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tol de l’obra, els dos artistes fan
brotar lasevacreativitat iexpe
riènciacomataula rasa.
Tres companyiesmés visita

ran Terrassa abans que acabi
l’any, totes internacionals. A
l’octubre, el dia 24, la tempora
da BBVA acull el Ballet de Jo
hannesburg, la companyiamés
important de Sudàfrica, amb
un Don Quixot que respecta
l’originaldePetipà iGorsky.La
figura convidada serà l’aus
tralià Aaron Smyth, juntament
amb la ballarina Michaela De
Prince, nascuda a Sierra Leone
però adoptada per una família
juevadelsEstatsUnits.
Al novembre (dia 14), el

Balleto di Siena –sorgit el 2011
amb l’afanyde llançarunaona
da d’aire fresc en el panorama
coreogràfic italià– s’endinsarà

en l’univers de Puccini amb
l’obraMadame Butterfly, crea
daperMarcoBatti i recompos
ta musicalment per Riccardo
JoshuaMoretti. I, finalment, el
5dedesembre,elBolxoideBie
lorússia (un dels tres únics tea
tres ambel títol deBolxoi) por
tarà la sevaGiselle.

D’altrabanda, enaquesta se
gona part de la temporada, el
Centre Cultural Terrassa re
forçarà la formació de públics
incorporant activitats paral∙le
lesdirigidesaescolesdedansai
instituts de secundària i batxi
llerat. De fet, hores abans de
l’espectacle d’avui, Asun Noa
les, que a part de ballarina, co
reògrafa i directora és també
professora, farà un taller per a
alumnesdel’InstitutdelTeatre
imembresd’ITDansa.!

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Que cada coreografia
siguiunviatge;quela
línia que separa l’es
pectador del ballarí
es faci més prima.

Ambaquestànimvacrearlaba
llarina i coreògrafa Asun Noa
les (Elx, 1972) la companyia
Otra Danza, que des de l’any
2008 és resident a L’Escorxa
dorde la seva ciutat.El conjunt
de dansa contemporània acu
deix avui –únic dia– al Centre
Cultural Terrassa amb la peça
Dacapo, que ve a ser la conjun
ció de dos moments artístics i
vitals de Noales i Gustavo Ra
mírez, cofundador de la com
panyia amb la coreògrafa ala
cantina.Prenentel sentitdel tí

Hihaaltresdanses... aTerrassa

Barcelona ciutat

Solidaris amb l’Alzheimer. Amb motiu
del Dia Mundial de l’Alzheimer,
l’AFAB (Associació de Familiars de
malalts d’Alzheimer) organitza una
festa per a grans i petits.
Parc de la Ciutadella. Passeig de Picasso,
21 (de 10 a 15 hores).

Fira gastronòmica de vins i caves. No-
vena edició d’aquesta fira. Venda
anticipada de tiquets, consulta a
www.eixmaragall.com
Plaça Maragall (avui, d’11 a 22.30 h,
demà, d’11 a 15 hores).

Música clàssica al MEAM. Concert de
música clàssica amb Helena Muñoz,
violí, Albert Coronado, viola, i Elisa
González-Pola, violoncel.
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores). 19 euros,
inclou visita al museu.

Poetry SlamBarcelona. Comença la si-
sena temporada d’aquests tornejos
de poesia oral, una plataforma de
creació i difusió artística a través de la
paraula. Gratuït.
CCCB. Montalegre, 5 (18 hores).

La Diàspora dels músics catalans. Du-
rant el segle XVIII trobem molts mú-
sics d’origen català treballant arreu.
Ara retornen a casa per descobrir-los
de la mà de l’Atrium Ensemble.
Sala Atrium. Consell de Cent, 435, bai
xos (18 hores). 8 euros.

Concert solidari. Concert a càrrec del
cor Coralzon (Austria) i el Cor Novau-
ra. Aportació voluntària a favor de la
Fundació Escó.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).

La guitarra del mestre Salicrú. Concert
de guitarra i flauta a càrrec dels pro-
fessors Pere Salicrú i Carles Bueno.
Parròquia Sant Miquel dels Sants. Esco
rial, 163 (18 hores). Gratuït.

Gag +Deriva. Dos solos de dansa que
parteixen d’un procés d’investigació
en relació al cos i el moviment.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (avui,
21 h, demà, 20 h). 6 euros.

Festes de la Barceloneta. Els funda-

dors de la mítica banda Los Salvajes
tornen als escenaris amb la Delfin
Fernandez Band.
Plaça del Poeta Boscà (22 hores).

Jam de cantautors. La sala convida a
qui ho desitgi a interpretar cançons
pròpies en directe.
XXIII Guitarras. Ricart, 23 (22 hores).

El sobrinodel diablo. Concert d’aquest
cantautor satíric.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi
quel, 59 (22 hores). 5 euros.

Jazz. Eva Fernández, una de les veus
sorgides de la pedrera de la Sant An-
dreu Jazz Band visita el Casino Barce-
lona amb el seu grup.
Casino Barcelona. Marina, 1921 (23
hores). 16 euros.

Music 80s. Quatre hores de música
dels anys 80. 10 euros.
Ornina Tasting Cultures. Avinguda Dia
gonal, 593 (23.45 hores)

WTF parties. Després de més de dos
anys recorrent tot el país, les WTF es-
trenen temporada a la sala The One.
The One (Poble Espanyol). Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia, 13 (24 hores).

Barcelona

CANET DEMAR (Maresme)
L’Ovidi Ferotge - Homenatge a T. La
Cia. La Dependent d’Alcoi conta a tra-
vés d’un home/xiquet –el propi Ovidi
Montllor– la història de TeresaMora.
10 euros.
La Cúpula de Comediants (22 hores).

PREMIÀ DEMAR (Maresme)
El Documental del Mes. Projecció del
documental El Visionari. L’home que
preveia l’economia mundial, Alema-
nya, 2014, 100minuts, VO en anglès
subtitulada en català. 3 euros.
Patronat Social Premianenc. Reverend
Paradeda, 26 (22 hores).

PUIG-REIG (Bages)
Poesia i veritat. Vida i obra en simbiosi
del poeta J.W. Goethe. Espectacle a
càrrec de Mireia Pintó, mezzosopra-
no, Vladislav Bronevetzky, piano, i
Miquel Desclot, narrador.
Teatre Esplai de l’Ametlla deMerola. Pla
ça del Teatre, s/n (18 hores). 27 euros.

!La 32a Temporada BBVA de Dansa entra en la segona etapa amb
quatre companyies convidades que actuaran a l’escenari del Centre
Cultural Terrassa, l’únic equipament de caràcter privat amb una pro
gramació de dansa estable. Avui és el torn d’Otra Danza, amb la peça
Da capo, una proposta contemporània de l’alacantina Asun Noales

TEMPORADA BBVA DE DANSA
Companyia Otra Danza
Centra Cultural Terrassa
Rambla d’Egara, 340
21 hores. 20 euros

TEMPORADA BBVA.

Una escena de ‘Da capo’, el treball contemporani que presenta la companyia Otra Danza

Cinema. En elmarc de la programació
infantil, aquest cap de setmana els ci-
nemes Texas programen Stand byme
Doraemon, de Takashi Yamazaki i
Ryûichi Yagi, Japó, 2014, en català
(avui i demà, 16 hores, Bailèn, 205,
Barcelona). D’altra banda a la
Filmoteca de la Generalitat
es projecta Niko 2. Lentä-
jäveljekset (Niko 2. Her-
mano pequeño, proble-
ma grande), de Kari
Juusonen i Jørgen
Lerdam , Finlàndia,
2012, en castellà, 75
minuts (avui i demà, 17
h, plaça Salvador Seguí,
1-9, Barcelona, 2 euros,
amb carnet Club Súper 3,
entrada gratuïta).

Festes de la Mercè al CaixaForum.La
butxaca del pantaló és un telèfon és
un dels espectacles que es pot veure
fins demà en aquest espai. Es tracta
d’una esbojarrada història que ense-
nya als menuts i als seus pares com

adquirir un esperit crític tot
jugant amb els fonaments
de la ciència i la tecnolo-
gia (avui, 17.30 h, de-
mà, 12 h, 6 euros).
CaixaForum. Av. Fran
cesc Ferrer i Guàrdia, 68,
Barcelona.

Festa dels petits valents.
Els jardins del Palau
Robert es transformen
avui en una planta de
l’Hospital de Sant Joan

de Déu on los famílies i infants po-
dran conèixer de ben a prop alguns
dels programes que es duen a terme
en aquest hospitalmaternoinfantil. A
l’entrada, els nens rebran una polse-
ra que els convertirà en pacients i po-
dran participar en una vintena de ta-
llers lúdics: podran guarir un nino de
drap, convertir-se en científics, jugar
amb els gossos de l’hospital que aju-
den els nens ingressats a recuperar-
se o ballar amb els pallassos.
Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107,
Barcelona (avui, de 10 a 19.30 hores).

Màgia júnior. Espectacle de màgia.
Teatre del Raval. Sant Antoni Abat, 12,
Barcelona (avui, 18 h, demà, 12 h). 10
euros.

Josep Maria Serra

!El temible llop Volteric s’ha instal·lat
a Porcland, on ha instaurat un règim

de terror que té atemorits els
porquets que hi habiten. El
valent porquet Da Vinci deci-
deix anar a cercar l’ingredi-
ent màgic del coratge per
portar-lo fins al seu poble i,
així, poder vèncer el tirà.
Aquesta divertida obra de
Sergio Pons vol trencar
amb l’estereotip de la por
com a element negatiu i
paralitzant.
Teatre Akadèmia. Buenos

Aires, 47-49 (avui, 18 h, demà,
12 h). 12 euros.

El porc ferotge
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