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L’agenda de cultura i espectacles

Terrassa reviu
l’esplendor
modernista

Al maig torna la Fira Modernista
Durant el cap de setmana de l’11 i el 12 de maig, Terrassa tornarà a fer
un viatge en el temps i se situarà a principis del segle XX per reviure
l’època modernista. Els carrers del centre acolliran nombroses activitats
i parades de venda de productes per recrear la vida quotidiana de fa uns
cent anys a la nostra ciutat.
Algunes recomanacions

Casament modernista
Aquest any, per primera vegada, l’Ajuntament acollirà un casament real on la parella i els convidats aniran vestits a l’estil de
la burgesia modernista.
Mercat modernista
Hi haurà més de 80 parades d’artesania i alimentació a la Rambla, a la plaça de Josep Freixa i Argemí i al Parc de Sant Jordi,
on també hi haurà una exhibició d’oficis i tallers participatius.
Mercat de pagès
Es recrearan les parades de pagès a l’exterior del Mercat de
la Independència i s’ambientaran les parades interiors. Com a
novetat, es podrà visitar una mostra d’herbes aromàtiques, culinàries i medicinals.
Certificat d’oficis
Els visitants es podran registrar fent constar el seu ofici en una
oficina municipal de principis del segle XX, habilitada al Raval
de Montserrat.
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Circ Raluy
Torna a la plaça Nova aquest espectacular circ museu amb carruatges
dels segles XIX i XX perfectament
restaurats. 80 anys d’història avalen la qualitat artística de la família
Raluy i d’un dels circs més bonics
del món.

Fira de ciutats modernistes
Parades de diferents ciutats i territoris amb patrimoni modernista al
Raval de Montserrat.

Un cartell inspirat en la
Casa Baumann

Oferta gastronòmica
La cuina i els productes autòctons
tornen a ser protagonistes. Hi haurà
tastets, i diversos restaurants i bars
oferiran un menú modernista.

Aplicació per a mòbils
Els visitants podran descarregar
una aplicació per a mòbils que permetrà participar en un joc i superar
diferents reptes mentre es fa el recorregut per la Fira.

El cartell d’aquesta onzena edició de la Fira Modernista està
inspirat en un dels motius decoratius de les rajoles de la cuina
de la Casa Baumann. L’edifici,
obra de l’arquitecte Josep Maria
Coll i Bacardí, compleix enguany
el seu centenari. Amb aquest
motiu, es programaran visites
guiades a la casa, que actualment acull la seu dels serveis
municipals de Joventut i Lleure.

Més informació

www.terrassa.cat/firamodernista
www.facebook.com/groups/firamodernista

Visites a museus i edificis modernistes
Els museus de la ciutat obren les seves portes durant la Fira i organitzen
visites guiades i tallers. També es poden visitar edificis emblemàtics com
la Masia Freixa, l’Ajuntament, el Teatre Principal, l’Escola Industrial o la
farmàcia Albiñana, entre d’altres.
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“Escenes locals” omple de teatre
els barris
El musical Jesucristo Superstar, interpretat per la companyia La Retallada, va obrir el passat 9 de març la programació del cicle “Escenes
locals”, una iniciativa cultural que arriba a la setena edició amb la participació de 18 companyies de teatre amateur de la ciutat. Fins al 8 de
juny es podrà gaudir d’un total de 15 obres en 12 escenaris diferents
una mica la vista, podrem observar unes finíssimes línies blanques
transversals...

Dissabte 13 d’abril, 19 h
La paperera
El Social Teatre Grup Juvenil
Centre Cívic Montserrat Roig
Comèdia fresca i alhora absurda
que té com a fil conductor un paper. Es tracta d’una crítica política
molt actual i divertida.

Dissabte 20 d’abril, 19 h
Antaviana
PAM Teatre del Casal de Sant Pere
Sala Xavi Sallent del Centre Parroquial Santa Creu
Recull de contes de Pere Calders.
Històries provinents del món fantàstic dels somnis que la companyia Dagoll Dagom va adaptar al
teatre.
Diumenge 21 d’abril, 18 h
Veus les línies...?
Punt i Seguit Teatre
Centre Cívic President Macià
En Sergi s’ha comprat un quadre
amb el fons blanc però, si ajustem
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Dissabte 27 d’abril, 19 h
La importància
de ser Franc
Farga’m Teatre
Casal de Can Boada
Una comèdia d’equívocs, paradoxes, mentides i dualitats, protagonitzada per Franc, un personatge
de l’alta societat amb una doble
vida.

Dissabte 4 de maig, 18 h
Tarzán
Grup de Teatre Ja Som Algú
Teatre dels Salesians de Terrassa
Musical que recrea una història
que ha captivat diverses generacions: la del nen orfe que es cria
amb els animals salvatges i esdevé
el rei de la selva.

Diumenge 5 de maig, 18 h
En un tres i no res
Companyia 8
Centre Aragonès de Terrassa
Tres històries sense relació i amb
personatges ben diferents que acaben coincidint en situacions extremes, divertides i delirants.
Diumenge 12 de maig, 18 h
De algún tiempo
a esta parte
Therkas Teatre
Casal de Can Boada
Considerat per la crítica com un
dels millors monòlegs escrits al se-
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gle XX, narra l’angoixa d’una dona
a la Viena del 1938, sota el domini
dels nazis.

Dissabte 25 de
maig, 21 h
Revolta de
bruixes
Les Pisanes i Cia.
Ateneu Candela
Històries i reivindicacions laborals
de sis dones de la neteja que conflueixen de matinada en unes oficines davant la mirada d’un vigilant
que no els fa costat.

Dissabte 25 de maig, 22 h
Puebla de las mujeres
Nieles
Sala Crespi del Casal de Sant Pere
Comèdia dels germans Quintero
situada en un poble habitat majoritàriament per dones. Un foraster
que ve de Madrid és l’objectiu de la
celestina del poble.

Dissabte 18 de maig, 19 h
Una història qualsevol
Grup Teatral Egarenc del Casal
Terrassa Centre
Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
Drama que manté la seva vigència
i que retrata uns personatges que
viuen en una crisi constant de valors: familiar, econòmica...

Diumenge 19 de maig, 18 h
Madam Verdux
El Social Teatre
Centre Cívic Alcalde Morera
A casa d’un marquès arriba una
vídua. El nebot del marquès i un
amic seu tramen un pla per casar-los. Una comèdia on la diversió
està assegurada.

Diumenge 26 de maig, 18 h
Sota la manta
Qollunaka
Centre Cívic M. Aurèlia Capmany
Divertidíssima comèdia sobre la
troballa d’una maleta plena de diners per part de l’Enric, un modest
empleat. Una obra hilarant i amb
un ritme trepidant.

nar l’espectador sobre el tema de
la mort.

Dissabte 1 de juny, 22 h
Nit de cabaret
Kaòtik Teatre
Ateneu Candela
La companyia Kaòtik Teatre celebra el seu cinquè aniversari amb
aquest espectacle que convida els
espectadors a viure intensament el
cabaret.

Dissabte 8 de juny, 19 h
3G
Kiut Teatre
Centre Cívic Alcalde Morera
De vegades es perd la cobertura,
però hi ha sensacions que activen
les connexions. Estar en sintonia és
clau, i més per donar notícies importants.

Dijous 30 de maig, 20 h
Morir (un moment
abans de morir)
Grup de Teatre del Campus Universitari de Terrassa
Auditori I de l’ETSEIAT
Aquesta obra de Sergi Belbel presenta diverses situacions dramàtiques independents que fan reflexioAbril-maig 2013 | Sortim! | 17
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Terrassa celebra el Dia
Internacional dels Museus
El Museu de Terrassa organitza una jornada de portes obertes el 18 de
maig i una visita nocturna a la Seu d’Ègara

Programa d’activitats

La Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís i la Seu d’Ègara fan una jornada de portes obertes
amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra cada any el 18 de maig. El Museu de Terrassa se
suma a la commemoració d’aquesta diada organitzant diverses activitats que se celebraran durant el mes de
maig. Com a acte final destaca la inauguració de la nova exposició temporal “Terrassa inspira”, que serà acollida
pel Castell Cartoixa de Vallparadís i que constarà d’una selecció d’obra artística del segle XX amb imatges de la
ciutat i el seu entorn procedents del fons del Museu.

Del 18 al 31 de maig
Al Castell Cartoixa de Vallparadís
Descobreix una joia
del Museu
Amb motiu de la commemoració dels
fets històrics del setembre de 1713,
que van suposar la caiguda de la ciutat en mans de les tropes borbòniques de Felip V, el Museu de Terrassa
presenta una nova peça inèdita del
seu fons per donar-la a conèixer al
públic. En aquest cas es lliurarà als
visitants una fitxa d’una pistola de
clau de Miquelet, de producció catalana, del segle XVIII.

Dissabte 18 de maig
Dia Internacional
dels Museus
Jornada de portes obertes a:
Casa Alegre de Sagrera
(de 10 a 13 h i de 16 a 20 h)
Castell Cartoixa de Vallparadís
(de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h)
Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere
(de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h)
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Dissabte 18 de maig, de 22 a 24 h
La Nit dels Museus a la Seu
d’Ègara
A les 22 h: Visita nocturna a la Seu
d’Ègara
A les 23 h: El grup A Tres oferirà a
l’Església de Santa Maria un espectacle gratuït de dansa, castanyoles,
guitarra i piano on es fusionen la
música hispànica i la dansa.

Pintura Ràpida. L’exposició es podrà
visitar fins al 28 de febrer del 2014
(consulteu horaris i preus).





Exposició temporal “Terrassa
inspira” a la Sala del Tinellet
del Castell Cartoixa de Vallparadís
El Museu de Terrassa té prevista la
inauguració entre finals de maig i
principis de juny de la nova exposició
temporal “Terrassa inspira”. Es tracta d’una selecció d’obra artística del
segle XX amb imatges de la ciutat i
el seu entorn procedents del fons del
Museu de Terrassa. Hi destaquen
els primers apunts de paisatge dels
germans Viver i les darreres manifestacions artístiques dels Premis de

Més informació:

Museu de Terrassa
93 739 70 72
www.terrassa.cat/museu
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Viu Sant Jordi al carrer
Llibres i roses arreu
El centre de Terrassa es
convertirà el 23 d’abril
en el punt de trobada de
la diada de Sant Jordi.
Hi podrem trobar més de
150 parades de llibres i
de roses concentrades a
la plaça Vella, el Raval
de Montserrat i els seus voltants: el carrer Major, el
Portal de Sant Roc, la plaça Clavé, la rambla d’Ègara, el carrer de la Font Vella, les places de Salvador
Espriu, Progrés i Doctor Robert, la placeta de la Font
Trobada, el carrer de Sant Pere...
Activitats a la Xarxa de Biblioteques
Diverses biblioteques de la Bct Xarxa han programat
actes per Sant Jordi. Us en destaquem alguns.
bct
La bct s’afegeix a la celebració de la revetlla de Sant
Jordi el 22 d’abril i, en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa, oferirà
actuacions musicals d’alumnes del centre.

Comença la temporada castellera
Sant Jordi coincideix amb la primera gran diada castellera a la ciutat. A les 20 h, a la plaça Vella, tindrà lloc
una exhibició conjunta dels Minyons de Terrassa i els
Castellers de Terrassa, en què ambdues colles provaran,
com és costum en aquestes dates, els primers castells
importants de la temporada. Abans, a les 19 h, podrem
gaudir a la mateixa plaça Vella de l’actuació dels Bastoners de Terrassa.
Els més menuts
al Museu
Dins de les activitats
familiars del Museu
de Terrassa, s’ha
programat per al dia
23 d’abril l’espectacle Per Sant Jordi,
la llegenda del drac,
adreçada a infants de
3 a 6 anys. Si teniu ganes de conèixer aquesta llegenda explicada per un titella no dubteu a participar-hi.
La representació es farà al Centre d’Interpretació de
la Vila Medieval de Terrassa, a la plaça de la Torre,
s/n. El preu serà de 2 euros per persona. Us hi podeu
inscriure trucant al telèfon 93 739 70 72.

bd2
El 23 d’abril, a les 17 h, es farà la Festa de la Mascota. Les autores de la mascota de la biblioteca, Sílvia
Negra i Teresa Roncal, presentaran la Bededós. A les
18 h, el pallasso Tinet dedicarà l’Hora del Conte a
explicar Les aventures de la Bededós.
bd3
El 18 d’abril, a les 17.30 h, es farà un taller infantil
adreçat a infants de 4 a 12 anys. Els nens i nenes faran un punt de llibre i una rosa i escoltaran el conte de
Sant Jordi. El 22 d’abril, a les 18 h, l’Elmer presentarà
llibres de Sant Jordi a la sala infantil.
bd4
Per celebrar el 6è aniversari de la bd4, s’han previst
activitats al llarg de tota la setmana, com ara tallers
infantils i diverses sessions de l’Hora del Conte. Destaquem el concert líric que es farà el dia 25 d’abril
a les 20.30 h. Una vetllada musical d’òpera i cançó
catalana amb música d’Enric Morera, Giacomo Puccini
i Wolfgang Amadeus Mozart, entre d’altres.
bd6
Revetlla de Sant Jordi el 22 d’abril, en què la biblioteca
allargarà el seu horari fins a les 22 h. Hi trobarem les
principals novetats editorials, una visita guiada per a
nens i nenes a la sala infantil, un taller de punts de llibre, una representació teatral a càrrec dels alumnes del
Taller de Lectoescriptura i una xerrada sobre la història
i la llegenda de Sant Jordi a càrrec de Joan Puig.
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