La Colla Castellera Ganàpies de la UAB és una
de les formacions castelleres pioneres en l'àmbit
universitari català. Des de la seva creació, l'any
1992, han desenvolupat una important activitat
al voltant del món dels castells i de la potenciació
de la cultura popular al campus de Bellaterra. A
partir del curs 1999-2000 es van incorporar al
programa de dinamització de Cultura en Viu.
La realitat castellera universitària és tan intensa
com controvertida. Aquestes colles estan
formades íntegrament per estudiants universitaris,
és a dir, que l'edat de la "canalla" és molt diferent
de la de les colles tradicionals. Aquest fet obliga
que la imaginació superi les tradicions i ha calgut
adaptar el pom de dalt dels castells. Així, les
figures tradicionals de l'aixecador i l'enxaneta
queden substituïdes per la nova aconxaneta, un
personatge amb una denominació d'origen
universitària, exclusiva i intransferible.
A més dels Ganàpies de la UAB, actualment
existeixen altres cinc colles universitàries: els
Arreplegats de la Zona Universitària (UPC/UB);
els Emboirats de la Universitat de Vic; els
Gambirots de la Universitat de les Illes Balears;
els Marracos de la Universitat de Lleida i els
Xoriguers de la Universitat de Girona.
Aquest cap de setmana, 8 i 9 de març, a Terrassa
es celebren les Jornades d'Associacions
Castelleres Universitàries, JACU 2003 amb
l'objectiu de donar a conèixer aquesta activitat
fora del seu àmbit habitual i alhora potenciar els
lligams entre les diferents colles.
Les jornades estan organitzades per totes les
colles i pel Grup Bocs i Cabres Joves
Castellers/eres de Terrassa, com a entitat
coordinadora de la localitat que les acull.
Trobareu el programa d'activitats a l'interior
d'aquesta agenda.

recomanacions i
ofertes culturals
Aquesta setmana, a Cultura en Viu tenim entrades
de 2x1 per a dos espectacles que L'Estruch
espai per al desenvolupament de les arts de
Sabadell presenta dins la seva nova programació.
Et diré sempre la veritat, amb Lluís Homar
Dissabte 8 de març, a les 21,30 h
Promoció: 30 entrades 2x1 a 7,20 
Toti Soler i Ester Formosa
Divendres 14 de març, a les 21,30 h
Promoció: 30 entrades 2x1 a 7,20 
Informa't a la nostra pàgina web de la resta
d'ofertes exclusives per a la comunitat
universitària.

Cultura en Viu
Edifici d'Estudiants de la Plaça Cívica
Tel: 93 581 27 56
A/e: cultura.enviu@uab.es

www.blues.uab.es/cultura
consulteu a la nostra web la programació al llarg del curs

3/9 març 2003
literatura i cinema
mostra de gòspel a l'autònoma

fellini i ripstein al centre de la imatge

jornades d'associacions castelleres
universitàries
enric cassasses,
poemes contra la guerra

l'agenda · 3

ganàpies de la uab,
castells entre classes

literatura i cinema

Giuletta de los espíritus, de Federico Fellini
Dins del cicle "Història del Cinema II"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica.
Hora: a les 12 h - Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Castells entre classes
Exposició fotogràfica de les colles castelleres universitàries participants
a les Jornades d'Associacions Castelleres Universitàries
JACU 2003.
Lloc: Local dels Castellers de Terrassa (C/ Pasteur, 46-48 Terrassa)
Del 3 al 9 de març de 2003

dimarts 4
LITERATURA I CINEMA

ORLANDO

El Cine club Fritz Lang de la UAB proposa un cicle
d'adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries,
que es projectarà tots els dimarts de març fins el 8
d'abril, a les 12 h.
L'objectiu d'aquest cicle de sis pel·lícules no ha estat
fer una mostra representativa dels diferents tipus
d'adaptacions, sinó acostar-nos de forma directa a
sis joies cinematogràfiques que es corresponen amb
sis grans obres literàries: Orlando, de Virginia Woolf,
portada a la gran pantalla per Sally Potter (recentment
recordada a la pel·lícula Las horas, de Stephen
Daldry); Edipo rey, on la passió desbordant de
l'obra de Sòfocles inunda la pantalla gràcies a un
Passolini molt inspirat que, com sempre, omple de
vida cada seqüència; El sueño eterno, que crea
una atmosfera única en la que es mouen mites com
Bogart i Bacall, de la mà d'un dels grans, com ho
és Hawks; Vania en la calle 42, basada en l'obra
teatral de Txèkhov; El amigo americano, el misteri
i l'ambient de l'obra de Patricia Highsmith portada
al setè art per un Wenders en plena forma; i finalment,
El proceso, de Franz Kafka, dirigida per Orson
Welles, sens dubte la perla del cicle, una novel·la i
una pel·lícula que han marcat la vida dels seus
autors, lectors i espectadors.

inscripcions obertes a
cursos i tallers de
cultura en viu
Segueixen obertes les inscripcions a diferents cursos
i tallers per aquest segon semestre.
Taller de danses occitanes
Arxiu Occità de la UAB
Monogràfic de cinema: La mort del Western
Cineclub Fritz Lang de la UAB
La simfònica de prop:
La música orquestral de Schubert i Beethoven
OSV (Orquestra Simfònica del Vallès)
Curs Viure amb el Pop.
Art davantguarda i cultura de masses a lEuropa
dels anys seixanta
* MACBA (Museu dArt Contemporani de Barcelona)
Làudio-visual que sescolta
(Paisatges sonors, la confluència àudio-visual)
* SGAE
Horari dinscripcions: d11h a 14h i de 15h a 18h
(*) Les inscripcions a aquests cursos es realitzen a les
seves seus
Per a més informació:www.blues.uab.es/cultura/cursos.htm

Orlando, de Sally Potter
Basada en la novel·la de Virgina Woolf
Dins del cicle "Literatura i Cinema. Adaptacions cinematogràfiques"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica.
Hora: a les 12 h
Entrada: 2,5  / Socis del Cine club Fritz Lang, entrada gratuïta.
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang de la UAB
RECITAL POÈTIC
Poemes contra la guerra amb ENRIC CASSASSES
Lloc: Plaça Cívica
Hora: a les 12 h
Ho organitza: Estudiants de 1er de Periodisme
Hi col·labora: Institució de les Lletres Catalanes

dimecres 5
CINEMA
La perdición de los hombres, d'Arturo Ripstein
Dins del cicle "Els dimecres, cinema en VO"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica.
Hora: a les 12 h i a les 16 h - Entrada: 2,5 
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB

dijous 6
MÚSICA
Mostra del Taller de Gòspel
Direcció: Emmanuel Djob
Amb la participació del Combo de Música Moderna de la UAB
Lloc: Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB
Hora: a les 17 h - Entrada gratuïta
Ho organitza: Aula de Música de la UAB

dissabte 8
CASTELLERS
Jornades d'Associacions Castelleres Universitàries,
JACU 2003 a Terrassa
- 12 h Exhibició Castellera de les sis colles castelleres universitàries
a la Plaça de la UPC (C/Colom)
- De 18 h a 20 h Xerrada-Debat: Les Colles Universitàries a
lActualitat amb un representant de cada colla
a la Biblioteca Central de Terrassa (Passeig de les Lletres, 12)
-22.30 h Festa Universitària amb el grup de rock n roll
CALLES GRISES i DJs BOCS & CABRES SOUND MACHINE
a la Plaça del Vapor Ventalló

diumenge 9
CASTELLERS
Jornades d'Associacions Castelleres Universitàries,
JACU 2003 a Terrassa
- 10 h Matinades amb els Grallers dels castellers de Terrassa i colles
universitàries
- De 10,30 h a 13 h Xocolatada, gimcana popular i actuació
castellera al Parc de Vallparadís
- 17,30 h Torneig JACU 2003 de futbol per a les colles castelleres
universitàries al camp de futbol de la UPC (C/Colon)
Ho organitza: Colla Ganàpies de la UAB, Colles castelleres
universitàries i Grup Bocs i Cabres Joves Castellers/eres de Terrassa

