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Del 3 al 28 d’abril
de 2017

Ara fa 40 anys: país,
comunicació i cultura
Durant els anys 2016 i 2017 se celebren els 40 anys de diversos fets
molt rellevants per al sistema comunicatiu de Catalunya, com són la
creació de mitjans de comunicació en català i la celebració del II
Congrés de Cultura Catalana. Concretament, al 1976 apareix el diari
Avui, l’emissora en català Ràdio 4, i a la televisió, el programa Giravolt.
Al 1977 hi ha la cloenda del II Congrés del Cultura Catalana i es fa
en català el programa d’informatius de televisió Miramar a la delegació
a Catalunya de TVE.
L’exposició ens aproparà a aquests fets a través de fotografies, arxius
d’àudio, portades de diaris i anuncis de l’època, així com diversos
artefactes com magnetòfons, micròfons, movioles, projectors, etc.
que oferiran al visitant una visió més real del material que es feia servir
aleshores.
Del 20 de març al 18 de maig de 2017
Sala d’Exposicions de la UAB (Edifici de la Biblioteca
de Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica)

L’entrada a la Sala Cinema, a la Sala Teatre i a les exposicions
és gratuïta però està limitada a l’aforament.
Les taquilles obren mitja hora abans de cada espectacle
i una hora abans de les preestrenes dels dijous.
La programació de la Sala Teatre i Sala Cinema està reconeguda
dins l’activitat “Viu la Cultura” (carnet cultural).

Informació:
Edifici L’Àgora
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.cat

Tu hi toques? #johitoco
Un piano de cua a la
Facultat de Filosofia i Lletres
El dimecres dia 5 d’abril la Facultat de Filosofia i Lletres comptarà
amb la instal·lació d’un piano de cua cedit pel prestigiós “Concurs
Internacional de música Maria Canals”.
L’instrument estarà ubicat a la carpa exterior del bar des de les 10.00h
i fins a les 17.00h. Tothom que estigui avesat a tocar-lo (professorat,
alumnat, PAS) podrà fer-ho, sol o acompanyat amb altres
instrumentistes.
Per assegurar la continuïtat de la música durant el dia, comptarem
amb un animador que interpretarà peces diverses. A més, a partir de
les 14,30h el Cor de la UAB hi farà una actuació cantant algunes
peces del seu repertori habitual.

Dimecres 5 d’abril, de 10.00 h a 17.00 h
Facultat de Filosofia i Lletres

exposició

Beca Carnet Jove
Connecta’t a la fotografia
L’objectiu de la Beca Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia és
promoure l’accés dels joves al món professional del periodisme
fotogràfic, oferint-los una primera experiència en aquest camp.
Es tracta d’una beca de caràcter anual que va acompanyada d’una
dotació económica de 5000€ a més d’una estada formativa d’un any,
a mitja jornada, al diari La Vanguardia com a fotògraf. Poden ser
beneficiàries de la beca les persones que tinguin entre 16 i 31 anys
al llarg de l’any de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove
de la Generalitat de Catalunya
Com a resultat d’aquesta convocatòria, s’ha creat una exposició de
caràcter itinerant que mostra les fotografies presentades per la persona
beneficiaria de la Beca Connecta’t a la Fotografia del Carnet Jove i també
fotografies de les cinc persones finalistes de la mateixa convocatòria.

dansa-teatre-música

Comença l’Escena UAB
A finals d’abril i durant tot el mes de maig, els tallers i els Grups
Estables de teatre, música i dansa pujaran a l’escenari de la Sala
Teatre de la UAB per mostrar les creacions en les que han treballat
durant els darrers mesos.
L’estrena del cicle la farà el Grup Estable de Teatre amb l’espectacle
“La libertad en el tejado”, de l’autora María Teresa León. Seguidament,
el Grup de Teatre de la sala d’assaig a escena interpretarà en català
“Bésame mucho” de Javier Daulte. I finalment, el Grup d’Iniciació al
teatre donarà vida als textos de Txèkhov.
El grup d’iniciació a la dansa contemporània i el nivell mig també
trepitjaran l’escenari de la Sala Teatre per presentar la mostra final
del seus tallers.
El punt i final el posarà, com ja és tradició, el Concert de Primavera,
que un any més comptarà amb el Cor i Orquestra de la UAB, el Cor
de Farmàcia de la UAB i músics de l’ESMUC.

Del 24 d’abril al 23 de juny de 2017

Abril i maig 2017

Espai Expositiu de Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica

Sala Teatre de la UAB

xerrada literària

En conversa a la UAB

Programació

María do Cebreiro i Eider Rodriguez

Abril

María do Cebreiro i Eider Rodriguez, dues de les escriptores emergents
més importants de les lletres gallegues i basques, respectivament,
conversaran sobre diverses qüestions relaciones amb la seva obra
literària i el fet d’escriure en una llengua minoritzada i un sistema
literari no hegemònic.

Dimarts 4 a les 12.00 h

María do Cebreiro Rábade (Santiago de Compostela, 1976) és poeta,
assagista i professora de Teoria de la Literatura a la Facultat de
Filologia de la USC.
Eider Rodriguez (Errenteria, 1977) ha estat periodista, traductora
i editora i professora en el Departament de Llengua i Literatura de
la Universitat del País Basc.
Modera: Jordi Julià, professor del Departament de Filologia Espanyola
Organitza: Mínors d’Estudis Gallecs i d’Estudis Bascos de la UAB.
Dimarts 25 d'abril, a les 13.00 h

cinema

¿Qué me pasa, doctor?
de Peter Bogdanovich
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el Cicle de Cinema New Old Hollywood

música

Dimecres 5 de les 10.00 h fins les 17.00 h

Un piano de cua
a la Facultat de Filosofia i Lletres
Concurs Internacional de música Maria Canals
Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB

cinema

Dijous 6 a les 13.00 h

Preestrena de Cinema
Rosalie Blum, de Julien Rappeneau
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Sala Cinema de la UAB

cinema

Dimarts 25 a les 10.00 h

Tiburón, de Steven Spielberg
Dins el Cicle de Cinema New Old Hollywood
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

música i dansa

Dia Internacional de la Dansa
i concerts Autònoma Actua
Com ja és tradició la UAB celebra el Dia Internacional de la Dansa
oferint a la comunitat UAB un programa de peces curtes dels grups
i ballarins de la pròpia universitat i convidant un duet professional.

Converses a la UAB
María so Cebreiro i Eider Rodriguez
Organitza Mínor d'Estudis Gallecs i d'estudis Bascos de la UAB
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 25 a les 18.00 h

teatre

La libertad en el tejado,
de Maria Teresa León
Grup Estable de l’Aula de Teatre

Comptarem amb l’actuació del grup d’Iniciació i el nivell mig de dansa
contemporània de la UAB, sota la direcció de Laia Santanach, un
solo d’en Marc Codony, i la peça AURA de la Companyia Yugen.

Dins el cicle Escena UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

En aquesta ocasió el DID s’emmarca dins el #debatspúblicaXXI
i també podrem gaudir dels concerts de Sergi Botswana i Sara Terraza
Group, cantautors seleccionats de la convocatòria Autònoma Actua
d’enguany.

Dia Internacional de la Dansa
Autònoma Actua

Consulteu el web per veure els horaris definitius de cada grup.

xerrada

Dimarts 25 a les 13.00 h

Dimecres 26 a les 12.15 h

música i dansa

Lloc: Plaça Cívica de la UAB

Dimecres 26 a les 13.00 h i a les 18.00 h

teatre

Dijous 27 d'abril a les 11.30 h

La libertad en el tejado,
de Maria Teresa León
Grup Estable de l’Aula de Teatre

Dimecres 26 d’abril entre les 12.15 h i les 15.00 h
Plaça Cívica de la UAB

Dins el cicle Escena UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 27 a les 13.00 h

Preestrena de Cinema
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

teatre

La libertad en el tejado
Autora: Maria Teresa León
Direcció: Ricard Gázquez
Grup Estable de Teatre
La Libertad en el Tejado va ser escrita a finals dels anys 40 a l’exili
argentí de María Teresa León. Es tracta d’una peça de matisada
complexitat poètica sobre la condició humana.
“Un acte sacramental sense sacrament” on la Raó adormida intenta
despertar. Un grup de supervivents a les teulades madrilenyes després
de la Guerra Civil Espanyola. L’home del segle XX atrapat pel destí
davant la barbàrie. Personatges desesperats per trobar la llibertat al
caire de l'abisme. La proposta que presenta el Grup Estable de Teatre
intenta reflectir amb el màxim rigor la riquesa literària i teatral d'aquesta
obra plena de llums i d’ombres. Recuperen aquest drama mai abans
estrenat sobre l’horror i la misèria de l’Espanya de postguerra.
Dimarts 25 d’abril a les 18.00 h
Dimecres 26 d’abril a les 13.00 h i a les 18.00 h
Dijous 27 d’abril a les 11.30 h
Sala Teatre de la UAB

cinema

