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La Temporada de Música de Terrassa ens proposa 
acompanyar els mesos de tardor i inici de l’hivern 
amb una programació musical oberta a tots els 
públics i en la qual les persones amants de la 
música trobaran excel·lents actuacions en gèneres 
tan diversos com el gòspel, la música de cambra i 
simfònica, l’òpera, el cant coral, la sardana o la 
poesia musicada, entre d’altres. 

Entre els mesos d’octubre i gener, la Temporada de 
Música de Terrassa ofereix una vegada més una 
extensa i variada mostra musical, gràcies a la 
participació i la implicació de persones i entitats 
que, amb la seva feina, contribueixen a elaborar un 
programa que destaca en quantitat, diversitat i 
qualitat. La Temporada de Música de Terrassa 
representa, per tot això, una clara mostra de la 
riquesa cultural existent a la ciutat i que, un cop 
mes, posa a l’abast de totes i tots els terrassencs i 
terrassenques l’oportunitat de gaudir d’una 
programació musical que engloba diferents 
disciplines que arribaran de la mà de joves 
intèrprets o de figures ja consagrades dins el 
panorama musical.

L’Auditori Municipal, la Casa Alegre de Sagrera o 
el Teatre Principal obren les portes, doncs, a una 
nova temporada, ampliada fins al mes de gener, i 
ens convida a gaudir de la música, de la cultura i 
de tot allò que forma part de l’esperit i la identitat 
de Terrassa.

Alfredo Vega
Alcalde de Terrassa



             Dijous4 d’octubre
          a les 19.30h

Itziar Espinar soprano
 Juan Carlos Esteve  baríton-baix 

Juli Rodríguez piano

Vittoria,
vittoria!
Viatge per la música italiana

del segle XVI al segle XX

Obres de Caccini, Bellini, Carissimi, Verdi i 
Donizetti entre d’altres

Cicle Terrassa Lírica • Preu 10€

Itziar Espinar va rebre les seves primeres lliçons de cant de 
la mà de la soprano Laura Hansen. Va continuar la seva 
formació amb Francesca Roig i Margarida Natividade, i va 
perfeccionar la seva tècnica a Bassel amb Rita Ahonen. Ha 
participat en nombroses produccions a diferents teatres i 
auditoris d’arreu de Catalunya i de l’estat espanyol entre les 
quals cal destacar el Palau de la Música Catalana, Teatre 
La Faràndula de Sabadell, Teatre Principal de Terrassa, 
Eivissa Opera Productions, entre d’altres.
Juan Carlos Esteve Calero, neix a Barcelona, rep classes 
de Concepció Espinosa, Jordi Homs i Francesca Roig, en 
l'actualitat segueix la guia de Carlos Chausson. 
Realitza masterclasses amb Eduard Gimenez, Carmen 
Bustamante, Dalmau González, Natalia Gavrilan i Jaume 
Aragall. Primer premi de la 8a 
Primavera Lírica de Premià de 
Mar, al VI Certamen Internacional 
d'Havaneres per a solistes de Torrevella 
2015 i en la Gala Lírica de Graus 2016.

CASA ALEGRE
DE SAGRERA



Diumenge
7 d’octubre
a les 19.00h

Singfònics Grup Vocal
#JukeBox
Arnau Busquets baix, Jan Escudé teclat,
Marc Méndez bateria, Pere Portero guitarra
Olympia Villalba direcció

La música és un llenguatge universal per expressar tot 
tipus de sentiments i experiències. Segur que tots tenim 
una, o vàries, cançons especials que ens transporten a 
"aquell" lloc, ens recorden a "aquella" persona o ens fan 
reviure "aquell" moment. Singfònics torna amb força 
aquesta temporada presentant "JukeBox", emoció 
plasmada en un repertori de cançons que no deixen 
indiferent a qui les escolta.

Singfònics és un grup vocal terrassenc nascut l'any 2010 
i format per més de vint cantaires i una banda de músics 
en directe que interpreten versions de grans èxits del pop, 
rock, soul i altres estils de música actual. El seu segell 
personal es basa en posar en escena harmonitzacions 
d'alta qualitat acompanyades de coreografies molt 
potents que aconsegueixen oferir un espectacle ple de 
ritme i amb caràcter propi per a un públic de totes les 
edats.

Cicle Músiques del Cor • Preu 10€



             Dijous11 d’octubre
          a les 19.30h

Indira Ferrer  soprano 
Manuel Ruiz piano

La perla de
las Antillas

Lied: cançó de saló cubana

Cicle Terrassa Lírica • Preu 10€

La perla de les Antilles és un recorregut panoràmic pel 
romanticisme en la canço cubana. Abasta des de la 
segona meitat del segle XIX fins a les tres primeres 
dècades del segle XX. El repertori seleccionat aquí el 
conformen exemples emblemàtics.
En aquest concert hi trobareu diferents gèneres de cançó: 
havaneres, guajires, boleros, clau i cançó criolla, lied 
crioll, romances de sarsuela. Peces que, en un principi, 
poden ser desconegudes però que, de manera màgica, 
esdevenen nostres, segurament perquè la seva influència 
ha calat dins de la nostra societat. Fixeu-vos sinó en 
l’etern enamorat de Cuba , el cèlebre Sebastian Iradier. 
La seva cançó “La Paloma” es la més tocada i traduïda a 
tot el món. L’ha cantat des de l’”Elvis” fins a Plácido 
Domingo. Aquest és sols un exemple de com l’exotisme de 
l’illa va ser reflectit en moltes de les seves partitures. 
De fet, la Casa Alegre de Sagrera podria molt ben ser un 
espai similar als típics de la burgesia cubana, on les 
senyores i senyors més refinats de l’època s’engalanaven 
per anar a ballar, escoltar i gaudir de la música que 
estava de moda en aquell moment. Aquestes cançons 
normalment eren cantades per veus líriques líriques i 
acompanyada de piano o quartet de corda. 

CASA ALEGRE
DE SAGRERA



Diumenge
14 d’octubre
a les 18.00h

Projecte
Beethoven
Miquel Desclot presentació
Quim Térmens concertino
Xavier Puig direcció
Ludwig van Beethoven fou compositor, director, pianista 
i per sobre de tot músic. Un músic que visqué a cavall del 
XVIII i XIX amb la vivència social i cultural que això 
comportà. Musicalment abasta el final del classicisme i 
els inicis del romanticisme. Considerat l'últim gran 
representant de l'escola vienesa del classicisme, la seva 
música i evolució musical arribà a cotes que, fins molts 
anys després de la seva mort, altres músics no varen 
aconseguir arribar.
Les seves 9 simfonies continuen sent un referent 
important dins de la història musical. La seva escriptura 
i evolució ens marquen tot un món sonor i imaginatiu 
que traspassa les fronteres sonores per entrar totalment 
en el fet sensitiu i emocional de l'ésser humà.
l'OCT48 ens presenta un dels seus nous projectes: portar 
totes les simfonies de Beethoven als escenaris del país 
durant els propers cinc anys. Aquest “Projecte 
Beethoven” surt d'una necessitat vital com a músics i 
també com a fruit de maduresa d'un projecte orquestral 
com és l’OCT48. I per aquest motiu comptarem amb una 
de les millors batutes del país, el director Xavier Puig i 
una presentació històrica a càrrec d’en Miquel Desclot

Cicle OCT 48 • Preu 12€

Orquestra de Cambra Terrassa 48



             Diumenge21 d’octubre
          a les 17.30h

Concert
de sardanes

i música
per cobla

Cicle Altres Concerts • Gratuït

Concurs de vuit sardanes revesses, amb la participació 
de revessarires de tota Catalunya, que competiran per 
assolir una bona classificació de cara al Campionat 
Nacional de Catalunya.
Durant el concurs de revesses, tindrà lloc el concurs 
Trivicrits, per a tot el públic assistent amb premis per els 
participants.
Desprès la cobla Jovenivola, ens delectarà amb un petit 
concert de música per a cobla.

Cobla Jovenívola 
de Sabadell

ORGANITZA L’AGRUPACIÓ
FOLKLÒRICA AMUNT I CRITS

AMB MOTIU DEL SEU 70È ANIVERSARI



Divendres
26 d’octubre
a les 19.30h

El lied alemany
i la melodia
francesa
Un passeig pel gran llegat escrit per a la veu i el piano

En la societat actual, gairebé governada per les 
comunicacions virtuals, amb aquest recital hem volgut 
apostar per un refugi d'emocions. Un refugi on el 
intercanvi real entre audiència i intèrprets aporti 
honestedat en el missatge i permeti un flux obert i 
vivencial entre la veu i el piano.
Compositors i autors, música i poesia arriben a la seva 
comunió més àlgida en temps del Romanticisme, amb 
autors com ara Schubert, Schumann o Beethoven pares 
de la cançó culta, que utilitzen els textos dels autors 
Heine, Schiller o Müller. Alhora el piano, instrument 
acompanyant, cobra en aquests temps la seva màxima 
importància en possibilitats sonores i textures.
De la cultura gala mostrem també un ventall de 
referents de l’estil que s'ha anomenat “mélodie” o 
“chanson française”. Aquest estil, bevent al principi de 
les fonts del lied, va anar adquirint personalitat i trets 
propis. Escoltarem el maridatge sonor i textual entre els 
compositors Faure, Debussy, Poulenc, Chausson i 
Reynaldo Hahn en textos d'autors de renom com ara 
Grandmougin, Apollinaire, Andre Girod o Victor Hugo.
Presentant el lied alemany i la melodia francesa, queden 
paleses les emocions universals, les que sempre ens 
mantindran veritablement connectats a la vida.
Text: Karim Farhan

Cicle Terrassa Lírica • Preu 10€

Karim Farhan tenor
Laurence Verna piano

CASA ALEGRE
DE SAGRERA



             Diumenge28 d’octubre
          a les 18.00h

ON AIR
Concert vocal a l’estil Barbershop

Cicle Músiques del Cor • Preu 10€

The Hanfris quartet és un grup vocal masculí format el 
2009 i quatre vegades medalla d’or al Campionat 
d’Espanya de Quartets Barbershop. Els quatre membres, 
que compten amb una llarga trajectòria en formacions 
d’expressió exclusivament vocal, ajunten les seves 
capacitats per oferir un concert d’alta qualitat tècnica i 
interpretativa. El passat 2015 van esdevenir el primer 
quartet del sud d’Europa en participar en uns 
Campionats Internacionals de Barbershop a Pittsburgh 
(EUA). El 2017 van repetir l’experiència a Las Vegas (EUA).
ON AIR és el títol del segon disc del grup que va produïr 
en Marc Parrot i que va sortir al mercat el 2017. A 
l’espectacle es combinen versions de cançons de 
rock&roll, estàndards del jazz, swing, musicals, clàssica, 
bandes sonores de pel·lícules, versions de temes en català 
i peces pròpies de l’estil Barbershop.

The Hanfris Quartet
Jordi Forcadell tenor

Juan Bertrand lead, baríton
Adrià Sivilla baix

Gener Salicrú lead, baríton



Diumege
4 de  novembre
a les 18.00h

Amadís
y el tesoro
de la música
Concert didàctic i familiar ESPECTACLE EN LLENGUA CASTELLANA

“Amadis y el tesoro de la música” és una llegenda imaginaria 
dedicada al públic familiar on, mitjançant el so encisador 
d’antics  instruments, poesies ancestrals i precioses titelles 
descobrirem les meravelloses aventures musicals del cavaller 
Amadís.
Emilio Villalba i Sara Marina són dos artistes polifacètics 
d’origen sevillà ,que es dediquen a l’estudi i la interpretació 
dels instruments i la música de l’edat mitjana.
Han presentat els seus concerts i espectacles plens 
d’imaginació i magia al llarg de la geografia hispànica, 
Portugal i França dins Festivals com ara el Pórtico do 
Paraíso (Ourense), Femás (Sevilla), Maremusicum 
(Almería), Festival Sefardí (Córdoba, León, Girona…), 
Noites d’Encanto (Portugal), IKFEM (Portugal-España), Les 
heures Musicales (Francia), Festival Caprichos Musicales 
(Comillas), Festival Tres Culturas (Toledo) amb gran éxit de 
critica i públic.
MÉS INFO: www.emiliovillalba.com

Cicle Concert per a petits i grans • Preu 7€

Emilio Villalba llaüt, viola d’arc, viola 
de roda, arpa, cítola i efectes sonors
Sara Marina narració, clavisimbalum, 
organetto i percusions tradicionals



             Divendres a les 21.00h
i diumenge a les 18.00h

9 i 11 de novembre

Aïda

Cicle Terrassa Lírica • Preu 40€

Aïda és la història de dos enamorats, el capità egipci 
Radamès i Aida, l'esclava etíop presonera al servei de la 
princesa egípcia Amneris, la qual també estima el jove 
guerrer. Una obra romàntica i apassionada plena de 
sentiments contradictoris portats al límit de lo humanament 
possible: amor, odi, desig, venjança, gelosia... 

Òpera amb 4 actes
de Giuseppe Verdi

Montse Miralles  direcció escènica
Joan Manau Valor  direcció musical 

Michel Francis Cook  Aïda
Assumpta Cumí  Amneris

Ignacio Guzmán/Ezequiel Casamanda  Radamés
Alberto Caces  Amonasro

Juan Carlos Esteve  Ramfis
Josep Pieres  Il Re

Itziar Espinar  Sacerdotessa
Sebastia Serra  Mesaggero

Orquestra de Cambra Terrassa 48
Banda de Terrassa

Cor AOIST, Coral Nova Ègara i Coral Matadepera
Ballet de Matadepera Centre Entreactes (EA) i 

Escola de Circ de Terrassa
IES Viladecavalls

IES Torre del Palau

Co-organitza AOIST
Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa



Dissabte
17 de  novembre
a les 19.00h

UteC
Unió Temporal de Corals

Les empreses fan una UTE (Unió Temporal d’Empreses) per 
a poder tirar endavant un projecte i realitzar una obra 
determinada.

UTeC és doncs una Unió Temporal de Corals. Ens unim per 
a presentar un programa comú, unim forces i mostrem el 
nostre propi projecte. Un repertori variat, cançons de 
diferents temps que esperem sigui del vostre grat.

Cicle Músiques del Cor • Preu 6€

Coral Lamardebé
Coral Rossinyol de Terrassa
Coral Infantil Cucut
Ludic Vox
Montserrat Mesalles, Aina Millán, 
Carles Llongueras, Laura Corredor i 
Anna Huertas



Diumenge
18 de novembre

a les 18.00h

Venice
Sonatina

Quim Térmens concertino director
L'encant d'una ciutat com Venècia és un fet que ha captivat a 
generacions de persones durant centenars d'anys. Una ciutat 
plena d'art i racons que conviden a la imaginació constant.

En aquest programa l’OCT48 ha fet una petita selecció 
d’autors dins d’un llistat immens de possibilitats amb 
músiques i històries molt interessants; una selecció que ens 
convida a recrear l’imaginari venecià i la seva  importància 
artística i cultural.

Obre el concert la música de dos autors barrocs que 
compartiren feina a l’Hospedale de La Pietà: la música 
sempre captivadora d’un dels grans violinistes i compositors 
del barroc com és A. Vivaldi, amb el seu Concerto Grosso op 
3 núm 11 i J. A. Hasse, considerat en vida com a un dels 
compositors més importants d'òpera i amb un gran domini de 
la melodia. Escoltarem la Fugue et Grave en sol m. A 
continuació sentirem una obra de format musical plenament 
clàssic d’A. Salieri, músic que es formà a la ciutat de Venècia, 
amb la seva Simfonia Veneziana, juntament amb un 
enamorat de la ciutat i que acabà els seus dies en ella: 
R.Wagner i el seu “Idil·li a Siegfried”. Però no podem deixar 
passar la relació de la ciutat amb el món del cinema, i en 
aquest cas el nom per excel·lència és Nino Rota, de qui 
escoltarem el seu Concert per a Cordes. I per acabar una 
música dedicada a un dels grans arquitectes de la República 
de Venècia: Palladio, amb la música de K. Jenkins.

Cicle OCT 48 • Preu 12€

Orquestra de Cambra
Terrassa 48



Dimecres
21 de  novembre
a les 19.30h

Concert
de Santa
Cecília
Premis d’Honor
del Conservatori
de Terrassa

El Conservatori de Terrassa es vesteix de gala per celebrar la 
diada de Santa Cecília, la patrona dels músics. El concert el 
protagonitzaran les joves promeses que van acabar els seus 
estudis el passat curs 17-18 i que han obtingut un Premi o 
una Menció d'Honor. Amb aquest concert podrem sentir el 
fruit de la seva feina i els desitjarem una carrera ben 
fructífera, carregada de bona música i molts èxits.

Cicle XXXII Cicle
de Concerts del Conservatori

de Terrassa • Entrada gratuïta



Diumenge
25 de novembre

a les 18.00h

El nacionalisme
romàntic

La musicalitat i personalitat del pianista Ignasi Cambra 
sempre han commogut els amants de la música. Aquesta 
vegada interpretarà els inspiradors Nocturns i 
Impromptus de Chopin, una selecció de Les Estacions de 
Txaikovski, i els Preludis de Rachmaninof. 
La seva proposta artística es un recorregut per les obres 
més representatives del nacionalisme romàntic amb 
algunes de les obres magistrals del piano més emotiu i 
virtuos. 
Aclamat pel prestigiós director d'orquestra Valery 
Gergiev "algú que pot parlar-me a través del piano", 
Ignasi Cambra treballa actualment amb la pianista 
Maria João Pires en el marc del "Projecte Partitura". Ha 
cursat estudis a la Juilliard School de Nova York i la 
Jacobs School of Music a Bloomington (Indiana). Ha 
estat becat per l'Obra Social La Caixa, Joventuts 
Musicals de Madrid i la Universitat d'Indiana, entre 
d'altres. Des de llavors, acumula nombrosos èxits i 
premis i ha multiplicat les seves aparicions en concerts. 
Ha estat guardonat amb premis en diversos concursos, 
nacionals i internacionals tant com a solista com en 
formacions de música de cambra. Ha estat convidat a 
Festivals com l'International Piano Institute del 
Cincinnati, Academy of the West a Santa Bàrbara, 
Califòrnia i Ravinia Festival de Chicago. Properament 
presentarà el seu segon treball discogràfic Impromptus 
sota el segell Solé Records.

Cicle Les Cambres de l’Auditori • Preu 10€

Ignasi Cambra piano

Obres de F. Chopin, P.I. Txaikovski i 
S. Rakhmàninov



Diumenge
2 de desembre
a les 18.00h

Sonata a Praga

El terme “bohemi” era utilitzat cap el segle XIX com a 
referència a la cultura del poble “gitano”, en aquells moments 
anomenats “bohemis”, ja que arribaven de la regió de 
Bohèmia (Txèquia). Aquest terme comportava referir-se a 
persones amb una cultura i uns paràmetres diferents a les 
d'una societat sedentària i burgesa. Una cultura molt ben 
rebuda per artistes i intel·lectuals... i en aquest sentit la 
ciutat bohèmia per excel·lència és Praga. Considerada com la 
ciutat daurada o la ciutat de les cent torres, el seu centre 
històric és declarat per la UNESCO com a patrimoni de la 
humanitat. Una ciutat plena d'història i que durant els 
segles XVII i XVIII va ser una de les capitals musicals 
europees, un centre musical propi on anaren molts músics i 
compositors de l'època.

Posteriorment, i coincidint amb el nacionalisme del XIX, la 
música a Praga va arribar al seu punt més àlgid, amb la 
residència dels més importants músics txecs.

Cicle Les Cambres de l’Auditori • Preu 10€

Arcattia
Quim Térmens violí
Joan Morera violí
Lluís Heras violoncelo

Obres de A. Vivaldi, F. Jiranek, J. Myslivecek, 
A. Mozart, A. Dvorak i B. Martinu



             Divendres14 de desembre
a les 21.00h

De Viena
a Terrassa

10è Aniversari Oh!rquestra

Jordi Montoliu  direcció

Aquest concert dóna sortida als actes del 10è aniversari de 
l’Oh! Orquestra simfònica d’ex-alumnes del Conservatori de 
Terrassa. Inspirat en la tradicional cita musical que cada 
any se celebra a Viena, presentem una atractiva selecció dels 
millors i enèrgics valsos i polques de la família Strauss, entre 
d’altres. Amb sorpresa inclosa.

Orquestra d’ex-alumnes del 
Conservatori de Terrassa

Cicle XXXII Cicle
de Concerts del Conservatori

de Terrassa • Entrada gratuïta



Dissabte a les 21.00h
i diumenge a les 12.00h
15 i 16 de desembre

John
Williams
in concert

Cicle Altres concerts • Preu 10€

Banda de Terrassa
Pol Pastor  direcció

Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park són 
algunes de les pel·lícules més aclamades pel gran públic i 
comparteixen el fet d'haver estat musicades pel mateix 
compositor: John Williams. 

Aquest Nadal, la Banda de Terrassa vol retre homenatge a 
aquest gran creador interpretant les seves meravelloses i 
conegudes melodies que, juntament amb la gran força de la 
nostra formació i una pantalla gegant, faran que aquest 
concert sigui memorable per a l'espectador.



Diumenge
16 de desembre

a les 19.00h

A xustiza
pola man

amb poemes musicats de Rosalia de Castro

Després de dos anys de la publicació de “Rosalía”, després 
d’haver participat en festivals com el Barnasants o 
L’Acròbates i després d’haver girat per Galícia en dues 
ocasions, O Val das Mouras presenta nou disc: “A xustiza 
pola man”. Un treball més eclèctic, més profund i més 
reivindicatiu que l'anterior, on la banda de L'Hospitalet de 
Llobregat segueix posant música als poemes de Rosalía de 
Castro. Sí, són catalans però canten en gallec; ja sabeu que la 
música no hi entén, de fronteres! 

“A xustiza pola man” és un recull de 10 poemes escrits fa més 
de 130 anys però que tracten temes tan actuals com la 
injustícia social, l'emigració, l'abandonament de la terra o la 
frustració. Amb la seva elecció, O Val das Mouras pretén 
retre el seu petit homenatge a totes aquelles persones que 
pateixen les injustícies de la societat en què vivim. 

Cicle Altres concerts • Preu 10€

O Val das Mouras
Laura Lorenzo, veu 

David Fernández, guitarra 
Joana Marcè, flauta 

Àlex Rodríguez, violoncel 
Carles Mesa, percussió i acordió



 Dissabte
22 de desembre
a les 21.00h

Concert
harmo-
nitzador
del solstici
d’hivern

Cicle Altres concerts • Preu 10€

Biles de Mark Pulido
Rebem el solstici d’hivern amb les biles (campanes planes 
vibratòries i d'altes freqüències) de Mark Pulido. Una 
experiència màgica de so i llum per afrontar amb molta 
energia els dies més freds i les nits més llargues de l’any.
La sessió estarà acompanyada de vídeo mapping i vídeo 
projeccions.



Diumenge
23 de desembre

a les 18.00h

El poema
de Nadal (extractes)

J. M. Sagarra (1894-1961)
Amb música de Jordi Domènech, Aleix Puig

i Jordi Cornudellas

Quim Térmens concertino, director
Marta Valero mezzo-soprano

Enric Arquimbau recitat
El gran poeta català Josep Maria de Segarra va escriure el 
Poema de Nadal l'any 1931 recitant-lo ell mateix en el Palau 
de la Música de Barcelona. El poema va quallar en 
l'imaginari col·lectiu d'una manera immediata i es convertí 
des de llavors en un dels relats poètics més arrelats en la 
nostra cultura.
El poeta, tot evocant els pessebres de la seva infantesa, enceta 
un viatge interior cap als records de quan era petit, i 
s’imagina ell mateix, tant des de fora, muntant o 
contemplant les figuretes del pessebre, com des de dintre, 
parlant amb elles i implicant-se personalment en l’itinerari 
des de l’Anunciata fins al Portal de Betlem, entès com un 
viatge existencial.
L’OCT48 ens presenta una adaptació lliure d’aquest poema, 
fent reflexió sobre aspectes encara  actuals, combinant 
lectures escollides de cada un dels seus cant per part de l’actor 
Enric Arquimbau, fragments cantats amb la veu de Marta 
Valero, moments de reflexió amb els sons dels instruments de 
corda, i tota la música exposada ha estat encarregada a 
compositors de casa com són:
Jordi Domènech, Aleix Puig i Jordi Cornudellas.
Uns sons que reflexionen i ens obren la porta a deixar un 
futur millor.

Cicle OCT 48 • Preu 12€

Orquestra de Cambra Terrassa 48



Concert
de Nadal

Cicle Altres concerts • Entrada gratuïta

L'Agrupació Sardanista ASERT i la Cobla Ciutat de 
Barcelona volen celebrar el Nadal amb tots nosaltres i ens 
conviden a gaudir d'un preciós concert nadalenc integrat per 
sardanes i música per a cobla.

La Cobla Ciutat de Barcelona, conrea tots els àmbits del 
repertori propi de la cobla, si bé, des de la seva fundació, ha 
manifestat la voluntat ferma d’atendre específicament la 
música de concert, amb la programació reiterada d’obres de 
referència, obres oblidades i música de nova creació. 

Veniu a compartir aquesta vetllada tan especial amb una de 
les cobles més representatives del nostre país!

Cobla Sant Jordi Ciutat 
de Barcelona

Dimarts
25 de desembre
a les 22.00h

Organitza Agrupació Sardanista ASERT



en Cantem
de mites llegendes, històries i tradicions

Cicle Músiques del Cor • Preu 10€

Música coral popular i d’autor, amb obres de Certon, Fauré, 
Fletxa, Guzmán, Holst, Morera, Öhrwall, Poulenc, Romaní, 
Sans, Schubert i Schumann. El concert s’articula a l’entorn 
d’un text creat per a l’ocasió per Agustí Espriu. Un fil 
conductor que relliga en una sola narració les diferents 
històries que les cançons ens expliquen. L’espantosa perfídia 
d’una mare, traïcions i infidelitats. Les arts de la seducció, 
amors secrets, amors fatals, amors que acaben en follia, 
amors amb final feliç i amors impossibles. Estampes de la 
vida nòmada, el mite del comte Arnau, la gesta de Josuè i el 
plany desconsolat per la mort de l’heroi, entre altres.
Que no et contin històries. Nosaltres te les cantem!
El cor de cambra Fòrum Vocal inicià les seves activitats a 
Barcelona l’any 1994. Ha estat dirigit per Alfred Cañamero, 
Xavier Chavarria i Daniel Mestre. Des del gener de 2010 en 
Xavier Sans es fa càrrec de la direcció. El cor de cambra 
Fòrum Vocal és un col·lectiu de 35 cantaires amb una sòlida 
formació musical i una àmplia experiència en el món coral.

Fòrum Vocal
Agustí Espriu  autor del text

Enric Arquimbau  actor
Maria Lluïsa Abram  actriu

Maria Mauri  piano
Xavier Sans i Fortuny  director

“I en rotllana entonen dites i cançons, i els més vells 
proclamen sortilegis contra malvestats i els perills a la 

munió amatent.”
(De Zigeunerleben, Emmanuel Geibel / Robert Schumann)

Dissabte19 de gener
a les 20.00h



Diumenge
20 de gener
a les 18.00h

Les estacions
Barry Sargent  violí/director

L’esser humà sempre ha intentat racionalitzar i dividir un 
concepte tan abstracte com és el temps en anys, mesos, 
setmanes.. . per arribar a la seva comprensió. Una 
d’aquestes divisions és el concepte d’estacions, les quals, 
segons diuen, afecten en els nostres estats d’ànims i visions 
de la realitat.

Aquesta visió del temps ha influït en l’art on moltes 
persones han intentat reflectir aquest moviment cíclic que 
observem en la naturalesa. La música no n’és cap excepció 
i evidentment una de les obres per excel·lència són els 
quatre concerts per a violí d’A. Vivaldi, un per a cada 
estació. En aquest cas us oferim una versió acurada i 
musicalment viva de les mans d’un gran músic com és 
Barry Sargent. Però serà la música de Tchaikovski que ens 
unirà cadascuna d’aquestes estacions vivaldianes 
mitjançant un conjunt de 12 peces escrites per a piano, una 
per a cada mes de l’any, suggerint uns epígrafs per a cada una 
d’elles.

Cicle OCT 48 • Preu 12€
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Al costat del foc P.I.Txaikovski (1840-1893)
L’Hivern A.Vivaldi (1678-1741)
Les nits de maig P.I.Txaikovski (1840-1893)
La Primavera A.Vivaldi (1678-1741)
Barcarolle P.I.Txaikovski (1840-1893)
L’Estiu A.Vivaldi (1678-1741)
Cançó de tardor P.I.Txaikovski (1840-1893)
La Tardor A.Vivaldi (1678-1741)



Intercanvi
musical

Sentir música i interpretar-la pot esdevenir una font de 
benestar i coneixement, una eina per aprendre a escoltar 
activament, un punt de trobada de diferents sensibilitats, un 
intercanvi d’experiències… 
En aquesta vetllada musical us convidem a acompanyar la 
trobada entre els grups de música de cambra del 
Conservatori Professional del Bruc de Barcelona i els grups 
de cambra de l’Escola Municipal de Música- Conservatori de 
Terrassa.  
De ben segur assistirem a un bon “Intercanvi musical”!

Dijous24 de gener
a les 19.30h

Grups de música de cambra del 
Conservatori Professional

del Bruc de Barcelona
i grups de música de cambra

de l’Escola Municipal
de Música- Conservatori

de Terrassa
 

Cicle XXXII Cicle de
Concerts del Conservatori
de Terrassa • Entrada gratuïta



Jo et
pressentia...

Cicle Músiques del Cor • Preu 10€

Un dels temes que més s’ha conreat tant en la música com 
en la literatura romàntica ha estat el sentiment amorós. 
Amb aquest programa retratem l'amor que s'insinua, el 
desig, l'enyorança i fins i tot la buidor per la pèrdua de 
l'ésser estimat. 
L’espectacle Jo et pressentia.. . , fonamentat en el cant coral, 
sorgeix del desig de crear connexions entre música, poesia i 
dansa per acostar aquestes disciplines a la nostra 
contemporaneïtat. L’aportació poètica dels autors catalans 
en veu d’Enric Arquimbau, la interpretació dels Valsos 
poètics d’Enric Granados a càrrec del pianista Adolf Pla, 
així com els passos de la ballarina Sandra Ballbè 
completen la proposta escènica.
La Coral Belles Arts de Sabadell és una associació 
sabadellenca que té per objectiu cultivar i difondre la 
música coral catalana i universal. L'han dirigit, entre 
altres, Lluís Vila, Josep Pons, Josep Vila i Pablo Heras. Des 
del 2012, Jordi Lluch i Arenas n'és el director.

Adolf Pla i Garrigós pianista
Enric Arquimbau i Hervàs dient
Sandra Ballbè i Martí ballarina
Jordi Lluch i Arenes director

Dissabte
26 de gener
a les 21.00h

Recorregut per la música romàntica de 
Brahms, Elgar, Toldrà, Mompou i Granados
Coral Belles Arts de Sabadell

Romanticisme coral, valsos per a piano,
poesia i dansa



Altres
activitats
musicals



Concert 
Monserrat 
Alavedra
Divendres 9 de novembre de 2018  a les 18.00h
Acte inaugural del 13è Premi 
BBVA de Música de Cambra 
Montserrat Alavedra.
Grups de Cambra de l'EMM-Conservatori de 
Terrassa
Promou: Fundació Antigues Caixes Catalanes
LLOC: PLAÇA VELLA

Concert Coral
Dissabte 10 de novembre de 2018 a les 21.00h

Cor Vine
de l'Entitat Coral Nova Ègara
Direcció Jaume Sala
Coral del Conservatori
de Sant Cugat
Soprano solista Paula Torres
Piano Joan Ramon Company
Direcció Raimon Romaní
LLOC: AUDITORI MUNICIPAL DE MÚSICA

X Cicle Sons del 
Nadal 2018
Cantades nadalenques a càrrec de 
corals i grups musicals terrassencs pels carrers de la ciutat.

Dissabte 1 de desembre de 2018
Inauguració del cicle,
del Pessebre i encesa 
d'enllumenat



Nadal a La Seu
Dijous 13 de desembre de 2018 a les 21.00h
Concert de Nadal a Sant Pere
Organitza: Club Rotary de Terrassa

Diumenge 16 de desembre de 2018 a les 18.00h
Dissabte 29 de desembre de 2018 a les 20.00h
Concert del Cor de Montserrat 
amb conjunt instrumental
•Fragments del Messies de G. F. Händel
•Chichester Psalms de L. Bernstein
•Suite de Nadales de D. Garcia
Divendres 21 de desembre de 2018 Horari a concretar
El Cant de la Sibil·la
A càrrec de Mara Aranda

Dissabte 5 de gener de 2019 Horari a concretar
Concert “Epifania”
Alumnes del Curs de Cant antic Romà
impartit per Marcel Pérès del 2 al 5 de gener de l'any 2019

LLOC: LA SEU D’ÈGARA

Epifania
Del 2 al 5 de gener de 2019
Curs de cant antic romà
impartit per Marcel Pérès
Informació i inscripcions:
Servei de Cultura - Casa Soler i Palet
(Font Vella, 28, Terrassa, telèfon 93 783 27 11)

LLOC: LA SEU D’ÈGARA

Cants al Vallès
Diumenge 27 de gener de 2019 a les 18.00h
Mostra de Corals de la 
comarca del Vallès Occidental i 
Oriental
Amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals (FCEC)

LLOC: AUDITORI MUNICIPAL DE MÚSICA



Localització

Plaça de
Maragall,2

CASA ALEGRE
DE SAGRERA

Font Vella,29

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

De la Rectoria,16



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

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:
cultura@terrassa.cat • www.terrassa.cat/musica
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.

www.terrassamusicaclassica.cat



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


