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fiques, el projecte El Documental del Mes es-
trena cada mes una pel·lícula documental inter-
nacional de qualitat, de temàtica i procedència 
diversa, a més de setanta sales de Catalunya, la 
resta de l’Estat espanyol, Xile i Colòmbia.
El Documental del Mes és la prolongació del 
Festival Internacional de Cinema Documental 
DocsBarcelona al llarg de l’any i el territori. És 
una iniciativa de DocsBarcelona, nascuda en el 
marc del projecte europeu CinemaNet Europa, 
l’any 2004. La selecció de documentals la fa un 
comitè de selecció de Paral·lel 40.
Després del documental hi ha un fòrum que 
compta amb la participació de diferents espe-
cialistes en matèria cinematogràfica. 

• Entrada lliure sense inscripció
• Espai: Sala Noble
• Aforament: 40

Cinema
L’Ateneu acull El Documental del Mes com 
a iniciativa principal i, de forma esporàdica, 
altres projeccions puntuals. 

El Documental del Mes

Amb l’objectiu d’acostar el gènere docu-
mental al màxim nombre d’espectadors 
possible i incrementar la presència del 
documental a les pantalles cinematogrà-
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Memòries del Tsunami 

Divendres 28 d’abril, 19 h 
Temàtica: Medi ambient | Drets humans
Una història sobre fantasmes i esperits que 
mostra com les onades del tsunami que el 2011 
va trasbalsar el Japó segueixen vives en l’ima-
ginari col·lectiu dels pobles que van patir la 
tragèdia. 
Observem amb incredulitat la construcció d’un 
espigó immens al llarg de 400 km que bloque-
jarà per complet l’obertura al mar dels pobles 
de la costa de Tohoku. L’11 de març de 2011 un 

tsunami sense precedents va assolar el Japó, 
deixant al seu pas més de 15.000 persones 
mortes i un país devastat. Aquesta onada mor-
tífera va ser conseqüència d’un terratrèmol de 
magnitud 9 que havia tingut lloc aquella matei-
xa matinada. Per als habitants de la ciutat de 
Sendai, capital de la prefectura de Miyagi, el 
mar s’ha acabat convertint en un element hostil. 
Des d’aleshores s’està construint un espigó im-
mens mentre els desapareguts tornen a assal-
tar la vida des de les profunditats del mar. Igual 
que el mur antitsunamis s’estén per la costa, 
es multipliquen també els casos de fantasmes 
i esperits que tornen a casa arreu del litoral 
japonès. El món visible i l’invisible conflueixen 
en aquesta terra de ningú que tot just s’està co-
mençant a reconstruir i a recuperar de la gran 
onada devastadora. Un recorregut misteriós i 
poètic a través de testimonis supervivents de la 
catàstrofe que mostren amb profunditat emoci-
onal com el tsunami va afectar les seves vides i 
com mantenen la creença que els esperits de 
les víctimes segueixen presents, fins al punt que 
es converteixen en reals. Cada imatge, soroll i 
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The Pawnshop

Divendres 26 de maig, 19 h 
Temàtica: Societat | Economia
Una emotiva història, plena d’un humor boig i 
estrany, que mostra com els propietaris d’una 
casa d’empenyoraments lluiten per sobreviure 
mentre ajuden a persones més necessitades.
La Jola i el Wiesiek són una excèntrica parella 
de negocis de Bytom, Pòlonia. Posseeixen, pro-
bablement, la casa d’empenyoraments més gran 
d’Europa. No obstant això, el seu temps de glò-
ria ha acabat, degut al tancament de les mines 

sensació ens transporta a un món a mig camí 
entre la vida i la mort, on l’absència dels éssers 
estimats es fa més palpable que mai.

• Direcció: Hélène Robert i Jeremy Perrin 
• 2019 
• 68 min 
• França 
• Japonès (subtítols en català)

Premis i festivals:

• DocsBarcelona. Espanya, 2020
• IDFA. Països Baixos, 2019
• Cinéma du Réel. França, 2019
• Salem Film Festival. EUA, 2020
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i el creixement de l’atur a la ciutat. Privats de 
queviures, els habitants de la «Detroit polonesa» 
cada cop empenyoren més objectes absurds i 
sense ús. Ni les boges idees de màrqueting d’en 
Wiesiek, ni el tendre cor de la Jola poden ajudar 
a la decadent economia. Ella ajuda els clients no 
només amb paraules amables, sinó també amb 
una sopa calenta o una manta. Tot i que la casa 
d’empenyoraments porta pèrdues, aquesta s’ha 
convertit en un centre de vida important per a 
la comunitat local. El negoci aviat es trobarà en 
el llindar de la insolvència i la relació de la Jola 
i el Wiesiek es posarà a prova. Una història que 
mostra com davant d’un desastre imminent, la 
creativitat i la força no tenen límits.

• Director: Lukasz Kowalski
• 2022
• 81 min
• Polònia
• Polonès (subtítols en català)

President

Dijous 22 de juny, 19 h 
Temàtica: Política | Societat
Nelson Chamisa vol transformar Zimbàbue. La 
primera campanya electoral de l’era post Mu-
gabe es converteix en un xoc trepidant entre 
democràcia i dictadura.
Després de 37 anys del règim de Robert Muga-
be, Zimbàbue es troba en un moment crucial. 
Nelson Chamisa es converteix en el nou líder 
de l’oposició i el seu carisma impulsa la cam-
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• Camilla Nielsson
• 2021
• 115 min
• Dinamarca, Noruega i Estats Units
• Anglès i shona (sense subtítols)

Premis i festivals: 

• DMZ Film Festival. Corea, 2021
• Encounters Film festival. Regne Unit, 2021
•  FIPADOC International Documentary Fes-

tival. Biarritz (França), 2022
• DOK.fest München. Alemanya, 2021
• CPH:DOX. Dinamarca, 2021
• Sundance Film Festival. Estats Units, 2021

panya electoral més poderosa de la història. El 
país sencer es mobilitza pel canvi, però la vella 
guàrdia liderada per Emmerson «El Cocodril» 
Mnangagwa està disposada a tot per mantenir 
el poder. Una crònica inspiradora i impactant 
sobre la lluita per la democràcia en un sistema 
corrupte controlat pels militars. Un thriller po-
lític d’una intensitat mai vista, un xoc trepidant 
entre democràcia i dictadura.
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D’Arrel

La Sala Clàssica de l’Ateneu dona pas al cicle 
D’Arrel, una oportunitat per aproximar-se a les 
músiques tradicionals d’arreu del món. 

Gaudirem de propostes de veus emergents i 
projectes singulars des de la proximitat del di-
recte més despullat —amb la mínima microfonia 
i amplificació— i en un context acústicament 
ressonant, com la Sala Noble. Un format íntim 
però amb força, on el límit entre públic i artista 
es dissol tant metafòrica com físicament. 
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Música i arts  
escèniques
Concerts, teatre, espectacles multidiscipli-
naris i exposicions dins el marc de la progra-
mació cultural estable de l’Ateneu.  



per tal d’aportar-nos les experiències que viuen 
quan les canten. Trobarem cançons de plany, de 
festa, de joc, religioses, d’autor, de bressol, que 
expliquen històries..., totes elles passades pel 
seu sedàs expressiu i musical, el qual les dota 
de sentit contextual i les fa més properes.

• Magalí Sala Mas, veu
• Gina Quatrecases Archs, veu
• Miguel Gómez García, veu

A més dels concerts mensuals a la Sala Noble, in-
clou l’edició d’estiu: tres concerts que tindran lloc 
al jardinet de l’Ateneu, també de música d’arrel, 
però en aquest cas per fer ballar el públic assistent. 

• Entrada lliure sense inscripció
• Espai: Sala Noble
• Aforament: 40
• Obertura de portes: 30 minuts abans (18.30 h)

Aluca Trio Vocal

Divendres 14 d’abril, 19 h 
Polifonies tradicionals d’arrel mediterrània
El seu repertori és d’orígens, contextos i sonori-
tats molt variades. Prenen com a referència una 
certa estètica vocal i sonora d’arrel mediterrà-
nia, però els interessa mostrar unes cançons 
tradicionals vives que, tot i connectar-nos amb 
el passat, també ens parlin en present. Per això 
busquen inspiració en tot tipus de músiques 
que els ressonen, més properes i més llunyanes, 
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Lofoten Cello Duo

Divendres 12 de maig, 19 h 
Folk contemporani
Lofoten Cello Duo és un duet amb llarga trajec-
tòria i que ha actuat a tot Europa. Han creat un 
llenguatge únic combinant les veus i els violon-
cels, i donen voltes al repertori tradicional de 
molts llocs diferents, tot creant un concert únic. 
També componen temes propis, una cosa que 
té més presència al seu tercer àlbum, Octopo-
da. Una novetat del tercer disc és la incorpora-
ció de la Nychelharpa, l’instrument més repre-

sentatiu de la música tradicional de Suècia, un 
híbrid entre corda fregada i tecla. 

• Carles Muñoz Camarero, violoncel i veu
• Håvard Enstad, violoncel i veu

Kodjo Senyo & The Lesko Synergies 

Divendres 16 de juny, 19 h 
Cantautor ewé (Togo) 
Kodjo Senyo és original de Lomé, Togo, a la Cos-
ta Oest d’Àfrica. Va començar a fer música quan 
era adolescent, inspirat per músiques americanes 
com el blues, el soul o el jazz. Va arribar a Cata-
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Vespres de Jazz i Versos

Un divendres al mes convidem un autor o au-
tora del nostre entorn literari per presentar 
obra nova, llegir textos inèdits o actualitzar la 
seva presència amb el públic. La seva interven-
ció entra en diàleg amb un grup de jazz que, 
de manera improvisada, li dona la rèplica amb 
estàndards inspiradors i relacionats lliurement. 
Tot plegat, un espectacle contingut, de qualitat, 
que busca la intimitat d’artistes i públic des del 
ressò de la paraula i l’harmonia, més que des de 
l’obvietat i l’estridència. 

• Entrada lliure sense inscripció
• Espai: Sala Noble
• Aforament: 40

lunya l’any 2001 i diu Kodjo que va ser aleshores 
-quan l’arrel va arribar a la diàspora- que va co-
mençar la seva música. És en aquest moment que 
incorpora la llengua i la música del poble ewé al 
seu repertori, creant un pont musical entre Togo 
i Catalunya, on sonen Tracy Chapman, Lokua 
Kanza, Ry Cooder, Bonga, Quimi Portet i Richie 
Havens. Com l’Ocell serà el seu 2n àlbum, des-
prés d’un primer treball gravat a L’Empordà, on 
va residir durant anys. En aquesta ocasió Kodjo 
comptarà amb la complicitat de Nacho Lesko, 
qui ha participat en diverses gires de bandes 
com El Último de la Fila, Estopa, Rosario Flo-
res, Manolo García, Antonio Carmona, Antonio 
Vega, O’Fu8nkillo o Nacha Pop. També com a 
músic d’estudi i produint o coproduint artistes 
com Peret, Manolo Garcia o Malditos Roedores. 

• Kodjo Senyo, guitarra i veu
•  Nacho Lesko, percussió, teclat 
  i programacions
•  Activitat coorganitzada amb el Servei de 

Cooperació de l’Ajuntament de Rubí.
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Magnètic, amb Tebu Guerra

Divendres 21 d’abril, 19.30 h
Tebu Guerra, figura canària de la «poesia en es-
cena», ocupa un espai singular entre escriptura, 
teatre i oralitat, sempre en comunicació directa 
i vivencial amb el públic. Manté igualment una 
activitat productiva i editorial contínua, premi-
ada pel Poetry Slam Gran Canaria 2022. Art i 
avantguarda, doncs, reunits en la seva primera 
visita a la cuitat.
El contrapunt musical vindrà amb Mezzogior-
no Trio, formació de blues i jazz integrada per 

Giorgio Colli, saxo tenor; Alvaro Taborda, con-
trabaix, i Wenceslao Galán, teclat.
Veu i escena: Tebu Guerra
Música: Mezzogiorno Trio

Hoy estamos, amb José Liñán

Divendres 19 de maig, 19.30 h
José Liñán va irrompre en el panorama ru-
binenc amb El día que murió Sergio Algora, obra 
de ressò biogràfic, a l’ombra de Gil de Biedma i 
altres poetes de la consciència. Amb un discurs 
alhora senzill i punyent, de registre nítidament 
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Venen amb mi, amb Bernat Muñoz

Divendres 9 de juny, 19.30 h
Amb l’actor i director Bernat Muñoz, nom con-
solidat a l’audiovisual català, així com al cinema 
i el teatre espanyol, iniciem una nova secció —
molt esperada— dels nostres Vespres. Es traca 
de presentar els poemes que han acompanyat 
i acompanyen una vida, la veu intermitent, però 
fidel, que fa camí amb nosaltres. Veu en tercera 
persona, però incorporada per sempre més en 
la nostra intimitat. Silenci: obrim el teló!
Una ocasió com aquesta mereix la presència 
d’un trio assenyalat. Es tracta de tres músics de 
la ciutat força apreciats: Enrique Heredia, ba-

urbà, va continuar amb Ciudad dormitorio, més 
madura i reflexiva. Seguirem ara, de la mà de 
l’autor, la continuació d’aquesta obra poètica 
íntima i a la intempèrie.
Un duo veterà i molt compensat, format per 
Wise (contrabaix) i Alex (piano), amb interven-
cions en espais de música i literatura, replicarà 
la veu del poeta.

•  Autor convidat: José Liñán
•  Música: Wise (contrabaix) i Alex (piano)
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teria; Andrés Gil, piano, i Alvaro Taborda, con-
trabaix. Seran els estàndards que venen amb 
nosaltres.

•  Autor convidat: Bernat Muñoz
•  Música: Tres de Tres

10è Cicle de Jazz 

L’Associació Jazz Rubí torna una temporada 
més a  l’Ateneu Municipal com a escenari del 
10è Cicle de Jazz, amb una programació estable 
d’actuacions en directe que combinen el format 
de concerts amb jam-sessions obertes a la par-
ticipació, amb l’objectiu de promoure, gaudir i 
apropar la cultura del jazz.
Reprendrem els concerts del 10è Cicle de Jazz a 
partir del mes de març, quan ja torni el bon temps, 
per poder gaudir-los al jardinet de l’Ateneu. 

•  Espai: jardinet
•  Aforament: 60
•  Entrada lliure sense inscripció

AJR Jam Session

Diumenge 30 d’abril, 12.30 h
Com és habitual durant el Cicle de Jazz, així 
com durant les Jornades, l’Associació Jazz Rubí 
organitza una jam-session, on músics professio-
nals i amateurs compartiran escenari. 
Si vols venir a tocar, pots apuntar-te a la jam 
enviant un correu electrònic a associaciojazzru-
bi@hotmail.com, dient quin instrument toques i 
quins temes t’agradaria interpretar. 
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jía i el seu grup ens convidaran a un viatge so-
nor d’alta volada. D’origen mexicà, el guitarrista 
Eddie Mejía viu a Barcelona. Com a intèrpret i 
creador atresora una veu singular, contemporà-
nia, però alhora també en sintonia amb la millor 
tradició jazzística. Aquest cop Mejía comptarà 
amb tres músics de prestigi reconegut: Bill Mc-
Henry —que ha treballat amb Paul Motian i An-
drew Cyrille, entre altres—, Manel Fortià —Cha-
no Dominguez, Chris Cheek...— i Ramon Prats 
—Lee Konitz i Eric Alexander. Un quartet com 
per no perdre-se’l sota cap excusa.

•  Eddie Mejía, guitarra
•   Bill McHenry, saxo tenor
•   Manel Fortià, contrabaix
•  Ramon Prats, bateria

Eddie Mejía Quartet 

Diumenge 21 de maig, 12.30 h
Eddie Mejía, un dels músics més rellevants de 
les darreres fornades del nostre jazz, visita per 
primera vegada Rubí per presentar un repertori 
nou, d’autoria pròpia. Amb influències de Pat 
Metheny, Ornette Coleman i Keith Jarrett, Me-
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TEATRE
L’Ateneu proposa obres de teatre sovint inè-
dites, creades especialment per a l’ocasió. 

•  Aforament limitat (30 persones per 
representació)

•    Per participar en l’esdeveniment es 
podrà fer inscripció al web  
www.ateneurubi.rubidigital.cat. 

Siyahamba

Dijous 27 d’abril, 19 h 
Activitat coorganitzada amb el Servei de 
Cooperació de l’Ajuntament de Rubí
Espectacle amb debat per reflexionar, compar-
tir i qüestionar-nos el món que volem.
La Dana i l’Oscar viuen en una caseta amb un 
petit jardí als afores de Barcelona. La seva gran 
il·lusió és tenir un fill, però de moment no hi ha 
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Posada en escena

•  Guió i producció executiva: Beti Español
•  Debatista i treball de dicció: Carme Vilar
•  Direcció i il·luminació: Joan Monells

sort. L’Aiman i en Moussa, dues persones que 
han hagut d’abandonar el seu país amb tot el 
que això comporta, entraran a formar part de 
les seves vides i posaran a la corda fluixa tot el 
seu món.

Repartiment

• Alí Chailat és l’Aiman
• Mireia Gatius és la Dana
• Sahid Kelfallah és en Moussa
• Lluís Pérez és l’Oscar

Entre Bambalines

• Treball de cos: Gloria José
• Escenografia: Marije Visser
• Fotografia: Judit Butjosa
• Vídeo: Joan Teixidó
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Cursos, tallers  
i conferències

Art i pensament

Club de Lectures de Filosofia 
Contemporània

L’Ateneu de Rubí dona continuïtat al Club de 
Lectures de Filosofia Contemporània; un espai 
per llegir, debatre i valorar alguns dels textos 
cabdals del nostre pensament. Una iniciativa, 
doncs, adreçada a les persones interessades en 
els problemes teòrics que emmarquen el dis-
curs de la filosofia, les humanitats o les ciències 
—socials i naturals— dels nostres dies.
Optem millor pel text sencer i breu, abastable 
en algunes sessions, que no pel tractat extens 
i de gran format; per la prosa assagística i pu-
nyent més que per l’exposició doctrinària o 
escolar. En aquest sentit, proposem als partici-
pants només tres regles de joc: formació acadè-
mica adequada, compromís real amb el text i un 
cert domini de la posició subjectiva (posiciona-
ment còmode amb l’Altre).
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Club de Lectura Criminal

Club dedicat a les novel·les negres, enteses 
en el sentit més ampli del terme: policíaques, 
detectivesques, de misteri i thriller. Un llibre 
cada mes, d’octubre a juny. A la programació 
veureu que us proposem històries escrites i 
publicades per escriptores i escriptors dels 
Països Catalans.
El tercer dimarts de cada mes ens reunim ha-
vent llegit el llibre i l’autora o l’autor ens acom-
panyarà. Elles i ells participaran a la sessió, on 
podrem escoltar de primera mà com i per què 
han creat aquests mons. Podrem intercanvi-
ar idees, exposar les nostres interpretacions i 
plantejar preguntes. Sense adonar-nos-en, co-
mençarem a reconèixer la literatura i les perso-
nes properes que creen històries tan grans com 
poden ser les novel·les negres estrangeres.

• Espai: Sala Noble
• Aforament: 24
• Activitat amb inscripció prèvia

Oferim un programa força estimulant: L’assaig 
com a forma, d’Adorno; L’ull i l’esperit, de Mer-
leau-Ponty, i Nietzsche, la genealogia, la història; 
de Foucault.
A càrrec de Wenceslao Galán; professor, assa-
gista i promotor de diversos àmbits de pensa-
ment 

• Els dimecres quinzenalment, 
  a partir del 12 d’abril, de 19 a 20.30 h
• Espai: Sala Noble
• Aforament: 14
• Activitat amb inscripció prèvia
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Em diuen Fletxa,  
amb Joan Carles Ventura

Dimarts 18 d’abril, 19 h
Els anys vuitanta del segle XX van ser una au-
tèntica bogeria a tot arreu i a terres valencianes 
es va viure, entre la joventut local, un frenètic 
esclat col·lectiu de modernitat, creativitat i lli-
bertat que va donar origen a la famosa Ruta del 

Bakalao. En aquella mítica i delirant època s’em-
marquen les peripècies del Fletxa, un pintoresc 
detectiu privat que es mou com un peix a l’aigua 
en l’ambient nocturn i discotequer (o com un 
glaçó de gel en un cubata, si ho preferiu). 
En el seu debut literari, el personatge intentarà 
complir amb l’encàrrec de resoldre la rocam-
bolesca desaparició d’una jove misteriosa en 
estranyes circumstàncies i s’endinsarà en una 
intricada trama d’interessos creuats. Desem-
bolicar la troca pot comportar conseqüències 
fatídiques. Per sort, però, aquest peculiar inves-
tigador a sou amb sang d’orxata comptarà amb 
la inestimable col·laboració del seu col·lega el 
Tato, company de festes i taboles, i amb l’ajuda 
de la seua tieta Ampariues, àvida lectora de les 
novel·les d’Agatha Christie.

• Amb l’autor, Joan Carles Ventura
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ve ni què li ha passat, només sent una necessi-
tat irrefrenable de protegir-la com si fos la seva 
pròpia filla. Sense saber per què, la nena s’es-
capa poc després sense deixar rastre. A partir 
d’aquí, l’Arla lluitarà amb totes les seves forces 
per no caure a les urpes cruels i llefiscoses d’al-
gú que la persegueix. Mentrestant, la Gladis 
haurà de recórrer a l’única persona que la pot 
ajudar, un policia jubilat que va ser el seu primer 
amor de joventut. Junts desenterraran secrets 
del passat i iniciaran una investigació que po-
dria revelar la punta de l’iceberg d’una xarxa 
il·legal de segrestos de menors i que podria 
involucrar la misteriosa nena perduda. Depen-
drà del coratge d’elles dues que els seus camins 
es tornin a trobar, al cor d’una Noruega on els 
fiords poden ser tant un oasi de placidesa com 
el més horrorós dels inferns.

• Amb l’autora, Gemma Romeu Puntí

Silenci al fiord, amb Gemma Romeu

Dimarts 16 de maig, 19 h
L’anciana Gladis Terttuu es veu obligada a dei-
xar de cuidar el seu esplendorós jardí quan l’Ar-
la; una nena espantada, ferida i mig despullada, 
irromp per sorpresa a casa seva. No coneix d’on 
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Morir-ne disset, de Sergi Belbel

Dimarts 20 de juny, 19 h
Ernest Calvo, fill d’una família immigrant vinguda 
del sud d’Espanya, neix i creix en una ciutat indus-
trial del Vallès Occidental, en la qual s’integra com 
el més català dels catalans. Mentre va relatant, 
amb nostàlgia i humor, la seva infantesa i la seva 
joventut —en què descobreix una cultura i una 
llengua que el fascinen i l’inquieten alhora—, es 
confessa autor d’una sèrie d’assassinats comesos 
entre el període que va del cop d’estat de febrer 
de 1981 fins als Jocs Olímpics de Barcelona del 92. 
A partir de la relació amb el seu millor amic, fill 
d’una família catalana de classe treballadora, hu-

mil i honesta, el protagonista s’enfronta a les con-
tradiccions d’una societat en procés de canvi, que 
es busca a ella mateixa, com el mateix personatge, 
i que veu amenaçada la seva supervivència. Un re-
lat confessional divertidíssim, audaç i ple de talent 
narratiu que ens posa davant d’un mirall.

Cicle de conferències literàries  
Papers Íntims. Diaris d’Escriptors 

En aquest cicle de conferències sobre litera-
tura discutirem sobre els papers íntims dels 
escriptors i els problemes que els envolten. 
Ens acostarem a nou escriptors a partir dels 
seus diaris, i n’analitzarem la relació amb els 
textos en primera persona.

A càrrec de Marina Porras; crítica literària, pro-
fessora universitària i llibretera a L’Ombra

• Espai: Sala Noble
• Aforament: 40 
• Activitat amb inscripció prèvia
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Blai Bonet: Els ulls / La mirada

Dimarts 9 de maig, 19 h
Al llarg de la seva vida Blai Bonet va escriure 
novel·la, assaig, teatre, poesia i també dietaris. 
Els ulls / La mirada són un recull d›aquests di-
aris, on Blai Bonet reflexiona sobre la memòria 
i l’experiència. En aquests diaris Bonet combi-
na anècdotes íntimes amb reflexions generals i 
aprofundeix en els seus temes literaris. Analit-
zarem el joc d’identitats que exposa Bonet en 
aquest llibre.  Charles Baudelaire:  

El meu cor despullat

Dimarts 4 d’abril, 19 h
El meu cor despullat és un dels llibres més pe-
culiars del poeta francès, que va començar a es-
criure quaderns íntims als quaranta anys. Bau-
delaire hi escriu sobre l’amor, la dona, els plaers, 
Déu, la falsa moral burgesa i altres temes que 
ja es troben a les seves Flors del mal. A partir 
d’aquest llibre analitzarem els papers privats 
del poeta i la relació amb la seva escriptura.  
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Anaïs Nin: Diaris

Dimarts 6 de juny, 19 h
Els Diaris d’Anaïs Nin són uns dels papers pri-
vats més cèlebres de la literatura universal. En 
aquest text Nin reflexiona sobre la intimitat i el 
sexe d’una manera explícita. Analitzarem quina 
relació hi ha entre els seus diaris i els seus tex-
tos de ficció, i veurem quina imatge volia projec-
tar l’escriptora en aquest diari.  

Cicle Camps de Cotó 2.0

El projecte Camps de Cotó 2.0 neix amb la vo-
luntat d’apropar la música de jazz a les persones 
que no tenen cap coneixement o gaires conei-
xements previs d’aquest art musical. El projecte 
fuig de la típica conferència en la qual s’exposa 
el contingut exclusivament a través del confe-
renciant i cerca la participació dels assistents, 
per tal d’allunyar-lo de l’adjectiu d’«intel·lectu-
alitat», que malauradament acompanya aquesta 
música des de fa tants anys. 
A càrrec d’Andreu Fábregas, gran coneixedor 
del jazz. Fábregas és col·laborador a mitjans es-
pecialitzats com La Revista de Jazz i el progra-
ma iJazz club, de l’emissora iCat FM. El 2000 va 
posar en marxa l’espai Camps de cotó, a Mont-
cada Ràdio. L’Associació de Músics de Jazz de 
Catalunya li va concedir el Premi Honorífic per 
la seva tasca com a divulgador.

• Entrada lliure sense inscripció
• Espai: Sala Noble
• Aforament: 40
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Jazz a Barcelona, 1920-1965;  
a càrrec de Jordi Pujol

Dijous 11 de maig
Jordi Pujol és un dels grans coneixedors i en-
tesos del jazz que tenim al país, a més de ser el 
productor de la internacionalització aclamada 
del segell Fresh Sound, amb el qual edita des 
del 1983 un ampli catàleg de reedicions d’LPs 
i CDs dels anys cinquanta i seixanta. També ha 
donat vida al ja consolidat segell New Talent, 
dedicat des dels anys vuitanta fins a l’actualitat 
a promocionar joves promeses del jazz.
Pujol és també un excel·lent escriptor i perio-
dista, tal com demostra amb el seu llibre Jazz a 
Barcelona, 1920-1965; un llibre clau, de referèn-
cia, definitiu i inspirador; un treball de recerca 
superb per poder conèixer i entendre la his-
tòria i evolució d’aquesta música a la ciutat de 
Barcelona des dels inicis. El llibre —que també 
s’acompanya de dos CDs amb grups de l’èpo-
ca— i les fotos abundants, complementen a la 
perfecció el text.

Coltrane i la New Thing

Dijous 13 d’abril
John Coltrane va fer servir altres tècniques 
esteses per obtenir sons no convencionals dels 
seus instruments. Com altres formes de jazz, 
ell va crear una estètica solista en expressar 
la «veu» o el «so» del músic, en contraposició 
amb la tradició clàssica en la qual l’intèrpret 
es veu més com expressant els pensaments 
del compositor. Això va ser punt de referència 
per a músics coetanis com Ornette Coleman o 
Archie Shepp, entre altres.

CURSOS TALLERS I CONFERÈNCIES
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En aquesta xerrada Jordi Pujol ens farà la pre-
sentació del llibre i ens parlarà in situ sobre 
l’evolució del jazz al nostre país fins al 1965. Un 
viatge musical apassionant.

Conta’m una Òpera 

Seguint el fil de la programació estable del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona, us convidem a 
conèixer el món de l’òpera amb aquest cicle. 
Us explicarem diferents òperes per a tots els 
públics: des d’aquells que no heu anat mai a 
veure’n ni a escoltar-ne cap, fins als amants de 
qualsevol dels autors de la història de la música. 

Sessions a càrrec de María José Anglés,  
musicòloga

• Espai: Sala Noble
• Aforament: 40
• Activitat amb inscripció prèvia

Manon, de Jules Massenet

Dijous 20 d’abril, 19 h 
Òpera en cinc actes i sis escenes, amb música 
de Jules Massenet i llibret d’Henri Meilhac i 
Philippe Gille, basada en la novel·la Manon Les-
caut, de l’abat Prévost. Es pot considerar com 
l’òpera més popular i perdurable de Massenet 
i explica la història de l’amor a primera vista de 
Manon i Des Grieux, i de com, a mesura que va 
passant l’òpera, Manon es corromp i s’entrega a 
la vida de la llibertina nit parisenca. Va ser es-
trenada a l’Opéra-Comique de París, el 1884, i el 
1894, al Gran Teatre del Liceu.

CURSOS TALLERS I CONFERÈNCIES
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Dido i Aeneas, de Henry Purcell

Dijous 15 de juny, 19 h
Òpera en tres actes, amb música de Henry 
Purcell i llibret en anglès del dramaturg i poeta 
Nahum Tate (1652-1715), basat en la seva tragè-
dia Brutus of Alba or The Enchanted Lovers i en 
el cant IV de l’Eneida, de Virgili. És una de les 
òperes més importants del barroc i està consi-
derada com la primera òpera nacional anglesa. 
Narra la història d’amor entre Dido, reina de 
Cartago, i l’heroi troià Eneas, i la seva desespe-
ració quan l’abandona. Es va estrenar a Londres 
a principis del 1700, però no va arribar al Gran 
Teatre del Liceu fins a l’any 1956.

Parsifal, de Richard Wagner 

Dijous 18 de maig, 19 h 
Aquest «festival escènic sacre», tal com el mateix 
Wagner el va definir, està format per tres actes 
amb música i llibret del mateix Richard Wagner. 
Està basat en el poema èpic medieval Parsifal, de 
von Eschenbach, que explica la vida d’aquest cava-
ller de la cort del rei Artur i la cerca del Sant Grial. 
Cal destacar també que és la darrera partitura del 
compositor i que la seva estrena absoluta va ser a 
Bayreuth, el 1882. El 1914 s’acaben els drets exclu-
sius que tenia el festival sobre l’òpera i, per això, 
es va estrenar a Barcelona la matinada del 31 de 
desembre de 1913, al Gran Teatre del Liceu.
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Curs d’aquarel·la 

La tècnica de l’aquarel·la és la tècnica a l’aigua per 
excel·lència. La seva transparència i característi-
ques fan que sigui adequada per a treballs molt 
delicats. És important deixar que control i espon-
taneïtat, en la taca de l’aquarel·la, flueixin junts. 
Farem exercicis per aprendre com es comporta 
el paper, com reacciona l’aquarel·la als diferents 
graus d’humitat, les possibilitats dels pinzells i les 
diferents pinzellades, les aiguades i els degradats 
i, sobretot, a conèixer el color. Saber quin serà el 
resultat de la forma de dues transparències, i de la 
suma de dos i tres colors, és imprescindible en la 
pintura en aquarel·la. 
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Curs de dibuix urbà

És una manera molt creativa i activa d’art que 
dibuixa in situ la vida urbana, els voltants i el 
que s’observa mentre es viatja. 
En aquest curs de dibuix urbà es treballarà la 
llum, la força i com donar més color als nostres 
esbossos. Practicarem amb diferents eines i 
tècniques variades. 
Apte per a tots els nivells. 

Impartit per Margot Alonso, urban sketcher 

•  Els dimarts, del 2 de maig al 20 de juny, de 
19 a 20.30 h

• 8 sessions (12 h) |Preu: 30 €
• Espai: exterior
• Aforament: 12

Impartit per Marta Barceló, @tramabarcelo, 
formada en l’especialitat de pintura i postgrau 
d’Il·lustració Creativa

•  Els dissabtes, del 15 d’abril al 17 de juny,  
d’11 a 13 h (el 29 d’abril no hi haurà classe)

• Activitat amb inscripció prèvia
• 9 sessions (18 h)
• Preu: 45 €
• Aforament: 12 
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ACTIVITATS
FAMILIARS

ACTIVITATS CULTURALS

Art i creativitat 

A través de l’experimentació i el joc gene-
rem espais artístics per potenciar la creati-
vitat; l’expressió; la sensibilitat estètica, vi-
sual i artística, i les relacions interpersonals.

• Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 
• Places limitades 
• A càrrec de Catàrtic
• Espai: Sala Noble
•  Aforament: 16 (8 infants + 8 adults;  

un adult per infant)
•  Públic familiar amb infants a partir  

de 6 anys

Fem escultures en moviment.  
Els mòbils de Bruno Munari

Dissabte 15 d’abril, d’11.30 a 13 h
En aquest taller crearem escultures mòbils i 
jugarem amb el moviment de formes i composi-
cions geomètriques. Ens inspirarem, per fer-ho, 
en les «Màquines inútils» de Bruno Munari, els 
primers mòbils artístics de la història creats 
per aquest geni creador del s. XX. Aquestes 
primeres escultures mòbils jugaven amb el 
moviment de formes geomètriques de colors 
purs que giraven sobre si mateixes i es basaven 
en la combinació de tres variables: l’espai, el 
moviment i el temps.



Grata, rasca i esgarrapa.  
Descobrim l’art del grattage

Dissabte 6 de maig, d’11.30 a 13 h
En aquest taller experimentarem amb el grat-
tage, una tècnica pictòrica que parteix d’una 
superfície ja pintada amb diverses capes, 
sobre la qual rasquem i gratem amb estris 
rudimentaris per fer aparèixer el nostre dibuix. 
Ens inspirarem, per fer-ho, en obres de Jean 
Dubuffet, Paul Klee i altres artistes que van 
treballar amb aquesta tècnica. A través del 
grattage treballarem l’espontaneïtat del gest, la 
improvisació i l’ús expressiu dels materials.

Dibuixem a l’espai.  
Fem escultures de paper

Dissabte 3 de juny, d’11.30 a 13 h
En aquest taller jugarem a donar forma al pa-
per per tal de construir formes escultòriques 
en tres dimensions. Coneixerem alguns dels 
principis bàsics de construcció en paper que 
ens ajudaran a desenvolupar la comprensió de 
l’escultura i el desplegament de la forma a l’es-
pai. Jugarem amb les línies, les formes geomè-
triques bàsiques i els buits, tot treballant el pas 
de la segona a la tercera dimensió.
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Teatre familiar 
Amb la programació d’activitats familiars de 
l’Ateneu us proposem un tastet d’espectacles 
teatrals de petit format adaptats a l’experiència 
dels més petits.
Reprendrem els espectacles de teatre per a la 
petita infància a partir del mes de març, quan ja 
torni el bon temps, per poder gaudir-los al jar-
dinet de l’Ateneu. 

•  Les sessions de teatre per a petita infància 
són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia. 

•  És necessari que els nens i nenes vagin sem-
pre acompanyats d’un adult.

• Espai: jardinet
•  Aforament: 60 (30 infants + 30 adults; un 

adult per infant)

Sant Jordi, la rosa i el drac

Dissabte 22 d’abril, 12 h
Molts països tenen herois i heroïnes que llui-
ten contra dracs ferotges. N’hi ha de grans i de 
petits, n’hi ha que treuen foc i n’hi ha que no. 
Històries de dracs de tot arreu.

A càrrec de Susagna Navó

• Públic familiar amb infants a partir de 5 anys
• Durada: 50 min
• Espai: jardinet
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Contes que fan festa

Dissabte 10 de juny, 12 h
Quan un narrador obre la maleta dels contes, 
s’escapen: galls aventurers, pirates valents, ma-
rietes mandroses, cabres ximpletes, desitjos 
d’aniversari, tresors per descobrir... La festa i 
l’alegria estan servides! 

A càrrec de Susagna Navó
• Públic familiar amb infants a partir de 4 anys
• Durada: 50 min
• Espai: jardinet

Piano en Família

El cicle Música en Família dona pas a les sessions 
Piano en Família, concerts per gaudir en família en 
un ambient distès i proper. Cada sessió serà un re-
corregut musical que ens farà viatjar per diferents 
èpoques, estils i emocions. El piano serà el princi-
pal instrument que ens portarà a recórrer aquest 
viatge sensitiu a través de la música. 

Contes que porta el vent

Dissabte 13 de maig, 12 h
Diuen que els contes mai s’acaben. Que un cop con-
tats, dormen enredats entre els cabells dels infants.
Expliquen que els contes viatgen dins del cor de 
qui els escolta, i que el vent els deixa a la finestra 
per ser trobats per un altre infant l’endemà. 
Contes que porta el vent és una sessió de nar-
ració oral farcida de contes de la tradició oral 
d’arreu, portats pel vent.

A càrrec de La Petita Companyia

• Públic familiar amb infants a partir de 3 anys
• Durada: 50 min
• Espai: jardinet



•  Les sessions de Piano en Família són  
gratuïtes i requereixen inscripció prèvia. 

•  Són activitats recomanades per a famílies 
amb infants de 0 a 5 anys.

•  És necessari que els infants estiguin sem-
pre acompanyats per una persona adulta.

•  Espai: Sala Noble
•  Aforament: 40 (20 infants + 20 adults;  

un adult per infant)
•  Inscripcions obertes un mes abans  

de l’activitat
•  Amb la pianista i pedagoga  

Anna Serra Martínez

Sessions:
• 29 d’abril, 11.30 h
• 20 de maig, 11.30 h
• 17 de juny, 11.30 h

INSCRICPIONS
>  Inscripció prèvia de les activitats que ho reque-

reixin és a través del web https://cursos.ajun-
tamentrubi.cat/ o bé, de manera presencial, a 
l’Ateneu Municipal.

>  El període d’inscripcions per als cursos, tallers 
i activitats de la programació començarà el 
dilluns 20 de març. 

>  Les inscripcions per a les activitats familiars 
s’obren un mes abans que comencin.

>  Les inscripcions estaran obertes fins que s’ex-
haureixin les places. 

>  La devolució de les quantitats abonades només 
s’efectuarà quan, per causes imputables al 
servei, l’activitat no es pugui dur a terme. En 
aquest cas, el preu pagat es tornarà d’ofici a la 
persona interessada. L’abandonament d’un curs 
o taller no serà motiu de devolució.

>  L’Ateneu es reserva el dret de suspendre les 
activitats a les quals no s’hagi inscrit un nombre 
mínim de participants.

Més informació a: 
http://ateneurubi.rubidigital.cat/inscripcions/ 



Ateneu Municipal de Rubí 

Carrer de Xile, 1-3
08191 Rubí (Vallès Occidental)
Tel. 935 887 473
Correu electrònic: ateneu@ajrubi.cat 
Twitter: @ateneurubi
Facebook: @lateneu.rubi 
Llistes de difusió de WhatsApp:  
Escriviu un missatge al 667 98 01 53.
www.ateneurubi.cat 

Horari

>  Matins, de dilluns a dijous de 10 a 14 h  
i dissabtes de 10 a 14 h 

>  Tardes, de dilluns a divendres  
de 16 a 21 h

*  Consulteu la informació actualitzada a 
www.ateneurubi.cat


