
AUDICIÓ SARDANES

SETEMBRE - Dissabte 25 - 19:00 h l Gratuït

El 1979 un grup de joves emprenedors egarencs 
van decidir crear la seva pròpia cobla. Així va 
començar, ara fa quaranta-dos anys, la Cobla 
Ciutat de Terrassa. La cobla va irrompre amb força, 
participant en moltes ballades i aplecs arreu de 
Catalunya i també acompanyant diversos esbarts, 
tant en territori català com internacional. Per al 
concert han preparat amb molta il·lusió i ganes un 
programa que vol mostrar la versatilitat de la cobla 
i els seus músics. Direcció d'Esteve Molero.
Concert presentat per Queralt Pedemonte.

COBLA CIUTAT DE TERRASSA

DIJOUS DIVINS

SETEMBRE - Dijous 30 - 20:15 h l 3€

Després de tancar els bars, els Barbakana van 
habilitar un local, van omplir la nevera i van 
començar a fer versions amb un segell molt propi.

BARBAKANA

MUSICAL

OCTUBRE - Diumenge 24 - 12:00 h l 8€

Un espectacle màgic i emocionant que ens 
trasllada al món místic dels Gats Gelicals.

Els joves alumnes de l'escola Manresa Teatre 
Musical (MTM) són els responsables de donar 
vida a aquest gran clàssic.

FELINS I DIVINS

MUSICAL

OCTUBRE - Diumenge 24 - 18:00 h l 8€

Una cantant de cabaret s'amaga dins d'un 
convent. Com a resultat canviarà la vida de totes 
les monges i la seva. Una comèdia musical 
fabulosa interpretada pel grup d'adults de l'escola 
Manresa Teatre Musical (MTM).

TALENT AL CONVENT

TEATRE I MÚSICA

OCTUBRE - Dissabte 2 - 20:15 h l 5€

Les històries de l'avi Josep és un projecte que neix 
arran de les converses reals de la Mar i el seu avi 
Josep. Són històries reals musicades amb cançons 
originals. Tot el material creatiu és de collita 
pròpia. L’objectiu és fer arribar als espectadors 
històries reals; i posar sobre la taula temes que no 
sempre estan en boca de la societat. Es tracten 
temes com la superació, les xarxes socials, l'amor, 
malalties superades o no superades, pors, tabús 
familiars, bullying escolar, etc.
Acte inclòs dins dels actes per a la gent gran.

HISTÒRIES DE L’AVI JOSEP

MÀGIA

OCTUBRE - Diumenge 3 - 18:00 h l 15€

Després de més de 25 anys fent funcions pertot 
arreu, m’adono que la meva vida és una gira 
constant i, en el fons, el que més m’agrada és 
estar sobre els escenaris, com més diversos millor,  
coneixent gent i llocs diferents, fent el que se’m 
dóna millor: il·lusionar i fer riure el públic. Aquesta 
nit és una nit de festa per a mi, perquè la passaré 
amb vosaltres. Una nit amb el Mag Lari de sempre, 
amb la sorpresa, amb l’humor de sempre i, 
sobretot, amb la il·lusió de sempre! Una nit 
màgica, una nit amb el Mag Lari!

MAG LARI

TEATRE

OCTUBRE - Divendres 8 - 20:15 h l 15€

La televisió ens servia imatges del recompte de 
medalles olímpiques a Barcelona barrejades amb 
els camps de concentració a Bòsnia i Hercegovina, 
on moltes dones i nenes van ser violades. L’obra 
dóna veu a les dones i als fills i filles nascuts de les 
violacions, ara que les càmeres fa temps que van 
marxar de Bòsnia. Per la Nevenka, la Milica, la 
Meliha, la guerra encara no ha acabat. El dolor que 
senten és tan gran que, per elles, “Encara hi ha 
algú al bosc”. I nosaltres, on érem? On som?

ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC

DIJOUS DIVINS

OCTUBRE - Dijous 21 - 20:15 h l 3€

Duo de músics que ens proposa un repertori 
fresc i original, de cançons pròpies i versions de 
música pop-folk i en català amb l’ajuda de la 
veu, els teclats, el violí i l’acordió.

Picot reposa sobre la música tradicional del 
Mediterrani i dels Balcans, i sobre la veu de 
poetes catalans com Joan Salvat Papasseit i 
Maria Mercè Marçal.

PICOT

10€

PREU
+60

10€

PREU
+60

TEATRE

SETEMBRE - Diumenge 12 - 19:00 h l Gratuït

Una proposta escènica col·lectiva on les 
actrius Berta Portabella i Xènia Sellarès, 
treuran el millor d'un grup de sallentins 
voluntaris que han fet un mini taller de teatre 
amb elles i on es plantegen de manera 
divertida si és possible una vida sense art.

LA VIDA SENSE ART

MÚSICA

MUSICAL

TorredelGas

SETEMBRE - Diumenge 19 - 18:00 h l 8€

Ambientada als anys ‘90, la Bruna, una nena 
d’onze anys, ha de fer un treball d’escola 
sobre la seva àvia. Realitzar-lo no és una tasca 
fàcil per la Bruna ja que la seva àvia, amb cert 
grau de demència, no la pot ajudar massa. 
Mentrestant la seva mare, molt enfeinada i 
sola a la família, ha de gestionar la vida de la 
Bruna, la de l’àvia i la de l’empresa on treballa. 

BRUNA EL MUSICAL

SETEMBRE - Diumenge 12 - 20:30 h l Gratuït

Banda de 10 músics que fan fusió de música 
jamaicana i jazz a través d’un repertori de 
composicions i arranjaments originals.
Come Shine és el nou àlbum. La versatilitat 
que ofereix el jazz amb la sòlida base dels 
ritmes jamaicans són la fórmula que 
caracteritza la seva música; on s’hi suma una 
posada en escena que transmet festa i que 
fa ballar de principi a fi.

DROP COLLECTIVE

MICROTEATRE

NOVEMBRE - Diumenge 7 - 19:00 h l 5€

El Test és un cicle d'arts intenses de curta durada. 
És un microteatre amb poc públic, pocs actors, es 
fa en un espai inèdit i dura poca estona, normal-
ment entre 15 i 20 minuts. Volem sorprendre amb 
quatre peces teatrals molt diferents entre elles i 
que us faran passar una bona estona.

Inici a Fàbrica Vella, allà farem quatre grups, 
i es començarà des de llocs diferents.

EL TEST

Gratuït

PREU
+60

5€

PREU
-18

Gratuït

PREU
+60

5€

PREU
-18
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Amb el suport del Departament de Cultura

FAMILIAR

NOVEMBRE  - Diumenge 21 - 18:00 h l 5€

La Sol és una nena molt especial, duu unes ales 
i porta ocells al cap. A la Sol li agrada moltís-
sim un noi que es diu Martí, però en Martí no li 
fa cas, no la mira, mai la mira, de fet sembla 
que ni la vegi. Els amics de la Sol li aconsellen 
que provi de canviar coses de la seva aparença 
física i de la seva personalitat perquè pugui 
despertat l’interès d’en Martí i ella, que està 
disposada a tot, es desfà les cues dels cabells, 
es treu les ulleres, les pigues de la cara, les ales 
i, fins i tot, els ocells del cap.

JO VAIG AMB MI

DANSA / FLAMENC

NOVEMBRE - Diumenge 28 - 18:00 h l 10€

La companyia internacional Barcelona 
Flamenco Ballet presenta el seu nou espectacle 
LUXURÎA sota la direcció de David Gutiérrez. 
La companyia de dansa es consolida com a una 
referència mundial i ens presenta aquesta 
tercera proposta amb un segell propi: 
avantguardista i pioner en propostes de risc, 
que no deixarà al públic indiferent.

LUXURÎA

MÚSICA SOLIDÀRIA

DESEMBRE - Dissabte 11 - 20:30 h l Donatiu

“Veus solidàries” compta amb la col·laboració 
altruista de diferents artistes. Diuen que “Qui 
canta, els seus mals espanta”: cantar és una 
forma d’expressar-se, de treure allò que tenim 
dins nostre i de fer els mals una mica més 
suportables. Aquest projecte va néixer gràcies 
a l’Associació cultural Qüestió de 4 l’any 2016 
per col·laborar amb la Marató de TV3. Ens fa 
especial il·lusió que en formeu part, que 
vingueu a viure la màgia i pugueu aportar el 
vostre granet de sorra.

VEUS SOLIDÀRIES

CINEMA

Cada mes, una pel·lícula de producció 
catalana i d’estrena molt recent a un preu 
molt ajustat. Aprofiteu l’ocasió!

CICLE GAUDÍ

SETEMBRE - Divendres 24 - 20:15 h l 3€ - 4,50€
OCTUBRE - Dissabte 30 - 20:15 h l 3€ - 4,50€
NOVEMBRE - Dissabte 27 - 20:15 h l 3€ - 4,50€
DESEMBRE - Dijous 23 - 20:15 h l 3€ - 4,50€

DIJOUS DIVINS

NOVEMBRE - Dijous 18 - 20:15 h l 3€

Cantautora que va estudiar a l’Aula de Música 
Moderna i Jazz del Liceu de Barcelona, piano i 
cant modern. Va ser veu principal en els inicis 
de la coneguda banda bagenca Sherpah i ha 
col·laborar amb grups i artistes com: Green 
Valley (Selva Babilon), Mystic Souldiers, Manu 
Chao, Paul de Swardt, Tsunami, Gossos, Toni 
Xuclà, Strombers...

Ens portarà un petit recull de cançons propies 
i d’autors que l’han portat a ser qui és ara

ALBA MARBÀ

TEATRE

NOVEMBRE - Dissabte 13 - 20:15 h l 12€

LIKES
10€

PREU
+60

La Lídia, el Toni, el Pol i la Berta són quatre 
companys accidentals que comparteixen un 
espai de coworking mentre miren de tirar 
endavant cada una de les seves professions. 
Cap dels quatre ha aconseguit treballar de la 
manera que esperava fer-ho. Bé, treballar sí, el 
que no han aconseguit és vendre’s; ningú els 
coneix. A partir d’una foto fortuïta i una reacció 
inesperada a les xarxes, els quatre veuran com 
les seves vides canvien dràsticament.


