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La nova temporada de dansa 
a Terrassa aixeca el vol 

Vivaldi i Chopin (Estro i Nocturns). 
El 12 de març serà el torn d’uns altres 
habituals de l’auditori, la Compañía 
Nacional de Danza, amb un progra-
ma que homenatja el compositor 
Enric Granados en el seu centenari i 
que inclou una peça coreografiada 
pel director, José Carlos Martínez. 
En canvi, el Ballet Estatal de Geòrgia 
retrà homenatge al coreògraf Mik-
haïl Fokín amb quatre peces, una de 
les quals, La mort del cigne, que, com 
ja va fer el 2013, tornarà a ballar la in-
tèrpret Nina Ananiashvili, que està 
retirada dels escenaris.  

Una reinauguració sonada 
El centre també programarà espec-
tacles familiars (l’any que ve, El 
Trencanous), solidaris (IT Dansa) i 
gratuïts (una intervenció a la faça-
na de l’edifici del BBVA a càrrec de la 
companyia de dansa vertical Delre-
vés). Aquest 2015 es tancarà amb 
uns 4.600 espectadors. L’última 
funció del curs, dissabte de la setma-
na que ve, servirà per inaugurar amb 
una festa les reformes del Centre 
Cultural, que ha millorat l’accés. 
També es podrà veure l’exposició de 
frescos de Torres García, al vestíbul, 
i un piromusical.e 

La companyia Delrevés va fer ahir un tast a la plaça Catalunya de 
Barcelona de l’espectacle que oferirà a Terrasa al setembre. FUNDACIOCT

DANSA

Encara no s’ha acabat la 32a Tempo-
rada BBVA de Dansa al Centre Cul-
tural Terrassa –queda la Giselle del 
Bolxoi de Bielorrússia el 5 de desem-
bre– i ahir el seu director artístic, 
Adrià Fornés, ja va presentar la se-
güent, un programa que proposarà 
set espectacles de grans ballets al 
llarg del 2016 –amb accent sobretot 
en la dansa clàssica– i tres propines. 
Es tracta, altra vegada, de grans pro-
duccions que a Catalunya es poden 
veure en poques ocasions.  

El calendari proposa una barreja 
de companyies conegudes pel públic 
de Terrassa i novetats, com el debut 
de la bailaora Eva Yerbabuena amb 
Lluvia (a l’octubre) o els ballets de 
l’Òpera Nacional de Lituània (El llac 
dels cignes, el 19 de novembre) i el de 
Buenos Aires (que el 14 de maig pre-
sentarà el Messies de Händel amb 
cor i orquestra i coreografia de Mau-
ricio Wainrot). 

El Ballet de Biarritz tornarà al 
Centre Cultural Terrassa el 20 de fe-
brer amb dues peces del coreògraf 
Thierry Malandain amb música de 
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Alma Afrobeat Ensemble, 
celebració, ritme i protesta 

Joe Psalmist, en primer terme, amb la resta de components d’Alma Afrobeat 
Ensemble, la banda barcelonina d’afrobeat. LEO GARCÍA MÉNDEZ

seria ideal que tots dos pogues-
sin cantar junts”.  

Ja sigui pel canvi o per la ma-
teixa evolució de la banda, els Al-
ma Afrobeat Ensemble han apro-
fundit en l’ètica i l’estètica de 
l’afrobeat. “Volíem fer temes més 
llargs, anant cap a l’afrobeat clàs-
sic”, diu Feder. Però perquè ca-
da peça “rebi l’atenció que me-
reix” han construït el disc amb 
quatre temes i cinc remescles. 
Pel que fa a l’ètica, consoliden la 
infal·lible combinació de celebra-
ció i protesta en temes com Sha-
kedown, que denuncia amb la po-
ètica de Psalmist “el racisme ins-
titucional i la violència policial”. 
Tant ell com Feder se senten in-
closos en els canvis polítics que 
viu Barcelona. “Però també ex-
closos. Només podem votar a les 
municipals i a mi per ser africà 
sovint m’atura la policia”, diu 
Psalmist. “A mi, que sóc blanc, 
em veuen com un turista, i a ell 
com un immigrant, quan tots dos 
ho som!”, diu Feder.e 

La banda barcelonina publica el disc ‘It’s time’

MÚSICA

A poc a poc Alma Afrobeat Ensem-
ble es va consolidant com a referent 
de la música africana feta a Barce-
lona. La banda, impulsada pel gui-
tarrista nord-americà Aaron Feder, 
estrena demà (21.30 h) a la sala Les 
Enfants de Barcelona el tercer disc, 
It’s time, novament publicat pel se-
gell Slow Walk Music. La principal 
novetat respecte als treballs ante-
riors –Toubab soul (2010) i Life no 
get dublicate (2014)– és la incorpo-
ració del cantant nigerià Joe Psal-
mist, resident a Sant Vicenç dels 
Horts des de fa sis anys. Psalmist 
substitueix el senegalès Baba Gaye, 
que ha marxat a treballar a París. 
“Amb l’entrada del Joe hem canvi-
at una mica la manera de compon-
dre, perquè el Baba és més raper, 
mentre que el Joe té més musicali-
tat –explica Feder–. A més, com que 
és nigerià, coneix millor l’afrobeat. 
Això sí, tots dos són poetes. De fet, 
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Concert  
Alma Afrobeat 
Ensemble 
presenten 
demà el disc  
a la sala 
Les Enfants 


