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L’agenda de cultura i espectacles
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u

Mira el vídeo de presentació
de la temporada del CAET
u O visita el web
www.visquemterrassa.tv

El CAET proposa dotze
espectacles d’allò més diversos
per a la temporada de tardor
El Centre d’Arts Escèniques de Terrassa proposa una nova programació per al
final del 2013 amb una dotzena de propostes centrades en la creació escènica
contemporània sense deixar de banda els grans èxits de taquilla. La programació
inclou un total de cinc espectacles d’autor i set de creació pròpia. La temporada
va començar el passat 22 de setembre amb JAR, de la companyia ROM Teatre,
un reconeixement a la figura de la bailaora Carmen Amaya en el centenari del
seu naixement i el cinquantenari de la seva mort
25 de gener

Robot!

Manifestación

Concierto Concepto

n 25 de gener de Punt i Seguit Teatre
Diumenge 29 de setembre
Teatre Alegria - 18 h - 7 euros
Les tropes franquistes són a punt
d’entrar a la ciutat de Terrassa quan
un petit grup d’actors es troba en
una fàbrica abandonada. El que
sembla un simple comiat acabarà
en un improvisat assaig d’El soldat
fanfarró de Plaute.

Robot! de Blanca Li
Dijous 3 d’octubre
Teatre Principal - 20 h - 18,50
euros (10 euros els menors de 18
anys)
El Festival TNT s’estrena amb aquesta obra de Blanca Li, coreògrafa,
ballarina, actriu, cineasta i directora d’exhibicions multimèdia. Robot!
ens submergeix en una experiència
de teatre total amb una fantasia futurista difícil de qualificar.
n
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n Manifestación d’Albert Pla
Dissabte 5 d’octubre
Teatre Alegria - 22.30 h - 15,50
euros
El nou espectacle musicoteatral d’Albert Pla narra les vicissituds d’un
home atrapat en una manifestació
que vol tornar a casa i no pot. Policies, polítics i banquers estan al centre de la diana dels sarcàstics dards
de Pla.

Concierto Concepto de Brodas
Bros.
Diumenge 6 d’octubre
Teatre Principal - 19.30 h - 15,50
euros
Els Brodas Bros. ens ofereixen un espectacle ple d’energia en el qual els
cossos dels ballarins són els instruments principals. Acrobàcies impossibles de breakers i videoprojeccions
donen forma a un espectacle per a
tots els públics.

n

Jo mai

Bijoux

n Jo mai d’Iván Morales
Dissabte 19 d’octubre
Teatre Alegria - 21 h - 10 euros
Aquest conte de gènere negre ens
parla d’un grup de nois i noies que
volen formar, en un bar abandonat,
la família que mai no van tenir. Premi Butaca 2012 a la millor obra de
petit format i premi Time Out a la
millor obra de creació.
n Bijoux de Marta Carrasco i Ramon Oller
Diumenge 20 d’octubre
Sala Maria Plans - 18 h - 15,50
euros
Bijoux són petites joies en forma
d’actes de valentia creativa com
els que la Marta Carrasco ens proposa en aquesta peça. Després de
guanyar diversos premis amb No
sé si..., torna amb la força a què
ja ens té acostumats fent tàndem
amb Ramon Oller.
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Conversaciones
con mamá

Crónica de José
Agarrotado

Adreça
desconeguda

Bona gent

Venda d’entrades

Servei de Cultura de l’Ajuntament. Casa Soler i Palet (carrer
de la Font Vella, 28). De dilluns
a divendres: de 8.30 a 14 h i de
16 a 20.30 h. Dissabtes: d’11 a
14 h i de 18 a 21 h.
n Taquilles del Teatre Principal i
del Teatre Alegria: el mateix dia
de les representacions des de
dues hores abans de la funció.
n Telentrada: a www.telentrada.
com (24 hores) o trucant al telèfon 902 101 212 (de dilluns
a dissabte de 10 a 21 h i els
diumenges de 10 a 19 h).
n

n Conversaciones con mamá
de Santiago Carlos Oves
Diumenge 27 d’octubre
Teatre Principal - 18 h - 25,50 euros
La tendresa i el sentit de l’humor són
els elements principals d’un text que
reflecteix l’espinosa conversa entre
una mare (María Galiana) i el seu fill
(Juan Echanove). Passarem del riure
al nus a la gola en un duel escènic
de luxe.

Bona gent de David LindsayAbaire
Diumenge 17 de novembre
Teatre Principal - 18 h - 25,50 euros
Dirigida pel director argentí Daniel
Veronese, aquesta obra ens presenta
en clau d’humor i sensibilitat, i amb
un repartiment de luxe, la història
de Margie Walsh, una mare soltera
i amb una filla discapacitada.

n

n Crónica de José Agarrotado
de loscorderos.sc
Dissabte 23 de novembre
Sala Maria Plans - 21 h - 10 euros
Un espectacle que aborda la incomunicació en el seu sentit més ampli.

Dos personatges resolen un enèrgic
retrobament a còpia de coreografies i
diàlegs que naveguen entre la veritat
i la ficció.
n MART - Micro Arts Terrassa
Dissabte 30 de novembre / diumenge 1 de desembre
Teatre Alegria - 21 h / 18 h - 7 euros
MART és l’aparador que dóna una
visió actualitzada del panorama escènic de la nostra ciutat. Diversos
creadors egarencs de diverses disciplines han estat convidats pel CAET
perquè ens presentin peces originals
i inèdites.

Adreça desconeguda
de Kathrine Kressman Taylor
Diumenge 15 de desembre
Teatre Principal - 18 h - 25,50
euros
Dos grans actors, Eduard Fernández i Lluís Homar, ens
porten una obra mestra, visionària, incisiva i de desenllaç
imprevisible que posa al
descobert el verí del nazisme
a través de la correspondència
de dos amics.
n

Teatre familiar

La sireneta, de la companyia Magatzem
d’Ars, inaugurarà el 20 d’octubre la programació de teatre familiar al Teatre Principal.
Fins a finals d’any es podrà gaudir de cinc
espectacles de gran qualitat per celebrar els
40 anys del col·lectiu La Xarxa a Terrassa.

Més informació:

Consulteu l’apartat “Programació familiar”
a www.caet.cat.
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El Festival TNT arriba a l’onzena
edició com a gran aparador
especialitzat en noves tendències
El TNT 2013 presenta 14 coproduccions del Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa (CAET)
Del 3 al 6 d’octubre, els carrers i les places de Terrassa acolliran trenta espectacles multidisciplinars i innovadors, divuit dels quals s’estrenen per primera vegada a casa nostra. Enguany, el TNT es planteja quina és la
nostra relació amb les màquines. Per això, alguns dels espectacles que es podran veure tenen aquesta temàtica
com a rerefons. En total, la ciutat podrà viure 88 activitats en només quatre dies, que conformaran un cartell
espectacular ple de novetats escèniques.
Domini públic

DIJOUS 3 D’OCTUBRE
De 18 a 22 h - Hall del Teatre Principal
Marcel·lí Antúnez: Epidermia
			
A les 18.30 h - Casa Baumann
Marta Romero: Inauguració de
RetrArts
De 18.30 a 21.30 h - Hall del Teatre Principal
Sinblink/CITM: El teu retrat amb
realitat augmentada
A les 19.15 h - Sala Cúpula
Los Torreznos: El dinero		
A les 20 h - Teatre Principal
Blanca Li: Robot!		
A les 20.30 h - Plaça Vella
Múcab Dans: Carícies de ferro
A les 21.15 h - Hall del Teatre Alegria
Arsènic Creació: La nit just abans
dels boscos
				
A les 22 h - mNACTEC
Amebeu Teatre: Homes i màquines
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DIVENDRES 4 D’OCTUBRE
De 17 a 22 h - Hall del Teatre Alegria
Marcel·lí Antúnez: Epidermia		
De 17 a 22 h - Hall del Teatre Alegria
Sinblink/CITM: El teu retrat amb
realitat augmentada
A les 17.15 h - Sala Cúpula
Diego Anido: Symon Pédícrí
A les 17.30 h i a les 20 h - Plaça
del Progrés
Escarlata Circus: Devoris Causa
De 18 a 21.30 h - Plaça de la Torre
del Palau
Sessions de 15 minuts
Ireneu Tranis: El venedor d’històries

Foto: Cristina Fontsaré

Arsènic Creació

Foto: Lydia Cazorla

Múcab Dans

A les 20.30 h - Sala Maria Plans
El Conde de Torrefiel: La chica de
la agencia de viajes nos dijo
que había piscina en el apartamento
				
A les 20.30 h - Plaça Vella
Múcab Dans: Carícies de ferro
A les 21 h - mNACTEC
Amebeu Teatre: Homes i màquines
A les 21.15 h - Hall del Teatre Alegria
Arsènic Creació: La nit just abans
dels boscos
				
A les 22 h - Teatre Alegria
loscorderos.sc: ULTRAinnocència

A les 18.30 h - Nova Jazz Cava
Sonia Gómez i Lucy Suggate: The
Inquisitive Middle

DISSABTE 5 D’OCTUBRE
A les 12 h - Pati de l’Escola Lanaspa
Roger Bernat/FFF: Domini públic
(DIWO)

A les 19.40 h - Plaça Vella
Sharon Fridman: ¿Hasta dónde...?		

De 16 a 22.30 h - Hall del Teatre
Alegria
Marcel·lí Antúnez: Epidermia		
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La calle es nuestra

Yo no soy esa

Foto: Ian Gehlhaar

Bunnie me!

Epidermia

Foto: Carles Rodríguez

Foto: Moon Ribas

Foto: Luis Castila

El pintor y la modelo

Neil Harbisson

A les 16.30 h - Sala Cúpula
Guillem Mont de Palol i Jorge Dutor:
Los micrófonos		

A les 19 i a les 19.30 h - Aparador
Milar-Paloma
La Reial: Bunny me!

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
D’11 a 13 h - Raval de Montserrat
Brodas Bros.: Taller hip hop

A les 17.30 h - Nova Jazz Cava
La Veronal & Lali Ayguadé: Portland		

A les 19.10 i a les 20 h - Raval de
Montserrat
Clàudia Vilà: Fes-te’l a mida.App

A les 17.30 h - Sala Maria Plans
Colectivo Diosloscría: Yo no soy esa

A les 17.30 i a les 20.30 h - Plaça
del Progrés
Escarlata Circus: Devoris Causa

A les 19.20 h - Raval de Montserrat
Neil Harbisson: Concert de cares

A les 18 h - Sala Maria Plans
Carles Santos i Rossy de Palma:
Rossy de Plama i Carles Santos, Carles Santos i Rossy de
Palma
De 18 a 20.40 h - Raval de Montserrat
Sessions de 20 minuts
Res de Res & Artigues: (remor)		
De 18 a 21.30 h - Plaça de la Torre
del Palau
Sessions de 15 minuts
Ireneu Tranis: El venedor d’històries
A les 18 h - Placeta de Saragossa
Always Drinking Marching Band: La
calle es nuestra		
A les 18.10 h - Plaça del Vapor Ventalló
Roberto Martínez: El pintor y la
modelo

A les 19.45 h - Plaça Vella
Joan Català: Pelat
De 20 a 22.30 h - Hall del Teatre
Alegria
Sinblink/CITM: El teu retrat amb
realitat augmentada

De 18 a 21.30 h - Plaça de la Torre
del Palau
Sessions de 15 minuts
Ireneu Tranis: El venedor d’històries
De 18 a 19.30 h - Hall del Teatre
Alegria
Sinblink/CITM: El teu retrat amb
realitat augmentada

A les 20.30 h - Plaça Vella
Insectotròpics: Bouazizi

De 18 a 19.30 h - Hall del Teatre
Principal
Marcel·lí Antúnez: Epidermia

A les 21 i a les 23 h - mNACTEC
Amebeu Teatre: Homes i màquines

A les 18.30 h - Sala Cúpula
Neil Harbisson & Moon Ribas:
Waves

A les 21.15 i a les 23 h - Hall del
Teatre Alegria
Arsènic Creació: La nit just abans
dels boscos

A les 19.30 h - Teatre Principal
Brodas Bros.: Concierto Concepto

A les 22.30 h - Teatre Alegria
Albert Pla: Manifestación
A les 23.45 h - Faktoria d’Arts
Dr. Flo: Sex Robots - Crisis?
What Crisis?

A les 21 h - mNACTEC
Amebeu Teatre: Homes i màquines
A les 21.15 h - Hall del Teatre Alegria
Arsènic Creació: La nit just abans
dels boscos
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Octubre s’omple de música amb
la nova temporada de l’Auditori
Municipal

Diversos cicles, com el Terrassa Lírica o el de Música Moderna, i els concerts de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 ens acostaran músiques d’estils
i gèneres molt diversos. Enguany, a banda de l’Auditori, també podrem veure
concerts a altres indrets, com ara la Nova Jazz Cava o el Teatre Alegria
Nyandú

Foto: Ignasi Roviró

Cor de la Universitat de Barcelona

Wagnerianisme a Catalunya

Gran Concert Bicentenari
Giuseppe Verdi

Orquestra de Cambra Terrassa 48

n Divendres 4 d’octubre - 23 h - Auditori Municipal
Entre 9 i 12 euros
Nyandú
Els guanyadors del concurs Sona 9 del 2011 arriben a
Terrassa per presentar el seu àlbum de debut: L’origen
de les absències.

Dissabte 5 d’octubre - 20 h - Auditori Municipal
10 euros
Wagnerianisme a Catalunya - Olga Miracle,
soprano, i Jordi Tomàs, piano
Barcelona, a finals del segle XIX i principis del XX, va
esdevenir una ciutat wagneriana, amb molts seguidors
d’aquesta innovadora música. El concert commemora
el 200è aniversari del naixement de Richard Wagner.

n
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Diumenge 6 d’octubre - 18 h - Auditori Municipal
2 euros
Rèquiem de Mozart
Sel·lecció coral a càrrec del Cor de la Universitat de
Barcelona, dirigit per Jordi Lluís Rigol, amb Carme Albors al piano.

n

Dissabte 12 d’octubre - 19 h - Auditori Municipal
10 euros
Gran Concert Bicentenari Giuseppe Verdi
Fragments de les òperes més reconegudes del cèlebre
compositor italià interpretats pel Cor dels Amics de
l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa, la soprano Itziar Espinar, la mezzosoprano Laura Vila, el tenor Jong Bong Oh
i el baix-baríton J. C. Esteve, dirigits per Víctor Galiano.

n
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Diumenge 13 d’octubre - 18 h - Auditori Municipal - 10 euros
De Bach a Bach - Orquestra de Cambra
Terrassa 48
Concert homenatge al gran compositor de Leipzig
Johann Sebastian Bach i un dels seus fills més
reconeguts, Johann Christian Bach. Amb la interpretació de Quim Térmens, concertino i director;
Bernat Castillejo, flauta; i Ulrike Haller, soprano.

n

n Diumenge 13 d’octubre - 20 h - Nova Jazz Cava
Entre 6 i 8 euros
Andreu Rifé
El cinema, el teatre i la televisió són el món on
Andreu Rifé s’ha donat a conèixer al gran públic,
sobretot, a partir de l’èxit de la sèrie de TV3 Polseres vermelles.

Andreu Rifé

Miquel Pujadó

Albert Flotats

n Dijous 17 d’octubre - 19.30 h - Auditori Municipal - Entrada lliure
El piano romàntic - Albert Flotats
Recital de piano amb obres de Frédéric Chopin i
Robert Schumann, dos dels principals referents
del romanticisme musical, dos compositors tan
atractius i amb tanta personalitat que resulten
inesgotables i fonamentals per entendre la història
d’aquest instrument.
n Divendres 18 d’octubre - 22 h - Teatre Alegria
10 euros
Miquel Pujadó - Brassens, llum i ombra
Espectacle que permet fer una visita completa al
món i l’obra del genial cantautor francès Georges
Brassens al llarg d’una vintena de cançons.

Diumenge 20 d’octubre - 17.30 h - Auditori
Municipal - Entrada gratuïta
Concert de sardanes i música per a cobla
amb la Jovenívola de Sabadell
Concurs de vuit sardanes revesses, amb la participació de revessaires d’arreu de Catalunya que
competiran per assolir una bona classificació de
cara al Campionat Nacional de Catalunya. Després, la Jovenívola de Sabadell oferirà un concert
de música per a cobla.

n

Jovenívola de Sabadell
El Petit de Cal Eril

n Diumenge 20 d’octubre - 20 h - Nova Jazz Cava
Entre 10 i 12 euros
El Petit de Cal Eril
El Petit de Cal Eril es reinventa amb cada disc,
defugint tot camí previsible i trencant motlles. El
seu últim treball és el doble disc La figura del buit
(2013).
n Dissabte 26 d’octubre - 23 h - Auditori Municipal - 16 euros
Tomeu Penya
Des de Ses Illes, arriba a Terrassa un dels grans
referents de la cançó cantada en català per presentar-nos el seu nou àlbum: És per tu.

Tomeu Penya
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La nova temporada del Centre
Cultural arriba amb produccions
de primer nivell
Dansa, música, teatre i circ es reparteixen el protagonisme dels primers
espectacles de la temporada de tardor
Acrometria

Acrometria - Psirc
Dissabte 28 de setembre, 19 h - 9 euros
Espectacle de circ que consisteix en la
creació en escena d’escultures a partir
d’un vocabulari escènic propi i interdisciplinari.
Postclàssic - Tortell Poltrona
Diumenge 29 de setembre, 18 h
9 euros
Tortell Poltrona és un dels pallassos precursors en la renovació d’aquest ofici.
Transmet tendresa tot combinant innocència i trapelleria.

Postclàssic

Ayako Fujiki, piano, i Claudio Ferrarini, flauta
Divendres 4 d’octubre, 21 h - 15 euros
Recuerdos de España, concert que inclou obres de Pablo Sarasate, Joaquín
Rodrigo, Isaac Albéniz, Enric Granados
i Manuel de Falla.

Ayako Fujiki

Santi Millán, live - Santi Millán
Dissabte 4 d’octubre, 21 h - 18 euros
Santi Millán torna als escenaris amb
un monòleg ple d’humor, efectes au20 | Sortim! | Setembre-octubre 2013
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diovisuals, interacció amb el públic,
bona música i moltes sorpreses.
Gala benèfica de la Fundació
Vicenç Ferrer
Diumenge 13 d’octubre, 18.30 h
10 euros
Amb l’actuació de: The Remember
Quartet, Terrassa Jazz Quartet, La
Corranda i Duo Synkopa.
IT Dansa

IT Dansa
Diumenge 20 d’octubre, 18 h
15 euros
La jove companyia del curs de perfeccionament IT Dansa celebra el seu
15è aniversari amb diverses coreografies de reconeguts creadors.

Don Juan Tenorio

Orquestra de Cambra Terrassa
48 i Mireia Pintó, mezzosoprano
Divendres 25 d’octubre, 21 h
20 euros
El programa inclou obres de dos catalans universals, Baguer i Toldrà, i
músiques de dos compositors eterns:
Haendel i Mendelssohn.
Don Juan Tenorio
Diumenge 27 d’octubre, 18 h
18 euros
Dos mestres de la comèdia catalana,
Joan Pera i Lloll Bertran, conjuguen
la seva excel·lència a l’escenari interpretant l’obra immortal de Zorrilla.
Entredos
Diumenge 3 de novembre, 18 h
9 euros
Espectacle de circ-teatre de la companyia Capicua que combina acrobàcies aèries (trapezi, tela i corda) amb
recursos escènics i dosis d’humor.

Obrint Pas

Entredos

Obrint pas
Dijous 7 de novembre, 21 h
12 euros
Els valencians Obrint Pas arriben
a Terrassa, a un dels pocs teatres
del país seleccionats, en la seva
gira de comiat amb cançons que
ja són himnes de la nostra música
popular.

Coppélia

Coppélia - Ballet Nacional de
Cuba
Dissabte 9 de novembre, 21 h
35 euros
Una de les obres més famoses
del repertori tradicional de ballet
interpretada per una de les més
prestigioses companyies de ballet
clàssic del món.
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Terrassa se suma a la celebració
de les Jornades Europees del
Patrimoni
Del 27 al 29 de setembre, el Museu de Terrassa proposa activitats
gratuïtes per apropar a tothom el patrimoni de la ciutat
Coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni, celebrades anualment arreu d’Europa, el Museu de Terrassa i l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Generalitat, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner, organitzen un seguit d’activitats gratuïtes a
la Seu d’Ègara, el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Casa Alegre de Sagrera i el Convent de Sant Francesc i un
itinerari guiat per redescobrir els fets de 1713 a la ciutat.

Portes obertes a la Seu d’Ègara / Esglésies de Sant Pere
Divendres 27 i dissabte 28, de 10
a 13.30 h i de 16 a 19 h; diumenge 28, d’11 a 14 h.
Recorregut pel seguit de transformacions i construccions arquitectòniques fetes al llarg del temps, des
de l’època ibèrica fins a l’actualitat,
al Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere.

Portes obertes al Castell Cartoixa de Vallparadís
Divendres 27 i dissabte 28, de 10
a 13.30 h i de 16 a 19 h; diumenge 28, d’11 a 14 h.
El Castell Cartoixa de Vallparadís és
un edifici original del segle XII que
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es va convertir en cartoixa entre els
segles XIV i XV. Va ser restaurat durants la dècada de 1950 del segle
XX i des de 1959 desenvolupa usos
museístics.

Portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera
Divendres 27 i dissabte 28, de 10
a 13 h i de 16 a 20 h; diumenge
28, d’11 a 14 h.
La Casa Alegre es va construir a
principis del segle XIX. L’any 1911
se’n va fer una reforma important
que va convertir-la en un model
d’habitatge burgès industrial terrassenc d’època modernista.

Activitat familiar: “Històries
enrajolades”
Dissabte 28 de setembre, 17.30 h
El pare Francesc, monjo franciscà, ens explica algunes històries
que han passat al Convent de Sant
Francesc al llarg dels segles. Lloc
de trobada: claustre del convent
(plaça del Dr. Robert, 1).

Activitat familiar: “Terrassa
durant els fets de 1713”
Diumenge 29 de setembre, 11 h
Itinerari que recorre els escenaris
dels fets de 1713 a la ciutat, quan
Terrassa va ser ocupada, saquejada i devastada per un destacament
borbònic. Lloc de trobada: plaça
del Progrés, davant de la zona de
jocs infantils.

