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presentació
Música clàssica oberta a tothom: aquest és l’esperit de la 
Temporada de Música Clàssica a Terrassa, que s’ha 
consolidat plenament dintre de l’oferta musical estable de 
la ciutat per a la primera meitat de l’any. Un cop més, 
l’Auditori Municipal de Terrassa acollirà durant els propers 
mesos una programació rica en quantitat, en qualitat i en 
diversitat: una trentena de concerts d’estils i àmbits molt 
diferents, adreçats a totes les persones amants de la 
música.

Música simfònica, gospel, cant coral, flamenc o òpera, 
aquestes seran algunes de les propostes que es podran 
gaudir durant la Temporada. El catàleg de concerts i 
actuacions posa de manifest el treball, la qualitat i la 
vitalitat d’entitats, associacions i col·lectius vinculats a la 
música que posen la seva feina i la seva passió al servei de 
la ciutat per poder oferir un programa molt potent, que 
respòn a les diferents inquietuds musicals i culturals 
existents a la ciutat. 

Aquest conjunt de propostes tornen a situar l’Auditori 
Municipal com a espai de referència i de trobada, on 
conjunts, intèrprets i públic en general poden compartir la 
seva passió per la música ja sigui a través de la creació i la 
interpretació o com a espectadors i espectadores. L’oferta 
musical de la Temporada de Música Clàssica per als mesos 
de febrer a juny, de la mà d’intèrprets locals, nacionals i 
internacionals, ens farà gaudir de la millor música que ens 
pot oferir una gran capital de la música i la cultura com és 
Terrassa.

Alfredo Vega
Alcalde de Terrassa



 dissabte 9 de febrer 21.30H

rocío márquez

Definida per la premsa com "el talent jove més cotitzat del 
flamenc actual", Rocío Márquez (Huelva, 1985) és avui una 
de les cantaoras amb més projecció de la seva generació. 
La seva veu clara, lluminosa, està plena de matisos que 
expressen la seva exquisida sensibilitat.

En el seu posicionament estètic conflueixen classicisme i 
avantguarda, ja que tant expressa el seu amor per la 
tradició com inquietud creadora. Amb la publicació de "El 
Niño" (2014) i "Firmamento" (2017) ha transcendit els 
circuits tradicionals del flamenc on, des de fa temps ja és 
una figura consolidada, cridant l'atenció de crítica i públics 
diversos, que veuen en ella una de les renovadores del 
cante. Potser per això és reclamada en els grans circuits i 
temples de la música, des del Teatre Reial de Madrid fins al 
Primavera Sound de Barcelona.

CICLE altres concerts
PREU 15€  

GUITARRA Miguel Ángel Cortés



 diumenge 17 de febrer 18H

tenors
CIA. ILLUMINATI 

Ser tenor és molt dur. Sempre al límit. Sempre més amunt. 
Sempre més fort. Sempre més llarga, la nota. I en el 
moment més inesperat, el gall.

Gàrgares, farigola i bufandes a 35 graus a l'ombra. Passió 
exacerbada, melodies inoblidables, lirisme excels que 
desemboca en la raó de l’existència del tenor: el "pinyol", 
que el pot cobrir de glòria o enfonsar-lo en la misèria.

Reunits, per fi, un cop més, els Tres Tenors han trobat un 
forat a les seves atapeïdes agendes internacionals per 
acudir a la ineludible cita amb el seu públic. En aquest 
concert ens oferiran un recull de les més belles i 
conegudes melodies d’avui i de sempre.

CICLE música a escena
PREU 10€  

TENORS Ezquiel Casamada, Miquel cobos, Albert Mora
Adrià Aguilera
PIANO Dani Garcia
DIRECCIÓ ESCÈNICA Toni Sans



CICLE músiques del cor
PREU 10€  

 dissabte 23 de febrer 19.30H

bach, música
i paraula
Els motets de Bach, amb Joan Vives
i el Cor Ciutat de Mataró 
Cor Ciutat de Mataró | PRESENTACIÓ Joan Vives
ORGUE Mireia Ruiz
SOLISTES Flàvia Camacho, Mariona Llobera,
Aniol Botines i Germán de la Riva
DIRECCIÓ Jordi Lluch i Arenas

Komm, Jesu, komm a 8 veus BWV 229 J.S. Bach
Halt, was du hast a 8 veus J.M. Bach
Jesu, meine Freude motet a 5 veus BWV 227 J.S. Bach
Lobet den Herrn, alle Heiden a 4 veus BWV 230 J.S. Bach

Concert-conferència amb Joan Vives, que ens revelarà els 
secrets dels motets on Bach va buscar insistentment que 
la música i el text s’entrellacessin d’una manera 
extraordinària, sense deixar res a l’atzar. 

Bach juga amb la música i la paraula… però també amb les 
matemàtiques. 

El Cor Ciutat de Mataró, des del 2009, combina a la seva 
plantilla cantants vocacionals, amb una sòlida formació 
musical, amb cantants professionals. El seu director és, 
des dels inicis, Jordi Lluch i Arenas. 

Joan Vives és flautista de bec, professor d’història de la 
música i locutor a Catalunya música. Fa més de 30 anys que 
combina l’activitat concertística amb la divulgació musical, 
per la qual ha estat reconegut amb diversos premis. 



 diumenge 24 de febrer 18H

alba ventura,
el cant de l'ànima
OCT 48 Orquestra de Cambra Terrassa 48

Diuen que quan una persona entra en comunió profunda 
amb l’instrument que toca, en realitat està traslladant el 
cant de la seva ànima, fluint a través dels sons escrits en 
les partitures que interpreta. Creiem fermament que 
aquest és el cas de la pianista Alba Ventura. I les obres 
escollides en aquest programa ens deixen anar encara 
més cap al món interior en estat pur, mitjançant unes 
músiques riques, que ens porten cap a la llibertat 
d’emocions no palpables, escrites en un espai ben 
diferenciat en el temps.

CICLE oct 48
PREU 12€  

PIANO Alba Ventura

PROGRAMA
Divertiment en Si b. G. Ph. Telemann (1681-1767) 
Preludi i Fuga J. S. Bach (1658-1750)
Concert per a piano en fam, BWV 1056 J. S. Bach (1658-1750)
Elegia i Polca D. Shostakovich (1906-1975)
Concert per a piano i cordes  A. Schnittke (1934-1998)



 dimecres 27 de febrer 19.30H

un gran
divertimention
Ensemble d’Acordions
de l’EMM-Conservatori de Terrassa

L’Ensemble d’Acordions de l’Escola Municipal de 
Música-Conservatori de Terrassa presenta un viatge 
musical i pedagògic, amb un recopilatori de diferents 
temes musicals que han estat rellevants durant la 
trajectòria de la formació. Una bona manera de veure com 
l’acordió desenvolupa les seves possibilitats tècniques i 
interpretatives, a través d’un repertori d’estils diversos i 
en un format de música de cambra.

El viatge culminarà amb l’estrena de l’obra "Divertimention" 
versionada per quintet d’acordions, una obra que va ser 
estrenada l’any 2015 per banda i orquestra d’acordions, 
fruit de la il·lusió, dedicació i del gran treball del 
compositor mataroní Xandri Montasell Bachs.

XXXII cicle de concerts de l’EMM-Conservatori de Terrassa   
ENTRADA lliure

COMPONENTS Queralt Serra, Queralt Geis, Laia Pont,
Anna Pérez, Maria Herrerias i Mª Glòria Tarragona
DIRECTOR Josep Vila



 diumenge 3 de març 18H

recital de piano
INGRID CUSIDÓ 

CICLE altres concerts
PREU 15€  

Ingrid Cusido és convidada freqüentment per a realitzar 
recitals a Europa i altres països com Xina i Rússia. 
Interpreta un gran repertori que inclou obres de 
compositors com  Granados, Albéniz o Falla. Ha fet 
concerts com a solista a molts països de tot el món  
incloent  Mèxic, Guatemala, Brasil, Paraguai, Uruguai, 
Colòmbia, USA, Europa, Hong Kong i Rússia.

Ha actuat en llocs ben coneguts, com ara el Teatre 
principal de Guanajuato (Mèxic), Regent´s Hall Londres, 
Casal del Metge (Barcelona), Ateneu de Barcelona, 
Filharmonia Hall (Rússia), etc...

Recentment ha actuat al Festival Cervantino (Mèxic), 
Academia Festival of the University of Guanajuato (Mèxic), 
Festival de Oaxaca (Mèxic), i al Festival Todo Mozart 
(Paraguai). També ha realitzat nombrosos recitals per a 
organitzacions no governamentals.

PROGRAMA
Fantasia en Re menor W. A. Mozart (1756-1791) 
Adagio en si menor W. A. Mozart (1756-1791)
Sonata Pastoral L. van Beethoven (1770-1827)
Op.118 n 2 J. Brahms (1833-1897)
Op.117  n 1, 2, 3  J. Brahms (1833-1897)
Quejas o La Maja y el Ruiseñor E. Granados (1867-1916) 
Allegro de concierto E. Granados (1867-1916) 

CONCERT SOLIDARI EN BENEFICI DE



 diumenge 10 de març 18H

dues cultures
i una ànima
SOUBUGEN I ADRIANA ALCAIDE 

CICLE música a escena
PREU 10€  

Amb una trajectòria de més de 20 anys, Soubugen 
combina la música tradicional japonesa amb la 
improvisació, interpretada pel shamisen del Hisao 
Suginaka juntament amb la veu i la dansa Nihon Buyou de 
Yuko Sarya. 

La peculiaritat de Soubugen és la barreja d’instruments 
tradicionals, amb una forma i estil d’interpretació pròpia i 
original. Tradició i modernitat van de la mà, creant una 
evolució contínua, amb nous i brillants arranjaments 
musicals que enriqueixen els habituals sons “zen” de la 
cultura musical japonesa, produint un estat elevat de 
consciència en els oïents.

Després de 4 anys de col·laboració amb la violinista 
catalana Adriana Alcaide i de nombroses gires realitzades 
junts pel Japó i Catalunya, en aquesta ocasió podreu 
gaudir d'aquesta simbiosis musical plena d'imatges 
suggerents que traspassa fronteres.



 dissabte 16 de març 20H

gòspel
amb ànima
GÒSPEL SOUL 

CICLE músiques del cor
PREU 10€  

Energia, emoció i espiritualitat són l’essència i l’ànima 
(soul en anglès) de la música gòspel.

Després d’haver celebrat el seu sisè aniversari, la coral 
Gòspel Soul torna a l’Auditori de Terrassa amb el seu 
espectacle “Gòspel amb ànima” per oferir un repertori del 
gòspel més autèntic i vibrant.

La força i emoció del seu gòspel, especialment d’estil 
contemporani, converteix els seus concerts en una festa 
on la participació del públic és imprescindible.

Després d’aquests sis anys de recorregut i de més de 
trenta concerts i col·laboracions, Gòspel Soul oferiran a 
Terrassa un concert on descobrir l’ànima del gòspel de la 
mà de més de 50 veus, músics i director.

La coral, nascuda a Barcelona, compta amb un bon 
nombre de cantants i músics de Terrassa i el Vallès, i està 
dirigida per David Suárez, el qual compta amb una 
trajectòria de més de vint anys d’experiència en la direcció 
de corals de gòspel.

DIRECTOR David Suárez



 diumenge 17 de març 18H

la dinamita
de Brahms
i un manicomi
OCT 48 Orquestra de Cambra Terrassa 48

L’octubre del 1880, un músic vienès anomenat Hans Rott 
viatjava des de la seva ciutat natal per ocupar un lloc com 
a organista a Mühlhausen (Alemanya). Durant el 
recorregut un passatger encén un cigar... i ràpidament H. 
Rott treu una pistola, l’apunta i crida: “apaga el cigar!, que 
no veus que Johannes Brahms ha omplert de dinamita tot 
el tren?”. Al cap de pocs mesos H. Rott era tancat en un 
manicomi on va morir al cap de pocs anys.

Aquesta anècdota verídica ens serveix per donar peu a un 
programa que ens descobreix un autor i part dels seus 
contemporanis més immediats. 

CICLE oct 48
PREU 12€  

PROGRAMA
L' art de la Fuga ( núm 1 a 4 ) J. S. Bach (1658-1750) 
Simfonia per a cordes H. Rott (1858-1884)
Adagietto G. Mahler (1860-1911)
Italian Serenade H. Wolf (1860-1903)
Danses Hongareses  J. Brahms (1833-1897)



 divendres 22 de març 19.30H

de lamote
de grignon
a miserachs
Música catalana del segle XX
Ensemble de Saxòfons
de l’EMM-Conservatori de Terrassa
 

XXXII cicle de concerts de l’EMM-Conservatori de Terrassa   
ENTRADA lliure

Joaquim Serra, Eduard Toldrà, Joan Lamote de Grignon i 
Valentí Miserachs són alguns dels compositors catalans 
que l'Ensemble de Saxòfons del Conservatori de Terrassa 
portarà a l'escenari en un nou programa format 
exclusivament per compositors catalans en el seu quart 
concert dins del Cicle de Concerts del Conservatori de 
Terrassa.

DIRECTOR Narcís Argemí



 dissabte 23 de març 21H

tonsisons
 

Un any més Tonsisons presenta a l’Auditori el seu nou 
repertori dins la temporada de música terrassenca.

El concert inclou nous temes de gòspel, però també 
temes actuals d’altres estils, arranjats especialment per 
la seva formació.

Un nou concert que, de ben segur, ens aportarà una 
bona dosi de energia positiva!

DIRECTOR Carles Massó

CICLE músiques del cor
PREU 10€  



 diumenge 24 de març 18H

a l’òpera
com a casa
Escenes quotidianes i petits contes
QUARTET QUATRE VENTS

 

El quartet vocal 4 Vents presenta a Terrassa un nou 
projecte escènic i musical. Un montatge dinàmic, 
interactiu i didàctic per acostar l'òpera a públics ben 
diversos. L’espectacle parteix d'escenes teatrals i petits 
contes que es desenvolupen des del saló de casa. 

Qui voldrà ser protagonista d'aquesta història?

SOPRANO Anna Farrés
MEZZOSOPRANO Mar Esteve
TENOR Carlos Enrique Ortiz
BARÍTON Lluís Calvet
PIANO Èric Varas

CICLE música a escena
PREU 10€  

PROGRAMA
Obres de Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Menotti d'entre d'altres



 dissabte 6 d’abril 21H

banda 100%
La força de la banda simfònica
BANDA DE TERRASSA

Un any més ens trobem a principis de primavera per 
escoltar la Banda de Terrassa en directe. Seguint l'estela 
de l'any passat, podreu gaudir de grans obres escrites per 
a Banda Simfònica, tot un espectacle musical ben variat i 
ple de matissos i riquessa tímbrica.

En aquesta ocasió podrem gaudir des de la representació 
sonora de l’ira dels déus, fins a la calma magnètica de les 
aurores boreals, passant per moments lúdics de circ o el 
record dels sons de les tradicions britàniques…

El que és segur és que serà una experiència única.

DIRECTOR Pol Pastor

CICLE altres concerts
PREU 10€  

PROGRAMA
Obres de Vaughan-Williams, Wagner, Reinecke, Galante i Ferran



 dijous 11 d’abril 19.30H

concert
planeta terra
Departament de Música de Cambra
de l’EMM-Conservatori de Terrassa
 

XXXII cicle de concerts de l’EMM-Conservatori de Terrassa   
ENTRADA lliure

El departament de Música de Cambra, per quart any 
consecutiu, presenta el concert audiovisual  “Planeta Terra” 
en motiu de la celebració del Dia Mundial de la Terra.

Fa més de 40 anys als Estats Units van començar a celebrar 
Earth Day (Dia de la Terra) amb la intenció de conscienciar 
tothom de la importància de cuidar el planeta. 

Aquest moviment s’ha anat globalitzant i actualment el 
Dia de la Terra es celebra a tot el món. Enguany l’enfoc 
principal recau sobre les espècies amenaçades. Els últims 
anys el nombre d’animals terrestres, criatures marines i 
plantes del món s’ha vist reduir considerablement. 

Els humans hem d’aprendre que totes les  plantes i 
animals tenen valor en si mateixes i són part de la 
manifestació de la vida. Les nostres vides i les seves estan 
unides, sense elles la nostra pròpia espècie no podria 
sobreviure.

Des de L’Escola Municipal de Música – Conservatori de 
Terrassa  volem  posar el nostre gra de sorra organitzant 
un concert on els alumnes de grups de cambra tocaran 
obres creades expressament per a l’ocasió i que aniran 
acompanyades de reflexions i projecció d’imatges.

Esperem amb il·lusió poder compartir aquest concert amb 
un públic de grans i petits.



 dissabte 13 d’abril 20H

kebyart
ensemble
 “Un quartet no sols compaginat fins a l’extrem i en pleníssima 
forma interpretativa, sinó també uns músics capaços de 
traspassar la perfecció tècnica per arribar a la comunicació 
musical” 
Revista Musical Catalana. Palau de la Música, 3 de novembre de 2016.

Creat a l’ESMUC l’any 2014 per quatre joves catalans, van 
ser inicialment guiats per Nacho Gascón. Han seguit 
consells de músics de renom com Kennedy Moretti, el 
Quartet Casals, Cuarteto Quiroga, Hatto Beyerle (Alban 
Berg Quartett), Patrick Jüdt (Ensemble modern), 
Alexander Pavlovsky i Ori Kam (Jerusalem Quartet), 
Gregor Sigl (Artemis Quartet), Johannes Meissl, Vincent 
David, Jordi Francés, Albert Julià i l’Ensemble Squillante.

Són guanyadors de nombrosos premis com ara “El Primer 
Palau 2016”, “Joventuts Musicals de Catalunya”, 
“Catalunya Ràdio”, “Premi de Música de Cambra 
Montserrat Alavedra – Premi BBVA de música” i el primer 
premi en la XIVª edició del Concurs Internacional de 
Música “Les Corts” entre d’altres.

Han ofert concerts per tota la península i també a 
diferents països europeus. Han estat programats a les 
temporades del Palau de la Música Catalana, l'Auditori de 
Barcelona, Fundación Juan March... A més han gravat el 
seu primer treball discogràfic "Accents" per Columna 
Música, lloat per la crítica especialitzada.

CICLE les cambres de l’auditori
PREU 10€  



 diumenge 14 d’abril 18H

rèquiem W. A. Mozart
OCT 48 Orquestra de Cambra Terrassa 48

CICLE oct 48
PREU 12€  

SOPRANO Mireia Tarragó
MEZZOSOPRANO Marta Cordomí
TENOR Jorge Juan Morata
BAIX German de la Riva
Coral Cantiga DIRECTOR Josep Prats 

El Rèquiem de Mozart, és una obra que ha esdevingut 
mítica. A la seva immensa qualitat artística s’hi han afegit les 
circumstàncies del seu misteriós origen i el seu dramàtic 
desenllaç.

A banda de guions cinematogràfics, efectivament Mozart 
mai va saber qui li encarregava la Missa de Difunts. Ara 
sabem que no fou ni Salieri ni altres rivals, sinó el comte 
Walsseg-Stuppach, amb la intenció de fer-la passar com a 
obra pròpia i dedicar-la a la mort de la seva difunta esposa... 
En qualsevol cas, l’obra es convertí en el cant del cigne del 
compositor, i quedà inacabada. La seva vídua, encarregà la 
finalització de l’obra no pas al seu deixeble preferit i 
gairebé part de la família, Süssmayr, sinó a un altre jove 
compositor vienès. Joseph Eybler instrumentà tota la 
Sequenz, però davant el full blanc del Lacrimosa no es veié 
en cor de seguir a l’alçada del mestre. Fou llavors quan 
l’assumí Süssmayr, versió que ha esdevingut com a tradicional. 

El contingut final és una obra d'una gran intensitat i amb 
una càrrega emocional esglaiadora. Una obra que tramet el 
plany del darrer alè d’un dels grans genis de la història de la 
humanitat.



 dijous 25 d’abril 18.30H

de moscú
amb amor
SAXOFONIETTA KÖLN

XXXII cicle de concerts de l’EMM-Conservatori de Terrassa   
ENTRADA lliure

Saxofonietta Köln està formada per alumnes de la 
Hochschule für Musik und Tanz Köln. Els alumnes de la 
classe del  professor Daniel Gauthier venen, a més 
d'Alemanya, d'arreu del món: Armènia, Rússia, Polònia, 
Espanya, Grècia, Eslovènia, Sèrbia, Canadà, Bielorússia, 
Ucraïna, França, Bèlgica, Finlàndia, Japó, Corea del Sud, 
Portugal, Àustria i els Països Baixos. 

Un dels punts forts de la Saxofonietta Köln és la música 
contemporània (Rosse, Luana, Pavlenko, Kohler, Murgier, 
Rhea, Hétu, Reich) i les transcripcions de repertori simfònic 
(Bizet, Weill, Mussorgsky, Liszt, Stravinsky, Rachmaninov, 
Holst, Gershwin, etc). 

El programa "De Moscú amb amor" dirigit per Xavier 
Larsson Paez, presenta obres de compositors russos (Sergei 
Rachmaninov, Sergei Pavlenko i Igor Stravinsky) a través de 
les quals podem veure el desenvolupament de la seva 
escola al llarg de gairebé un segle. Saxofonietta Köln també 
compta en aquest programa amb la col·laboració especial 
de la classe de percussió del professor Carlos Tarcha.



 divendres 26 d’abril 21H
 i dissabte 27 d’abril 18H

canço d’amor
i de guerra
COR MONTSERRAT

CICLE músiques del cor
PREU 15€  

FRANCINA Laia Camps
ELOI Joan Martinez-Colas
AVI CASTELLET Néstor Pindado
DIRECCIÓ ESCÈNICA Carles Ortiz
DIRECCIÓ Rosa M. Ribera

La Cançó d'Amor i de Guerra ens endinsa una vegada més 
en el dolor que experimenta un poble quan, per defensar la 
seva dignitat i les seves llibertats, només té un camí, el de la 
guerra.

La vida dels protagonistes es veu malauradament 
condicionada per aquest fet, el de la guerra, en la qual s'hi 
barreja l'amor entre dos joves amants que s'han de separar, 
i els pressentiment funest de l'avi del noi que sap que no 
tornarà a veure el seu nét.

Presentem una versió semiconcertant d'aquesta obra 
cabdal de la literatura musical catalana, una obra que figura 
en el catàleg musical català amb una presència especial, i 
amb un significat cívic que no podem obviar.



 diumenge 28 d’abril 18H

UNA

CICLE altres músiques
PREU 10€  

UNA són cinc. Cinc dones (Carme Canela, Lluna Aragó, 
Sandrine Robilliard, Maria Juan, Irene Argüello) amb els 
seus instruments.

Instruments de corda i una veu que expliquen històries. La 
música és UNA i són totes les músiques. Cançons populars 
d’Argentina, Brasil o Veneçuela, i composicions pròpies 
conviuen en la diversitat de ritmes i registres sonors a 
través dels seus arranjaments originals. La curiositat per 
diferents estils de música les ha portat a fer jazz, flamenc, 
tango, música clàssica, música d’arrel i pop rock.

VEU Carme Canela
VIOLÍ Lluna Aragón
VIOLA Maria Juan i Irene Argüello
CEL·LO Maria Juan i Irene Argüello



 diumenge 5 de maig 19H

we’re back!
GOSPELINS TERRASSA

 

CICLE músiques del cor
PREU 10€  

Volem tornar a compartir una tarda agradable amb tots 
vosaltres fent el que sabem fer: cantar, tocar, moure’ns, 
sentir i fer-vos sentir la nostra música perquè es converteixi 
en la música de tots.

Cançons noves i cançons de sempre
interpretades de nou amb més ganes
que mai.

Hem tornat !

Ens acompanyeu ?

VIOLÍ Ana Moya
PIANO Txema Riera
GUITARRA Alícia Rey 
BAIX Ruben Sánchez
BATERIA Pere Jané
DIRECTORA Alícia Rey 



 dijous 9 de maig 18.30H

concert
dia d’europa 2019
TERRASSA ÒPERA
Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa
 

CICLE altres concerts
ENTRADA lliure prèvia confirmació a: internacional@terrassa.cat

SOPRANO Anna Farrés 
TENOR Ezequiel Casamada
BAIX-BARÍTON Joan Carles Esteve
Cor Terrassa Òpera
PIANISTA I DIRECTOR MUSICAL Joan Manau

PROGRAMA
Obres de Verdi, Rossini, Gounod, Wagner. Mozart, Donizetti, 
Bizet entre d’altres

Relacions Europeas i Internacionals
Projecció de la Ciutat 

L’Ajuntament de Terrassa us convida a assistir a aquest 
concert dels Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa, que 
ens interpretaran un repertori d'àries conegudes de grans 
compositors europeus com Verdi, Bizet, Puccini o Wagner 
entre d'altres.
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 dissabte 11 de maig 20H
 i diumenge 12 de maig 12H

mar i cel
Taller de Teatre Musical
de l’EMM-Conservatori de Terrassa

Mar i cel  és una obra de teatre musical amb text de Xavier 
Bru de Sala i música d'Albert Guinovart, basada en l'obra 
homònima d'Àngel Guimerà, que va ser portada al teatre 
per Dagoll Dagom l'any 1987. És remarcable per la música 
ja que algunes de les seves cançons ja han passat a formar 
part del corpus de melodies populars actual.

Grup vocal i solistes del Taller de Teatre Musical 
Cor del Taller de Teatre Musical
4veus Cor
Orquestra del Taller de Teatre Musical 
Alumnes de tècniques graficoplàstiques i optativa de vip IES Blanxart
PROFESSORS
DIRECTOR DE L’ORQUESTRA Paco Rodríguez
DIRECTORA DEL COR Mercé Pérez
DIRECTORA DE 4VEUS COR Pep Falcó
VEU I COORDINACIÓ Maria Teresa Vert



CICLE música a escena
PREU 10€  

diumenge 12 de maig 19H

la mare
Cinema mut amb música en viu
KARION
COMPOSICIONS I PIANO Sergi Sirvent
CONTRABAIX Marc Cuevas
BATERIA Ramon Prats

PEL·LÍCULA EN BLANC I NEGRE
DIRECTOR Vsevolod Pudovkin
ANY 1926  DURADA 86 minuts 
GUIÓ Nathan Zarkhi inspirat
en el llibre de Maksim Gorky 

Els membres de KARION ofereixen la possibilitat d’assistir a 
la projecció del film de cinema mut “La Mare” de Vsevolod 
Pudovkin, tot escoltant la interpretació en directe de les 
peces que Sergi Sirvent ha composat especialment per a la 
pel·lícula així com algunes parts on aflora la improvisació. 

L’espectacle es va presentar a la sala Bikini dins del Festival 
Internacional de Jazz de Barcelona 2006. Basada en la 
famosa novel·la homònima de Màxim Gorki.

La música s’estructura a través de tres eixos inspirats en les 
imatges d’aquesta obra mestra del cinema mut, plenes de 
poètica i cru realisme. 

Sirvent, considerat un dels pianistes i compositors més 
creatius del panorama jazzístic català, completa el seu trio 
amb dos músics destacats: el contrabaixista Marc Cuevas i 
el baterista Ramon Prats. Amb ells va començar aquest 
projecte anomenat KARION i van enregistrar també, un 
àlbum per Fresh Sound New Talent, que van anomenar “K”.
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 dijous 16 de maig 21H
 i divendres 17 de maig 21H

10è aniversari
oh!rquestra
Orquestra d’ex-alumnes
de l’EMM-Conservatori de Terrassa
DIRECCIÓ Jordi Montoliu

Dins els actes de celebracions del 10è aniversari de 
l'Oh!rquestra, no podia faltar un concert en col·laboració 
amb el Conservatori que ens ha  acollit i donat suport. En 
aquesta ocasió serà amb les seves agrupacions corals, el 
Cor de Veus Blanques i el Cor de Veus Mixtes. Serà un 
esdeveniment festiu amb la interpretació de grans èxits del 
pop i rock dels últims anys!. 

Cor de Veus Blanques
Cor de Veus Mixtes de l’EMM-Conservatori de Terrassa
DIRECCIÓ Miquel Garcia-Clapé



 diumenge 19 de maig 18H

les inestimables
cròniques
del gegant
gargantua
OCT 48 Orquestra de Cambra Terrassa 48

CICLE oct 48
PREU 12€  

Com deia deia Milan Kundera, Gargantua és una obra d'una 
riquesa inaudita; "Tot hi és: el versemblant i l’inversemblant, 
l'al·legoria, la sàtira, els gegants i els homes normals..." 
Escrita per François Rabelais el 1534, a Gargantua l'humor 
es barreja de manera magistral amb la sàtira social i política. 
I amb la música de Jean Françaix, escrita el 1971, es 
produeix un diàleg entre el segle XVI i l'actualitat, ja que 
encara que la novel·la fa referència al model de vida i de 
pensament renaixentista, hi ha molts aspectes que poden 
fer que aquesta obra ens segueixi interrogant, divertint i 
fins i tot incomodant.

L’obra descriu amb humor i excentricitat la vida del gegant 
Gargantua, i es mofa de la societat francesa del segle XVI. 
Una obra prohibida per la inquisició, en la qual hi podem 
trobar la paràbola de l’Abadia de Thelema, una crítica a les 
pràctiques docents de l’època i una crida a la lliure 
escolarització, amb un lema proper al fet anarquista: fes la 
teva voluntat. 

PROGRAMA
Suite burlesque de don Quichote G. Ph. Telemann (1681-1767) 
Les inestimables cròniques del gegant Gargantua J. Françaix (1912-1997)



 divendres 24 de maig 21H

escandilunya
CORAL NOVA ÈGARA
I COR BRUCKNER BARCELONA

CICLE músiques del cor
PREU 10€  

DIRECCIÓ Lars Isdahl i Julia Sesé
PIANO Eduard Saez

Sota la direcció del director Norueg Lars Isdahl i la catalana 
Julia Sesé, directors titulars dels dos cors, us oferirem un 
recull d'obres d'autors Catalans i Escandinaus.

Obres a capela, i per cor i piano de: Sandström, Sverre 
Bergh, Frank Havroy, Ola Gjeilo, Edvard Grieg, Bo Holten, 
Jakko Mäntyjärvi, Raimon Romaní, Enric Morera, Josep 
Navàs, Carles Prat, Josep Ollé.

El resultat final serà una original barreja de música catalana 
i escandinava que, esperem, sigui tot un regal. Colors, 
textures i sons diferents però que a l'hora poden encaixar a 
la perfecció.



 dissabte 25 de maig 20H

dones d'aigua,
el musical !
VEUS EVOHÈ

“Dones d'aigua el Musical” és un cant a la feminitat, 
dedicat a totes les heroïnes que al llarg de la història han 
hagut de demostrar més i ser més fortes per tal de tenir 
el mateix reconeixement que els homes, en el millor dels 
casos. Amb una preciosa i màgica música que us portarà 
per mons onírics i encisadors de manera ancestral.  Cada 
cançó és un personatge femení de la mitologia d’arreu i 
de casa nostra. Un conjunt de músics, solistes vocals, 
posada en escena, canvis de vestuari, moviments, balls i 
narració ens portaran a gaudir d’un autèntic espectacle 
pels sentits que no ens deixarà indiferents.

CICLE músiques del cor
PREU 10€  

MÚSICA I TEXT DE LES CANÇONS Arnau Ferrer
ESCENOGRAFIA Cristina Aragay
DIRECCIÓ I IDEA ORIGINAL Lluís Yera



 diumenge 26 de maig 18H

ejad
Punt de trobada entre música i dansa
d’inspiració oriental
LALITA DEVI & IDO SEGAL
 

CICLE música a escena
PREU 10€  

La música i la dansa són dues formes d'art i expressió 
vinculades des de molt antic. Tots dos llenguatges 
busquen manifestar la bellesa i el món interior de l'ésser 
humà.

Aquesta proposta escènica neix des d'una experiència 
personal dels artistes, tractant de mostrar l'especial 
relació que poden arribar a tenir aquestes dues 
disciplines.

Creant espais d'improvisació i conversa on la música i la 
dansa s'inspiren recíprocament.

DANSA Lalita Devi
VIOLÍ, SAZ I PERSUSSIÓ Ido Segal
PERSUSSIÓ Albert Enkaminanko

MÉS INFO www.lalitadevidanza.com
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Amb La flauta màgica Mozart va escriure la música més 
sublim que havia sortit fins aleshores de la seva ploma. El 
tema de l'òpera és basa en el prefeccionament de l'ésser 
humà per tal d’accedir a una moralitat més elevada 
adquirint saviesa, amor i bondat. Els obstacles que ha de 
superar són el preu a pagar per arribar fins el 
coneixement i l'amor. La vida és la lluita de la llum amb la 
foscor, del bé amb el mal, del racionalisme amb la 
superstició, del matriarcat amb el patriarcat.

Amb el seu Taller d’Òpera el Conservatori de Terrassa ens 
convida a fer aquest viatge i a viure totes aquestes 
aventures en un espai màgic on tot és possible.

 dissabte 1 de juny 19H
 i diumenge 2 de juny 19H

la flauta màgica
de mozart
Taller d’Òpera
de l’EMM-Conservatori de Terrassa

INTÈRPRETS
Josep M. Casarramona, Pau Camero, Ramon Pla
Natàlia Campoy, Irene Arquillué, Ariadna Moraleda
Rosa López, Marta Ramos, Eva Giménez, Ingrid Santamaria
COR 4 veus-cor  DIRECTOR Pep Falcó

PROFESSOR D’INTERPRETACIÓ I ESCENA Miquel Gorriz
PROFESSOR DE CANT Maria Mateu Palau
PIANISTA CORREPETIDOR Joan Manau Valor

ELEMENTS ESCENOGRÀFICS
alumnat del primer curs del cicle d’Elements per a l’Espectacle
Escola Municipal ART I DISSENY TERRASSA
PROFESSOR Enric Saiz
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dissabte 15 de juny 19H

10è aniversari
oh!rquestra
Orquestra d’ex-alumnes
de l’EMM-Conservatori de Terrassa

Per tal de cloure l'any de celebració del seu 10è aniversari , 
l'Oh!rquestra ens oferirà un gran concert que presentarà 
l'evolució de la formació des dels seus inicis. Aquest concert 
inclourà des de la interpretació de la primera obra amb què 
es va presentar la formació orquestral en aquest mateix 
auditori el 2009, fins l’estrena d’un fragment simfònic, 
passant per una selecció del seu repertori històric. 

DIRECCIÓ Jordi Montoliu



 dissabte 22 de juny 21H

viatge universal
JAZZ COR
Entitat Coral Nova Ègara
 

CICLE músiques del cor
PREU 10€

El Jazz cor parteix de viatge per explorar tot un univers 
musical ple de sensacions, conreant els cinc sentits, amb la 
música com a element transportador.

DIRECCIÓ Victor Frigola
PIANO Eduard Saez



Localització

Passeig d’Ernest Lluch,1

Vols rebre informació sobre les activitats culturals que 
organitza l'Auditori Municipal de Terrassa?
Omple aquesta butlleta i deixa-la a la recepció de 
l'Auditori Municipal de Terrassa o a la Casa Soler i Palet 
(carrer de la Font Vella 28).

Atenent l’obligat compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer 
automatitzat del Servei de Cultura per al seu tractament informàtic amb la finalitat de 
realitzar l’enviament de informació d’interès relativa a la programació del departament de 
Cultura al territori. Així mateix s’informa de la possibilitat d’accés, rectificació, supressió, 
portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic 
musica.classica@terrassa.cat, protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina d’atenció 
al ciutadà de l'Ajuntament de Terrassa.

Nom

Adreça electrònica

Barri de residència

R



Servei
d’informació
CASA SOLER I PALET, Font Vella, 28 • 08221 Terrassa
Telèfon 93 783 27 11
De dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16:30h a 20h
Dissabte de 11h a 14h i de 18h a 20h

PER A MÉS INFORMACIÓ:
musica.classica@terrassa.cat 
www.terrassamusicaclassica.cat
No es permetrà l’accés a la sala un cop començat el 
concert. No es permés fer fotografies i enregistraments 
del concert. No hi ha servei de reserva d’entrades i no 
s’admeten canvis ni devolucions.

VENDA DE LOCALITATS:
El dia del concert des de dues hores abans a la taquilla de 
l’Auditori.

Venda anticipada de localitats:
A la Casa Soler i Palet i al mateix Auditori els dies de 
representació.
A www.ticketea.com (més info TICKETEA: 902 044226)

DESCOMPTES* APLICABLES NOMÉS A 
TAQUILLA I A LA CASA SOLER I PALET:
•25% DE DESCOMPTE: persones de més de 65 anys, 
carnet jove, alumnes de les escoles de música de 
Terrassa, socis d’Amics de les Arts, famílies nombroses, 
famílies monoparentals, persones amb discapacitat, 
alumnes de la UPC, la UAB i de l’Escola d’Art i Disseny de 
Terrassa, cantaires de la FCEC, titulars del TR3SC.

•10% DE DESCOMPTE: usuaris de la bctxarxa i grups de 
més de 10 persones.

•20% DE DESCOMPTE: grups de més de 20 persones.

Queden exclosos d’aquests descomptes els concerts de 
5, 6 i 7€
i els que no es venguin a través de TICKETEA.

CONCERTS GRATUÏTS: entrades a disposició del 
públic dues hores abans de l’inici del concert.

*Imprescindible acreditació per persona i entrada en el moment 
de la compra. En la compra online, l’únic descompte habilitat és 
el del Club TR3SC.
ELS DESCOMPTES NO SÓN ACUMULABLES.

Gestió tècnica i direcció artística, ARTURO PALOMARES
Cap tècnic, SANTI FERRER
Gestió administrativa, MONTSERRAT MARTIN



ORGANITZA

HI COL·LABOREN

HI PARTICIPEN

cr
ea

tiu
s

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

Amics de l’Auditori
Municipal de Terrassa

www.terrassamusicaclassica.cat


