
Per a més informació:
Casa Soler i Palet, Font Vella 28

08221 Terrassa
Tel. 93 783 27 11
www.terrassa.cat

DEL 13 DE DESEMBRE DE 2018

AL 7 DE GENER DE 2019

A LA SEU
NADAL

Fo
to

g
r

af
ia

 p
o

rt
ad

a:
 c

am
pa

n
a 

d
el

 c
ar

r
il

ló
 (s

. X
V

II
) d

e 
l’

es
g

lé
si

a 
d

e 
sa

n
t 

pe
r

e 
(L

a 
Se

u
 d

’È
g

ar
a)

 
A

u
to

r
: L

lu
is

 J
u

li
an

cr
ea
tiu
s

AMB EL SUPORT DE

Totes les activitats, del cicle NADAL A LA SEU D’ÈGARA, es 
faran dins del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere.

Aforament limitat.
Les entrades es podran adquirir el mateix dia i lloc de l’activitat, 

¾ d’hora abans del seu inici fins esgotar les localitats.
El concert del 21 de desembre tindrà servei de venda anticipada a 

través del Ticketea i la Casa Soler i Palet.

010 / 900 922 010
(si truca des de fora de Terrassa)

Museu de Terrassa
Terrassa Música Clàssica

ORGANITZA

Diumenge 30 de desembre A les 12.30 h

Nadal amb Rock & Kids
Misteri de Nadal  LLOC: Parròquia de Sant Pere
Entrada lliure

Divendres 4 de gener A les 19.30 h

Epifania
Concert de cant antic romà (S. VIII-XIII)
A CÀRREC DE: alumnes del curs de Cant Antic Romà
DIRECTOR: Marcel Pérès

Del 2 al 5 de gener
Curs Epifania
Cant antic romà (S. VIII-XIII)
A CÀRREC DE: Marcel Pérès

Altres Concerts

Diumenge 16 de desembre A les 19 h

A xustiza pola man 
Poemes musicats de Rosalía de Castro

A CÀRREC DE: O Val das Mouras
LLOC: Auditori Municipal

Dissabte 22 de desembre A les 21 h

Concert harmonizador 
del solstici d’hivern 

A CÀRREC DE: Biles de Mark Pulido
LLOC: Auditori Municipal

Diumenge 23 de desembre A les 18 h

El poema de Nadal 
Orquestra de Cambra Terrassa 48

amb Marta Valero, mezzosoprano

i Enric Arquimbau, rapsoda

LLOC: Auditori Municipal

Dimarts 25 de desembre A les 22 h

Concert de Nadal
A CÀRREC DE: Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona

LLOC: Auditori Municipal

Diumenge 30 de desembre A les 18 h

Concert d’orgue 
Celebració de la

“Festivitat de la Sagrada Família"

A CÀRREC DE: Pol Àlvarez
LLOC: Parròquia de la Sagrada Família

De l’1 de desembre al 23 de desembre
Cicle Sons de Nadal 

Cicle Coral de Nadales al carrer

Informació i inscripcions
SERVEI DE CULTURA
(Font Vella, 28, Terrassa • t. 93 783 27 11)
+info: musica.classica@terrassa.cat

Dimecres 2 de gener A les 19.30 h
La processó del Profetes
i la Sibil·la
Conferència a càrrec de la musicòloga
Carmen Gómez i Muntaner
(Universitat Autònoma de Barcelona)
LLOC: Locals parroquials
Entrada lliure

www.terrassamusicaclassica.cat





El cicle Nadal a la Seu arriba a la seva setena edició com 

una de les cites més emblemàtiques de les festes nadalen-

ques a la nostra ciutat i ens convida a gaudir de la música 

i del patrimoni en un dels espais més singulars, caracterís-

tics i únics de Terrassa.

Com bé sabeu, la Seu d’Ègara és un conjunt monumental 

únic al nostre país i al sud d’Europa, que aquest any 2018 

ha fet passos molt importants per complir l’objectiu que 

ens hem proposat com a ciutat: aconseguir que la UNESCO 

l’inclogui en la seva llista de Patrimoni Mundial. Formar 
part d’aquest catàleg implica el màxim reconeixement 

científic i institucional del valor extraordinari d’un monu-

ment, edifici o obra artística, a escala mundial. 

Mentre treballem per convertir aquest projecte en realitat, 

la Seu d’Ègara és, a més d’un espai de creixent interès i 

atractiu turístic, l’escenari on es realitzen nombroses activi-

tats al llarg de l’any: jornades científiques, trobades, visites 

o concerts, entre moltes altres, que permeten que visitants 

de procedències molt diverses s’apropin i coneguin la Seu i 

Terrassa des de realitats i concepcions molt diferents. 

El cicle Nadal a la Seu ens ofereix, fins el mes de gener, 

una programació basada en el cant coral, el cant de la 

Sibil·la, el Misteri de Nadal, un curs d’Epifania o, com a 

novetat destacada, un espectacle de “vídeo mapping” que 

projectarà la història de la Seu d’Ègara sobre les façanes 

de les esglésies que conformen el conjunt monumental. 

La música és, en aquest cas, el pont que ens uneix a la Seu 

d’Ègara a través de les diferents èpoques de la nostra 

història i que ara ens proposa viure intensament les festes 

nadalenques, amb el compromís i la implicació d’entitats i 

agents culturals, bisbat, parròquia i serveis municipals en 

la configuració d’una proposta única que uneix música i 

patrimoni. 

Bon Nadal a la Seu i a tota la ciutat!

Alfredo Vega
Alcalde de Terrassa

A LA SEU
NADAL

Dijous 13 de desembre
Mapping Seu d’Ègara
A les 18.30 h, 20.30 h i 22.30 h
Vídeo mapping de la Seu d’Ègara
Es projectarà la història de La Seu d’Ègara sobre les façanes de 

les esglésies del conjunt monumental. 
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament de Terrassa vol donar un nou 

impuls a la candidatura de la Seu d’Ègara a Patrimoni Mundial de 

la UNESCO, posant en valor el conjunt monumental i apropant-lo 

a la ciutadania. 
*Activitat gratuïta, apta per a tots els públics. No cal inscripció prèvia.
*Abans de la projecció del mapping es realitzaran visites guiades al conjunt a 

les 17 h, 19 h i 21 h realitzant una inscripció prèvia al Museu de Terrassa.
Tel. 93 739 70 72 • museudeterrassa@terrassa.cat

Divendres 21 de desembre  

Un cor, tres caps. 
Precs, planys i
gaudi en lo temps
de la Sibil·la
Inclou el Cant de la Sibil·la
A CÀRREC DE l’Ensemble de Mara Aranda 
i Jota Martínez
PREU: 10€

Divendres 28 de desembre A les 20 h

Malsomni
Concert d’Albert Masip, cantautor

Misteri de Nadal  LLOC: Parròquia de Sant Pere
Entrada lliure

Dissabte 22 de desembre A les 19 h

Nadal Solidari 
Concert a favor de l’ONG EDFON
AMB Laia Camps, soprano i Joan Martínez Colás, tenor

i la Coral Petits Cantants de Terrassa
Misteri de Nadal  LLOC: Parròquia de Sant Pere
Entrada lliure

Diumenge 16 de desembre A les 18 h
Dissabtee 29 de desembre A les 20 h
Concert del Cor Montserrat 
amb conjunt instrumental
•Fragments del Messies de G.F. HÄNDEL
•Chichester Psalms de L. BERNSTEIN
•Suite de nadales de D. GARCIA

Divendres 14 de desembre A les 21 h
Concert de Nadal a Sant Pere
Transcripcions musicals per a orgue.
OBRES DE: H.F. Händel, J.S.Bach, L.V. Beethoven
i F.Chopin entre d’alltres

ORGUE: Jordi Figueras
ORGANITZA: Rotary Club de Terrassa

Les sibil·les en el món antic eren consultades per homes 

i dones del poble a les que acudien quan volien consell, 

guia i una visió més enllà de la que els seus ulls podien 

assolir. També eren figures de consulta per dirigents de 
nacions i caps de governs per a conèixer l’avenir.
El cristianisme i judaisme assimilaren aquest personat-

ge i, en el cas dels primers, les convertiren en element 

de la representació litúrgica de Nadal. És així com el 
Cant de la Sibil·la, profetitza l'arribada del Redemptor i, 

al mateix temps, del Judici Final. A Espanya, el document 
més antic conservat de la Sibil·la és un manuscrit visigò-

tic, de la litúrgia mossàrab, de la mesquita de Córdoba 

de l’any 960.
Tres cultures tradicionalment enfrontades com a tres 

caps pensants en un cos d’un sol cor al qual fan patir els 

mateixos dolors. 

A les 20.30 h


