembre, a les 19 h    
 Diumenge 29 de desembre, a les 18 h  Preu: 9 € 
 Preu: 9 € 

Vaivén Circo neix l’any 2008 quan Raquel Pretel Ferrándiz 
i Miguel Moreno (Bolo) coincideixen en la companyia Els 
Comediants, on ella treballava de ballarina i ell d’artista 
circense. Va sorgir el seu primer treball La Felicitat en un dos 
per dos al maig del 2008, que fins ara ha estat representat en 
més de 100 ocasions.

L’any 2009 s’incorporen dos acròbates més a la formació, Chema 
Martín i Emilio López Arquillo, i es comença a treballar en el se-
gon muntatge de la companyia Cayuco, comptant amb Iván Mon-
je, compositor i músic, i Marta Sitjà, ajudant de direcció, clown i 
intèrpret de música en directe.

Do not disturb, estrenat al desembre de 2011, és el darrer espec-
tacle de la companyia. En un ambient industrial, quatre individus 
manipulen i intenten donar sentit a les peces que els han estat 
assignades. Les combinen i deconstrueixen canviant la seva for-
ma i funció i les transformen en els seus propis somnis.

Per tercer any consecutiu, l’Associació Tub d’Assaig 7.70 pre-
senta en el Centre Cultural el seu espectacle de cabaret 
d’hivern amb una proposta creativa i diferent dirigida a tots els 
públics que combina diverses especialitats de circ: clown, ma-
labars, acrobàcies i aeris.  

Tub d’Assaig 7.70 és un paraigües sota el qual unes quantes per-
sones s’aixopluguen per a crear circ. Inicialment es van ajuntar a 
finals de 2007 per trobar la solució a un problema: la necessitat 
de tenir un espai a Terrassa adequat per a la pràctica de cada 
una de las especialitats circenses dels seus components. 

Amb temps i dedicació han portat a terme tot tipus d’iniciatives 
circenses, aconseguint en aquests anys infiltrar-se a la xarxa 
cultural i social de la ciutat i obrir una parcel·la dins el món del 
circ. 

En la darrera edició dels premis Zirkòlika, aquesta associació 
terrassenca, organitzadora del Festival de Circ de Terrassa, ha 
guanyat el premi per la “perseverança a tirar endavant projectes  
de circ a Terrassa”.
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Gala BenèFica
Fundación Vicente Ferrer

 Diumenge 13 d’octubre, a les 18.30 h 

 Preu: 10 € 

oBrint pas
Gira de comiat

 Dijous 7 de novembre, a les 21 h 

 Preu: 12 € 

Sis músics a l’escenari amb guitarres, llaüts, contrabaix, viola 
de roda, dolçaina, percussió i veus ens conviden a viatjar per la 
vessant més íntima de les cançons del grup.

Els valencians Obrint Pas presenten un potent i ampliat especta-
cle acústic, un format que amb els anys han anat enriquint sen-
se renunciar a la seva essència. La proximitat amb el públic i 
la nuesa dels temes fan d’aquest concert una experiència única 
que es podrà veure en uns pocs teatres del país i que permetrà 
descobrir o redescobrir l’ànima d’unes cançons que ja són him-
nes de la música popular de casa nostra.

THE REMEMBER QUARTET
Amb més de 20 anys d’experiència, és una formació vocal es-
pecialitzada en espirituals negres i balades, format per Àngel 
Massallé, Josep Teixidó, Josep Grau i Xavier Permanyer.

TERRASSA JAZZ QUARTET
Josep M. Farràs i Adrià Font que porten més de 50 anys tocant 
junts, comparteixen escenari amb dos músics de nova genera-
ció, Enric Carreras i Ramon Grimalt. 

LA CORRANDA
Grup format el 2006 amb un repertori basat en músiques po-
pulars d’arreu del món: pasdoble, havanera, sevillana, corrido 
mexicà, tango,  poupourri català, rumba i sardana, entre d’altres.

DUO SYNKOPA
Maria Teresa Vert (soprano) i Daniel Garcia (piano) porten des de 
1998 combinant veu i piano. Els estils del seu repertori són: Lied, 
cabaret, òpera i, especialment, opereta vienesa.
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Un any més, el grup de voluntaris de Terrassa de la Fundación 
Vicente Ferrer hem organitzat una gala benèfica. La recap-
tació d’aquest acte es destinarà al projecte de millora de la 
gestió dels recursos hídrics a través de la construcció d’un 
embassament i la creació dels grups d’usuaris de l’aigua a 
la comunitat rural de Nitturu, al districte d’Anantapur, índia.

Aquesta fundació treballa actualment en 3.093 pobles, bene-
ficiant a més de dos milions i mig de persones dels grups més 
necessitats ja que estan marginats per la societat per ser “in-
tocables” o d’ètnies tribals.

És en aquest sector de població, on la Fundació dedica tots els 
seus esforços i treball amb la finalitat d’eradicar la pobresa i 
la marginació.

Francesc Cardellach
Representant a Terrassa de la Fundación Vicente Ferrer
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els laietans tons & sons
Presentació del disc Festa Major Amb els grups CODA i FUNCIONALITY

 Divendres 29 de novembre, a les 21 h  Dissabte 30 de novembre, a les 21 h 

 Preu: 9 €  Preu: 15 € 

Grup format per quatre joves - Roger Andorrà, Roger Aulet, 
Pol Ducable i Ferran Samper - amb l’objectiu de renovar 
l’àmbit graller català i difondre’l molt més enllà de la música 
tradicional.

Poden fer tot el que s’espera d’una colla grallera: cercaviles, ma-
tinades, ball de gralles, concerts-vermut… El seu repertori va des 
de composicions pròpies d’arrel tradicional, fins a èxits recents 
de la música catalana (Antònia Font o Els Amics de les Arts), de 
la música internacional (Shakira o Coldplay), sintonies d’èxit de 
la televisió (Equipo A o Bola de Drac) i clàssics de sempre.

Si bé el seu àmbit natural són els concerts i les cercaviles, aquest 
grup ha pres la iniciativa de fer arribar el so de la gralla a un pú-
blic més ampli, i menys especialitzat en la música tradicional, a 
través de l’aparador virtual de les xarxes 2.0 (Youtube, Twitter o 
Facebook). Les seves gralles i timbals s’han fet escoltar als prin-
cipals mitjans de comunicació catalans, i també de l’estranger 
com la Deutschlandradio Kultura alemanya.

Després de guanyar el Vè Concurs Sons de la Mediterrània, el 
grup grava el seu primer disc complet Festa Major, una barreja 
entre tocs tradicionals i grallers amb les versions que els carac-
teritzen. 

Presentaran el disc a la Fira Mediterrània de Manresa i al Centre 
Cultural de Terrassa.

Tons & Sons 

Grup creat a Terrassa l’any 2003 i format per seixanta cantants. 
Sota la direcció de Carles Massó, s’han especialitzat en espi-
rituals negres i gospel i d’uns anys ençà han incorporat al seu 
repertori versions en clau de gospel de grans cantants i bandes 
com The Beatles, Queen, U2, Elvis Presley, Joe Cocker o Whitney 
Houston. Van debutar el 2003 a Terrassa i des d’aleshores han 
fet nombrosos concerts a la ciutat i altres indrets de Catalunya.

El grup de músics que els acompanya està format per Genís So-
brado (teclats i guitarra), Jaume “Paca” Clotet (bateria), Roberto 
Nortes (baix), Ramon Figueras i Aleix Costa (trompetes) i Marc 
Casanovas (saxo). El 2011 editen el primer disc: Sons de Gospel.  
Enguany celebren el 10è aniversari amb diferents actes comme-
moratius i amb l’edició del seu últim CD: Rockspel!.
 
Coda 

Creat fa dotze anys, Coda està format per Anna Català, Ánge-
la Furquet, Lola García, María Lorea, Sonia Rodríguez i Anna 
Valldeneu. Professionals del cant en diferents estils, vessants 
i recorreguts, combinen el seu treball en el sextet amb altres 
àmbits musicals, unes de manera més activa en l’àmbit teatral 
i l’espectacle, i les altres com a solistes o en l’àmbit pedagògic. 

La fusió d’aquestes veus femenines ha captivat audiències amb 
un repertori eclèctic en el qual es barregen diferents gèneres 
molt relacionats amb el jazz, però també amb perles de bossa, 
gospel, blues, pop o funk.

Functionality

Fundat el 2004 per Philip i Jo Garrard, neix amb la idea de tocar 
música clàssica de soul i funk, mitjançant una formació per veu, 
trompeta, trombó, saxòfon, teclat, guitarra, baix, bateria i per-
cussió. Darrerament ha ampliat el repertori incloent el swing i 
temes populars dels anys 40 i 50 d’artistes com Frank Sinatra.
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santi millÁn, live
“Amb la que està caient jo segueixo de festa!”
 Dissabte 5 d’octubre, a les 21 h 

 Preu: 18 € 

Santi Millán torna als escenaris amb l’espectacle més divertit i 
personal de la seva carrera.

Live és un monòleg ple d’humor fresc i original, d’efectes audio-
visuals espectaculars, d’interacció amb el públic, de bona mú-
sica i de moltes sorpreses més. Una nit inoblidable d’humor al 
més pur estil del popular showman.

Santi Millán fa bromes sobre tres de les seves grans passions: la 
música, el sexe i l’humor.

Si vols veure a Santi Millán com mai abans l’havies vist, no et 
perdis aquest nou espectacle. Durant una estona t’oblidaràs de 
tot el que està passant fora. I, quan surtis, no podràs oblidar el 
que ha passat dins.
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don juan
tenorio

a les Fosques

Joan Pera i Lloll Bertran
Protagonistes Nosaltres
en benefici de FUPAR

 Diumenge 27 d’octubre, a les 18 h  Diumenge 15 de desembre, a les 12 h 

 Preu: 18 €  Preu: 3 € 

Dos mestres de la comèdia catalana, Joan Pera i Lloll Bertran 
conjuguen la seva excel·lència artística a l’escenari interpre-
tant els mítics personatges de Don Juan i Doña Inés del drama 
romàntic Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.

Aquesta peça, representada en múltiples ocasions a l’escena 
catalana, és recordada, sobretot, per la inoblidable interpretació 
per part de Joan Capri i Mary Santpere al Teatre Romea de Bar-
celona, a mitjans dels anys 70. Seguint aquesta estela d’humor, 
el binomi artístic conformat pel Joan i la Lloll confereix frescor i 
actualitat a l’espectacle així com dóna vida a una de les escenes 
d’amor més impactants del teatre. 

L’espectacle coincideix amb l’aniversari dels 100 anys del nai-
xement de Mary Santpere, a qui els protagonistes aprofiten per 
recordar-la. 

Protagonistes Nosaltres, grup escènic de la Fundació President 
Amat Roumens – FUPAR, estrena al Centre Cultural el seu nou 
espectacle A les fosques. Es tracta d’una història entretinguda i 
divertida sobre la vida quotidiana d’un grup de veïns i veïnes que, 
en poc més d’una hora, acompanyaran als espectadors a viure i 
gaudir de moments divertits i emocionants.

sol
ida
ri

El grup escènic Protagonistes Nosaltres és un projecte 
nascut fa 39 anys per posar de relleu les habilitats i 
capacitats en el camp de les arts escèniques de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. Cada espectacle aporta nous 
reptes en les disciplines de música, coreografia, ball, text i 
mim, entre d’altres, on tot el grup de persones participants 
aporta el seu compromís i esforç per donar continuïtat al 
projecte.

Al llarg de la seva trajectòria, el grup ha actuat més de 300 
vegades arreu de teatres de Catalunya, i també a Madrid, 
Andalusia, València i França.

Amb aquest projecte, Fupar dóna compliment a la promoció 
de la inclusió social i al reconeixement de les aptituds de les 
persones amb discapacitat intel·lectual adultes. 

Josep Ribera i Segura
Director Fupar
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IT Dansa
15 anys dalt dels escenaris
La directora de la companyia explica que “quan el 1996 vaig 
acceptar el repte de crear el projecte IT Dansa, mai hauria 
pensat que arribaríem, junt amb el meu equip, a fer tot el que 
hem aconseguit”. Catherine Allard està al capdavant de la jove 
companyia des dels inicis, i el debut dalt dels escenaris es va 
produir, precisament, al Centre Cultural, el 4 de març de 1998.
Ara que celebrarem els trenta anys de temporades estables 
de dansa i els quinze anys de l’IT Dansa, podrem veure una 
mostra de les fotografies de les diverses vegades que han ac-
tuat al Centre Cultural, així com un enregistrament de la pri-
mera funció de la companyia.

Ballet Nacional de Cuba
Alicia Alonso, 70 anys del debut 
d’una estrella
Una de les companyies de ballet clàssic més prestigioses del 
món torna al Centre Cultural, i ho aprofitarem per recordar 
alguns moments inoblidables com la representació per la 
mateixa Alicia Alonso del paper de La Peri l’octubre de 1994. 
La reconeguda ballarina, Prima ballerina assoluta, és una de 
les personalitats més rellevants de la història de la dansa i 
constitueix la figura cimera del ballet clàssic en l’àmbit ibe-
roamericà. Les fotografies de l’exposició faran reviure posades 
en escena com el Gran pas a quatre de la mateixa directora, la 
Suite Trencanous o La Ventafocs que obria la 28a temporada de 
Dansa.

Nina Ananiashvili
i el Ballet Estatal de Geòrgia
En aquesta ocasió, l’exposició en acostarà a una companyia que 
visitarà per primera vegada el nostre país, i que està dirigida 
per la virtuosa ballarina Nina Ananiashvili.
Solista del Teatre Bolxoi de Moscou, Ananiashvili fou primera 
ballarina de la prestigiosa companyia entre el 1985 al 2004. 
Posteriorment va ser Primera Ballarina de l’American Ballet i 
parella de ball d’Ángel Corella fins el 2009.
L’exposició ens presentarà la companyia i la brillant trajectòria 
de la ballarina guardonada amb diversos premis internacio-
nals.

30 anys de dansa. exposicions

Del 19 de setembre al 20 d’octubre

Del 24 d’octubre al 10 de novembre

Del 14 de novembre al 22 de desembre
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El premi BBVA de pintura Ricard Camí es va instituir l’any 1988 
amb la finalitat d’estimular la creació pictòrica i de contribuir 
a la promoció i a la projecció de joves valors. 

Al llarg dels anys, s’ha anat introduint en els cercles culturals, 
artístics i docents, i ha esdevingut una cita tradicional dins del 
panorama artístic català i un aparador de la pintura actual que 
pretén ser una referència de tendències i de propostes noves 
de la plàstica contemporània a Catalunya. 

Cada dos anys els artistes tenen l’oportunitat de presentar 
les seves noves creacions i optar a uns premis que compten 
amb l’incentiu d’una dotació econòmica important i amb un 
jurat altament qualificat, format per persones de prestigi en 
els àmbits de la crítica, de la història de l’art i de l’activitat 
artística.

Aquesta biennal és també un record permanent a la figura de 
Ricard Camí, que va ser president de Caixa Terrassa i que va 
tenir sempre una especial sensibilitat per la cultura i l’art, i en 
particular per la pintura.

Obres vinculades a Terrassa de la Col·lecció Jordi Planas
Selecció i textos: Miquel-Àngel Codes Luna

La presentació pública d’una col·lecció privada sempre és un 
gran esdeveniment. Obres que mai s’han vist perquè estan 
a casa d’algú, poden ser vistes per tothom. Té quelcom de 
descobriment i, per tant, de fascinació. 

Serà el cas de l’exposició “L’art, Terrassa, els noms propis”, 
on els visitants que passin pel Centre Cultural descobriran 
una selecció d’obres de la col·lecció personal de Jordi Planas. 

El fil conductor de la mostra serà l’art terrassenc comprès 
entre el darrer terç del segle XIX fins el present. La llista de 
noms serà extensa, ja que el seu impulsor –amb un afany 
gairebé enciclopedista- ha volgut traçar la seva particular 
història de l’art local. 

Des de Torras Armengol, passant per la trinitat pictòrica 
dels germans Viver i Joaquim Vancells o la indomabilitat 
estilística de Jacint Morera, la mostra permetrà fer un 
passeig per la pintura terrassenca del passat i del present, 
segons la mirada amatent d’un col·leccionista nascut a la 
mateixa ciutat.

Del 12 de setembre al 13 d’octubre

Del 17 d’octubre al 12 de gener

13è premi BBva de pintura 
ricard camí

l’art, terrassa, els noms propis

Exploradors dE l’art
El programa pedagògic dels Exploradors de l’Art 
forma part de l’acord de col·laboració amb el BBVA.
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