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Òpera, música de cambra, lírica, músiques antigues, piano, 
sardanes, gospel, cant coral, i amb noms de primer nivell com 
els de Jordi Savall, Montserrat Martí Caballé i María Bayo, a 
més de l’oferta de Terrassa Òpera, que porta un plat fort com 
Il barbiere di Siviglia, de Rossini. Aquestes són algunes de les 
propostes que ens presenta el programa de la Temporada 
de Música Clàssica 2019 per als mesos de tardor i hivern a 
dos esplèndids escenaris com l’Auditori Municipal i al Teatre 
Principal. 

El factor comú entre tots els concerts és que siguin atractius 
per a persones amb inquietuds i gustos diferents, que ens 
apropin al món de la música clàssica i ens obrin nous horitzons 
culturals. Com a gran novetat enguany destaquem la creació 
d’un nou festival de caire familiar, el Terrassa Clàssic Kids, amb 
l’objectiu d’arribar als més menuts i les seves famílies, amb una 
evident vocació intergeneracional.

La programació per a aquesta temporada posa també un 
accent  especial en grups o intèrprets vinculats a la ciutat de 
Terrassa, per tal que gaudim d’un tastet de tota la vitalitat 
musical de la nostra ciutat i que coneguem més de prop la 
tasca de les persones i entitats que es mouen en aquest àmbit. 
Sense renunciar, evidentment, a artistes de procedències i 
trajectòries molt variades, la Temporada de Música Clàssica 
inclou entre els seus valors i objectius la promoció del talent 
terrassenc. Un bon exemple és la presència com a orquestra 
resident de la terrassenca OCT48, amb variats repertoris 
temàtics que són pura imaginació i amb vocació didàctica.

Terrassa és una gran ciutat cultural, en la qual la música té 
un paper protagonista. Aquesta temporada és, doncs, una 
expressió més de la vocació cultural de Terrassa i de la voluntat 
del Govern Municipal d’apropar la cultura a tothom. Aprofito 
per agrair la participació de les entitats terrassenques i 
vallesanes, que aporten propostes en l’apartat de +Música i 
que arrodoneixen una programació viva, variada i plural.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa



Temporada 
de Concerts



PROJECTE BEETHOVEN: 
L’HEROICA
Orquestra de Cambra Terrassa 48  
(OCT48)

L.v. Beethoven
Simfonia núm 3 (Heroica) 
Simfonia núm 4 

Xavier Puig, direcció

L’OCT48 ens presenta un dels seus grans projectes: portar 
totes les simfonies de Beethoven als escenaris del país. 
Aquest “Projecte Beethoven” surt d’una necessitat vital com 
a músics i també com a fruit de la maduresa d’un projecte 
orquestral com és l’OCT48. 

→ Diumenge 13 d’octubre / 18 h / 12€

MONTSERRAT MARTÍ CABALLÉ 
Gran concert líric

Montserrat Martí Caballé, soprano
Luís Santana, baríton
Pianista per determinar

Obres de Donizetti, Rossini, Mozart, Verdi, 
Obradors, Falla, Moreno-Torroba entre d’altres.

Montserrat Martí Caballé va realitzar el seu debut operístic 
a la Staatsoper de Hamburg i al Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. Ha cantat a les sales més importants d’Europa 
sota la direcció de grans mestres com Sir Neville Marriner o 
Zubin Mehta.   
 
Luís Santana baríton especialista en Rossini i cançó de 
cambra. Ha interpretat diversos rols d’òpera i ha actuat a 
algunes de les millors sales de concert i teatres d’Espanya i 
Europa. 

Hi col·labora Terrassa Òpera

→ Dissabte 26 d’octubre / 20 h / Anticipada 15 € Taquilla 20€



IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Òpera en dos actes de G. Rossini

El comte d’Almaviva, un noble sevillà, enamora a la bella 
Rosina, noia orfe que viu amb el seu tutor, el doctor Bartolo, 
el qual vol casar-se amb ella. Tanmateix la noieta és alumna 
de cant del senyor Basilio, aliat de Bartolo. Davant de la casa 
de Rosina viu el barber Fígaro, el qual, entre altres activitats, 
ajuda a propiciar trobades amoroses. 
Després de tota una sèrie d’embolics i divertides peripècies la 
jove parella aconsegueix burlar els objectius del vell Bartolo i 
unir les seves vides.

Producció i co-organització: Terrassa Òpera

     Teatre Principal  
→ Divendres 8 de novembre / 21 h / de 30 a 45 €
→ Diumenge 10 de novembre / 18 h / de 30 a 45 €

DE TERRES VIKINGS
Orquestra de Cambra Terrassa 48 
(OCT48)

Quim Térmens: concertino, director

Els Vikings van ser uns navegants nòrdics, la seva va ser una 
professió derivada de les dures condicions de vida de les 
terres escandinaves, on l’agricultura era molt limitada. 
El concert que us proposem reflecteix en els seus sons 
musicals la riquesa i imaginació d’aquest indret del planeta. 
Música captivadora del danès C. Nielsen, les textures 
noruegues i úniques d’E. Grieg, la proximitat de llenguatge del 
suec J. Fernstrom juntament amb la imaginació sonora d’E. 
Rautavaara i J. Sibelius. I tot aquest ampli joc sonor acabat 
amb el meravellós recull de música tradicional escandinava 
realitzat recentment pel Danish Quartet.

→Diumenge 17 de novembre / 18h / 12€



JORDI SAVALL
XAVIER DÍAZ-LATORRE  
Folías & Romanescas

Obres de Diego Ortiz, Juan García de Zéspedes, Marin 
Marais, Francisco Correa de Arauxo, Antonio Valente 
 
Jordi Savall és una de les personalitats musicals més 
polivalents de la seva generació. Fa més de cinquanta anys 
que dóna a conèixer al món meravelles musicals abandonades 
en la foscor de la indiferència i de l’oblit. Dedicat a la recerca 
d’aquestes músiques antigues, les llegeix i les interpreta 
amb la seva viola de gamba o com a director. Les seves 
activitats com a concertista, pedagog, investigador i creador 
de nous projectes, tant musicals com culturals, el situen 
entre els principals artífexs del fenomen de revalorització 
de la música històrica. La seva fecunda carrera musical ha 
estat mereixedora de les més altes distincions nacionals i 
internacionals.

 →Diumenge 1 de desembre / 19 h / Anticipada 17€ Taquilla 24€

ELS PASTORETS  
O EL MISTERIO  
DE LA REDENCIÓN

Autor: C.Taltabull
Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48)
Cor Ciutat de Mataró
Jordi Lluch, direcció  
Josep Fadó, tenor

La música per Els Pastorets, registrada a la Societat d’Autors 
com a Misterio de la Redención, estrenada l’any 1942 i 
reinstrumentada l’any 1945 es tracta d’un pròleg, tres actes 
i apoteosi, escrits per a solistes, cor i orquestra, que inclou la 
Dansa dels espectres, un passatge musical brillantíssim. 
Una proposta de recuperació d’una obra del nostre patrimoni 
i oblidada durant molts anys.

→Diumenge 22 de desembre / 18 h / 12€



MARÍA BAYO
Recital

Maciej Pikulski, pianista
Cançó espanyola, àries i sarsuela

Maria Bayo és, des de fa dues dècades, la soprano espanyola 
de més projecció internacional i una de les intèrprets líriques 
més admirades i respectades del món de l’òpera, de la música 
barroca i dels repertoris espanyol, italià i francès. Ha estat 
destacada per la lluminositat i la neteja de la seva emissió, 
pel seu virtuosisme tècnic i per la seva facilitat teatral i 
expressiva.  Camaleònica i d’àmplies inquietuds tant musicals 
com escèniques, María Bayo es passeja per un repertori 
amplíssim, que va des de Haendel o Cavalli a Puccini, Debussy, 
Poulenc o Stravinsky.

Hi col·labora Òpera Terrassa

→Dissabte 18 de gener / 20h / Anticipada 25€ Taquilla 33€

TRES VISIONS D’APOL·LO
Orquestra de Cambra Terrassa 48 
(OCT48)

Barry Sargent, violí-director
Obres de P. Boyer I. Stravinsky N. Skalkottas

Apol·lo, déu de la música, de l’art d’endevinar i del sol... les 
seves fletxes poden provocar malaltia i també guarició, 
heus aquí el gran nexe d’aquest programa de concert, obres 
basades en Apol·lo i les seves muses. 
I heus aquí el gran nexe d’aquest programa de concert. 
Dues obres basades en Apol·lo i les seves muses amb Apollon 
Musagete d’Igor Stravinsky i la composició de Peter Boyer, 
estrenada l’any 2001, Three Olympians. I per acabar aquest 
programa d’embolics en el sistema diví de la Grècia antiga un 
recull de les Danses Gregues escrites per Nikos Skalkottas.

→Diumenge 19 de gener / 18 h / 12€



Més Música



CONCURS DE SARDANES  
I MÚSICA PER A COBLA  
AMB LA JOVENÍVOLA  
DE SABADELL

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.

Organitza: Agrupació Folklòrica Amunt i Crits  
 

→Diumenge 20 d’octubre / 17.30h / Entrada llïure

SENTIR
25 ANYS DESPERTANT 
EMOCIONS
Grup Vocal Zetzània

Òscar Garcia, direcció
Daniel Garcia, piano
Martí Buïl, violoncel
Pau Gurpegui, bateria

Us convidem a que vegeu i escolteu en què s’ha convertit 
el Grup Vocal Zetzània després dels vint-i-cinc anys de 
recorregut: set directors diferents i més de cent cantaires que 
l’han fet possible al llarg d’aquest temps.
La nostra proposta vol fer un recorregut per les “emocions” 
que podem transmetre amb la música. Ens sentiràs i et farem 
sentir!

→Diumenge 27 d’octubre / 19 h / 10€



CONCERT DE SANTA CECILIA
Premis d’Honor del Conservatori 
de Terrassa

Com cada any 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 18-19 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.

XXXIII Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa

 
 

→Divendres 22 de novembre / 19.30h / Entrada llïure

R.E.S.P.E.C.T 
A black women in a white  
men’s world 
Gospel Vallès & Combo 

Julià Monje, direcció

R.E.S.P.E.C.T. és un projecte musico-social que, agafant com 
a referent musical a l’Aretha Franklin i les seves influències, 
vol reivindicar les injustícies socials i aportar, a través de la 
música, l’esperança a un món millor, més just i més amable. 
Un clam a la lluita, interpretat amb l’alegria, diversió i 
empoderament propi de Gospel Vallès.

→Dissabte 23 de novembre / 20 h / 12€
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UNA SOBRETAULA MUSICAL
Concert del 75è aniversari  
de la Massa Coral de Terrassa

Reinaldo Osorio, direcció

La sobretaula és el temps que passem xerrant a taula després 
de menjar, un costum de l’Edat Antiga que actualment encara 
tenen molts pobles a la Mediterrània i altres indrets del món. 
Quan ens hi trobem els cantaires d’una coral, també ho fem 
cantant... Aquest concert és un recull de cançons molt lligades 
a la història de la Massa Coral de Terrassa. Una sobretaula 
molt animada, on aquesta coral terrassenca convida a amics, 
amigues i tot el públic en general.

VIENA
REFLEXOS DEL DANUBI
Banda de Terrassa

Pol Pastor, direcció

Viena ha estat el centre musical d’Europa durant molts anys 
així com font de canvis, descobriments i evolució de la música 
occidental europea. Si pensem en aquesta ciutat ens venen 
multitud d’autors i obres però segurament les primeres són 
els valsos i polques de la família Strauss i companyia i el 
famós concert d’any nou. En aquesta ocasió, la Banda de 
Terrassa interpreta aquest repertori juntament amb d’altres 
grans “hits” del repertori clàssic acompanyant un espectacle 
de llums i ball que segur no oblidareu. 

→ Dissabte 14 de desembre / 21 h / 10€ 
→ Diumenge 15 de desembre / 12 h / 10€ → Diumenge 24 de novembre / 18h / 10€ 



JUGANT AMB FOC
Oh!rquestra!

  
Orquestra d’ex-alumnes del Conservatori de Terrassa
Jordi Montoliu, direcció

El foc, des del moment en què se’n va obtenir el control i la 
capacitat d’encendre’l i transportar-lo, ha ocupat un lloc 
central en totes les cultures.  Amor, bruixeria, mitologia, festa, 
mística, religió, mort, transfiguració... són temes recurrents 
en les nombroses rotllanes que es fan al voltant d’aquest 
element encisador i hipnotitzador. L’”Oh” s’ha atrevit a 
jugar-hi a través d’obres que, d’alguna manera o altra, hi fan 
referència.  Us atreviu a acompanyar-los?

XXXIII Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa

→Dissabte 21 de desembre / 19 h / Entrada llïure

CONCERT DE NADAL
Cobla Sant Jordi  
Ciutat de Barcelona

L’Agrupació Folklòrica AMUNT I CRITS i la Cobla Sant 
Jordi 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 Sant Jordi Ciutat de Barcelona, conrea tots els 
àmbits del repertori propi per aquesta formació, tot i que, 
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.

Organitza: Agrupació Folklòrica AMUNT I CRITS

→Dimecres 25 de desembre / 22 h / Entrada lliure



POEMA DE NADAL DE SAGARRA
4: veus.cor (Cor de pares  
del Conservatori)

Conjunt instrumental
Mercè Pérez, direcció
GATU (Grup Amics del Teatre d’Ullastrell)

El 4:veus.cor està de celebració, aquest any fan 20 anys i 
han preparat un seguit de concerts per a celebrar-ho. Els 
famosos versos del Poema de Nadal de Sagarra seran el tret 
de sortida com a primer acte d’aquest aniversari. S’escoltaran 
de la mà de la companyia teatral GATU (Grup Amics del 
Teatre d’Ullastrell) conjuntament amb la música del 4:veus.cor 
que interpretarà nadales com a lligam d’aquest poema, que 
parla de la joia del Nadal i que ens apropa a la tendresa, a la 
reflexió i a la sensibilitat més pura de la poesia de Sagarra.

XXXIII Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa

→Dissabte 11 de gener de 2020 / 19 h / Entrada llïure

CAMINS RETROVATS  
Coral Rossinyol 
de Terrassa

Rocío Angue Eson i Carles Llongueras, direcció

Cadascú fa el seu trajecte, cada cor fa el seu camí. Sovint, als 
concerts que realitzem la Coral Rossinyol convidem una altra 
coral amb qui en un moment o altre hem cantat repertoris 
conjunts. Cançons d’autor, peces clàssiques o noves, antigues o 
modernes. Repertoris populars d’aquí o de qualsevol indret per 
llunyà que sigui. D’aquí ve que arriba un dia en el qual hi ha...
Camins Retrobats !

→Dissabte 25 de gener de 2020 / 19 h / 10€



Festival
Terrassa
Classic 
Kids



FESTIVAL 
TERRASSA CLASSIC KIDS

La música clàssica té beneficis directes en tots els àmbits 
de l’aprenentatge vital de les nenes i dels nens, i els ajuda a 
utilitzar millor les seves habilitats cognitives i emocionals. 
Influència en la creativitat, la imaginació, la memòria, 
l’atenció i la capacitat de concentració i comprensió. Sabent 
això Terrassa Música Clàssica ha volgut crear un festival 
dedicat al públic familiar on menuts i grans puguin gaudir de 
propostes de primer ordre per començar a gaudir dels clàssics 
des d’un format contemporani i engrescador.

El Festival es composa de tres concerts per a menuts de 
diferents edats que agradaran a tota la família.

«Múuusica!» de la companyia Alla Corda, és un espectacle que 
us proposa submergir als més menuts (de 0 a 5 anys) al món 
de la música en directe a partir d’elements que ells poden 
començar a identificar: un paisatge, les formes i els colors, 
els sons de la natura i conceptes simples com ràpid/lent. El 
concert té un ritme tranquil i entenedor, ple de tendresa i que 
connecta i fa gaudir les petites espectadores i espectadors.

«Solo» és un espectacle on l’emoció, la màgia i el riure estan 
assegurats. I on Xavi Lozano executa amb excel·lent qualitat 
musical peces de música... sense instruments! Com? Donant 
vida i fent sonar objectes de la nostra vida quotidiana. 
L’intèrpret estableix un diàleg amb el públic on l’humor i 
l’enginy verbal i visual és sempre present. Recomenat a partir 
de 5 anys.

«Reinterpretant Vivaldi» és un espectacle sorprenent 
a càrrec de Flaustaff, un grup de cambra de flautes 
travesseres en format orquestral guanyador de diversos 
premis internacionals. I us proposa Les quatre estacions de 
Vivaldi amb un espectacle on el teatre, el circ i l’audiovisual 
es barregen. A la interpretació musical es suma, doncs, la 
performativitat d’un univers particular per a cada estació 
amb músics, acròbates i elements teatrals. Espectacle 
recomenat per a gent menuda a partir de 8 anys que 
agradarà a tota la família

MÚUUSICA!
Companyia Alla Corda
 
Eduard Herrero, direcció 

«Múuusica!» és un espectacle que us proposa submergir als 
més menuts (de 0 a 5 anys) al món de la música en directe a 
partir d’elements que ells poden començar a identificar: un 
paisatge, les formes i els colors, els sons de la natura i concep-
tes simples com ràpid/lent. El concert es desenvolupa amb un 
ritme tranquil i entenedor, ple de tendresa i que connecta i fa 
gaudir les petites espectadores i espectadors. 
Un espectacle interactiu i de proximitat, amb localitats reduï-
des i que es desenvoluparà a l’escenari de l’auditori. 

Espectacle per gaudir en familia, recomanat de per a nens i 
nenes d’entre 1  a 5 anys.

→Diumenge 6 d’octubre / 12h / Anticipada 7€ Taquilla 10€
Localitats reduïdes



SOLO
Xavier Lozano 

«Solo» és un espectacle on l’emoció, la màgia i el riure estan 
assegurats. I on Xavi Lozano executa amb excel·lent qualitat 
musical peces de música... sense instruments! Com? Donant 
vida i fent sonar objectes de la nostra vida quotidiana. 
L’intèrpret estableix un diàleg amb el públic on l’humor i 
l’enginy verbal i visual és sempre present.  

Espectacle recomenat a partir de 5 anys aprox.  
que agradarà a tota la familia

→Diumenge 10 de novembre / 12h / Anticipada 7€ Taquilla 10€

REINTERPRETANT VIVALDI
Ensemble Flaustaff

«Reinterpretant Vivaldi» és un espectacle sorprenent 
a càrrec de Flaustaff, un grup de cambra de flautes 
travesseres en format orquestral guanyador de diversos 
premis internacionals. I us proposa Les quatre estacions de 
Vivaldi amb un espectacle on el teatre, el circ i l’audiovisual 
es barregen. A la interpretació musical es suma, doncs, la 
performativitat d’un univers particular per a cada estació 
amb músics, acròbates i elements teatrals.

Espectacle recomenat a partir de 8 anys aprox.  
que agradarà a tota la familia

→Diumenge 1 de desembre / 12h / Anticipada 7€ Taquilla 10€



APROPA CULTURA  www.apropacultura.com 
L’Auditori de Terrassa participa en el programa Apropa Cultura que 
ofereix oci cultural d’auditoris, teatres i museus a entitats socials que 
treballen amb persones en situació de vulnerabilitat. 

Disposem de 4 espais reservats per cadires de rodes. 
Són localitas sense butaca i d’us exclusiu per aquestes persones. 
No s’hi permetrà l’accés en cap altre cas.

Servei d’informació 
CASA SOLER I PALET
Font Vella, 28
08221 Terrassa
Telèfon 93 783 27 11
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16.30 a 20 h
dissabte d’11 a 14 h i de 18 fins a 20 h

PER A MES INFORMACIÓ
musica.classica@terrassa.cat
www.terrassamusicaclassica.cat 
www.facebook.com/AuditoriTerrassa

Subscriu-te a les nostres newsletters enviant un missatge a 
musica.classica@terrassa.cat

VENDA DE LOCALITATS
El dia del concert 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.
www.terrassamusicaclassica.cat

No hi ha servei de reserva d’entrades i no s’admeten canvis ni 
devolucions.
Un cop iniciat el concert no es podrà accedir a la sala
No es permet fer fotografies i enregistraments dels concerts sense 
permís de l’organització. 
No es permet menjar ni beure a la sala.

DESCOMPTES
Els descomptes no són acumulables
Imprescindible acreditació per persona i entrada en el moment d’accés 
a l’espectacle.
→25% 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, alumnat de la 
UPC, la UAB i de l’Escola d’Art i Disseny de Terrassa, cantaires de la 
FCEC, titulars del TR3SC.
→20% grups de més de 20 persones
→10% Carnet de la biblioteca, grups a partir de 10 persones
Concerts gratuïts: entrades a disposició del públic dues hores abans  
de l’inici del concert.

Direcció artística i gestió tècnica, Arturo Palomares 

Cap tècnic, Santi Ferrer / Comunicació: Anna Estol  

Gestió administrativa, Montserrat Martin

Serveis tècnics i personal de sala, Klousner i els equips de gestió i 

administració del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa

Gràfica: Tenanbaum 

ALTRES ACTIVITATS MUSICALS
 

ÒPERA 4
Cicle de xerrades sobre el món de l'òpera 
adreçat a públic adult.
Un divendres al mes, a les 17.30 h
Activitat gratuïta.
Biblioteca Districte, 4
Infant Martí, 183
Tel. 93 739 74 23

 
Auditori Mununicipal  
 
30 de novembre / 20 h 

MARE NOSTRUM: UN VIATGE MUSICAL
Coral Nova Ègara
Direcció: Lars Isdahl
Coral del Conservatori de Sant Cugat
Direcció: Raimon Romaní
Piano: Ester Lecha
Preu: 10€

15 de desembre / 12 h

CONCERT DE NADAL
SECCIONS DE L'ENTITAT CORAL NOVA ÈGARA
Cor Vine Petits Direcció: Marisol Muñoz
Cor Vine Direcció: Jaume Sala
Jazz Cor Direcció: Victor Frigola
Coral Nova Ègara Direcció: Lars Isdahl
Piano Eduard SaezPreu: 10€



Auditori Municipal  
de Terrassa
Passeig d’Ernest Lluch, 1 
08222 Terrassa 
Tel. 93 736 17 62

FFGC Vallparadís Universitat

Teatre Principal
Plaça de Maragall, 2 
08221 Terrassa
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