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Música Clàssica

FEBRER / JUNY 2020 

Auditori Municipal  



La música clàssica a Terrassa és més viva que mai i 
tornarà a sonar amb força amb la nova Temporada que 
aixeca el teló el 16 de febrer. La  programació torna a 
combinar noms consagrats del panorama musical amb 
d’altres que aposten pel jove talent, així com grups i 
intèrprets vinculats a Terrassa amb artistes d’altres 
procedències. En qualsevol cas,  aquesta Temporada de 
Música Clàssica compta amb una oferta molt variada i 
d’una gran qualitat destinada a tot tipus de públic. 
L’Auditori Municipal serà, un cop més, l’escenari en el 
que es podran escoltar estils que van del cant coral 
al gospel passant per l’òpera o la projecció d’una 
pel·lícula d’època acompanyada de música en directe. 
Unes propostes a les que cal sumar les actuacions de 
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48; l’òpera Bastien und 
Bastienn, escrita per Mozart amb només 12 anys, o la 
presentació el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, 
de l’òpera La maternitat d’Elna del jove compositor 
contemporani Martí Carreras. En aquest darrer cas, 
amb una peça que ens endinsa en la temàtica de la 
memòria històrica, dels refugiats i del reconeixement a 
la figura de la dona en la postguerra espanyola.
Una programació, doncs, pensada per gaudir de la 
música clàssica gràcies a la col·laboració i la implicació 
d’entitats com Terrassa Ciutat Coral, el Conservatori de 
Música de Terrassa o la Banda de Terrassa. 

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa
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NIÑO DE ELCHE
Colombiana
 
Rupturista inclassificable, canta perquè vol, el que vol 
i com vol perquè en sap i perquè pot. El flamenc del 
passat va crear al NIÑO DE ELCHE, aficionat «jondo» 
que crea avui, tal vegada,el flamenc del futur. Artista 
multidisciplinar, deixa la porta oberta perquè l’art, la 
polèmica, el cant, la crítica, la reflexió i el joc entrin i 
surtin. 
Acaba de publicar el seu nou disc Colombiana, 
produït per Eblis Alvarez (Meridian Brothers) que 
presenta amb una proposta escènica impactant i una 
rítmica nova en el seu imaginari. En paraules del seu 
col·laborador, Pedro G. Romero «todo el flamenco es 
un cante de ida y vuelta. No solo guajiras o milongas, 
también la «soleá» i la «seguiriya», « Romances», 
«cabales», «peteneras» i pregons en l’ampli Carib afro-
andalús. I el fandango, per suposat...

Divendres 14 de febrer / 21.30 h / de 18 a 20 €

EL RIU QUE PARLA  
OCT48
 
a.glazunov, j.golob, a.dvorak, w.kilar
 
Orquestra de Cambra Terrassa 48  
Quim Térmens, concertino-director
 
Es parla dels pobles eslaus per primera vegada fent 
servir aquest nom concret en el segle VI. 
Els primers eslaus potser provenien de l’actual 
Bielorússia, Rússia europea, Polònia i Ucraïna. Tota 
una cultura que inclou els pobles moravians, caixubis, 
eslovacs, txecs, serbis, macedonis, eslovens...i amb ella 
tota una manera de descriure les emocions que ens 
dona la vida i l’entorn. 
En el concert que us presentem intentarem fer una 
petita pinzellada al món sonor eslau, a la manera de 
com aquest poble ha acompanyat la seva vida a través 
de la seva música. 

Diumenge 23 de febrer / 18h / 12 €



EDUARD HINIESTA 
White Hole
  
Aquest és el títol d’un projecte a mig camí de moltes 
coses, que defuig deliberadament les etiquetes, 
les fronteres i els encasellaments tal com queda 
palès també en les paraules de les cançons en les 
quals Eduard Hiniesta combina molt sovint i sense 
complexes, els idiomes que manega. Un forat blanc on 
conflueixen totes les músiques i on neix la seva música 
personal i tants cops admirada. 

Dissabte 7 de març / 20h / 12 €

LA MATERNITAT D’ELNA
Martí Carreras Almar
 
Martí Carreras Almar, música i llibret  
Laura Brasó (soprano) Elisabeth, Helena Ressurreição 
(mezzosoprano) Nisele, Anna Farrés (soprano)
Abel, Jose Cabrero (tenor) Gabriel, Dani Pérez  
(veu blanca) Massa Coral, Reinaldo Osorio, director
 
La Maternitat d'Elna va ser una institució humanitària 
destinada a ajudar les dones embarassades exiliades 
durant la Guerra Civil. Va ser fundada el novembre de 
1939 per l'infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz i hi van 
arribar a néixer 597 nens. L'òpera de La Maternitat 
d'Elna explica la dramàtica història de Laura i Nisele, 
dues mares acollides per Elisabeth.
 
18h Xerrada prèvia a càrrec d’Albert Ferrer Flamarich, 
musicòleg i Martí Carreras, compositor de l’òpera. 
 
*Espectacle inclòs dins del programa d’actes de Memòria 
Històrica i Polítiques de Gènere organitzat  
per l’Ajuntament de Terrassa.

Diumenge 8 de març / 19 h / 15 € 



ELS HEREUS DE MANNHEIM 
Benjamin Scherer 
OCT48 
 
a. filtz, j. haydn, w.a. mozart 
 
Orquestra de Càmara Terrassa 48  
Benjamin Scherer violí solista 
Quim Térmens director
 
Ens referim a l’Escola de Mannheim com un seguit de 
tècniques orquestrals utilitzades cap a meitats del 
segle XVIII pels músics de l’Orquestra de Mannheim, i 
també al referir-nos a compositors que varen escriure 
per a ella o sota la seva influència. Una orquestra que 
destacà enormement en la seva època, per dimensions, 
per tenir els millors instrumentistes arribats de 
diferents indrets europeus, per utilitzar recursos 
acústics molt efectistes.
Un concert on la música d’A.Filtz ens descobrirà la 
importància d’aquesta escola de Mannheim i de 
com influí en compositors de la talla de J.Haydn i 
W.A.Mozart.  

Diumenge 15 de març / 18h / 15 €

MARCO MEZQUIDA
Piano Solo
 
Marco Mezquida és una de les aparicions més brillants 
i prometedores en l'escena musical de la península en 
dècades. Ha estat escollit quatre vegades Músic de 
l'Any per l'Associació de Músics de Jazz i Moderna de 
Catalunya. Nascut a Menorca el 1987, es va llicenciar 
a l’ESMUC al 2009 i des de llavors ha gravat més de 
50 cds amb els millors músics del país, actuant en 
importants auditoris i emblemàtics clubs de jazz arreu 
del món, presentant els seus projectes en festivals de 
tota Europa, Amèrica del Nord i del Sud, Àsia i el nord 
d’Àfrica, de Sant Francisco a Tokyo, de Copenhague 
a Sao Paolo, de Nova York a Hong Kong. Destaquen 
els seus projectes Chicuelo & Marco Mezquida, Marco 
Mezquida & Els somnis de Ravel, MAP (Mezquida-
Aurignac-Prats), el seu trio danès Pieris (Mezquida-
Bodilsen-Andersen), els seus duets amb la Silvia Pérez 
Cruz, la Celeste Alías, n’Alfonso Vilallonga, Sol Picó.. 
i els seus concerts a piano sol, format amb el que 
potencia tota la seva llibertat estètica i creativa com a 
improvisador i compositor.

Diumenge 22 de març / 19h / 15 €



BASTIÀ i BASTIANA
Òpera de W. A. Mozart
Ensemble Contratemps
 
Bastiana: Elise Efremov
Bastià: Jorge Juan Morata
Colau: Juan Carlos Esteve
Actor i director d´escena: Adrian Schvarzstein
 
Un jove Mozart de 12 anys escriví aquesta 
petita òpera popular (singspiel) d’un acte amb 
un llibret basat en Les amours de Bastien und 
Bastienne, paròdia escrita per Favart i de 
Guerville sobre una comèdia pastoral de J.J. 
Rousseau. En aquesta obra, Mozart ja mostra 
una habilitat notòria per a l’escriptura vocal i per 
la paròdia.

Cooprodució:  Opera Terrassa i Contratemps  
de Sant Cugat del Vallés.

Diumenge 29 març / 18h / 15 €

LUNA ROJA A GARCÍA LORCA
Mireia Pintó
 
i. albéniz, m. ortega, m. de falla, f. garcía lorca,  
s. revueltas, c. kross  
 
Orquestra de Càmara Terrassa 48  
Mireia Pintó, mezzo-soprano Enric Arquimbau, dient 
Quim Térmens, concertino-director
 
“Abans de tot sóc músic” digué Federico García Lorca 
l’octubre del 1933 en una entrevista a Buenos Aires. 
Lorca és sense dubte un dels creadors més destacats 
en la història de la literatura del segle XX. En aquest 
concert no ens posarem a analitzar la seva poesia i 
aportació en el món literari sinó a ressaltar la seva 
vinculació amb el món musical.
Relacionat amb molts músics espanyols de l’època la 
seva obra literària està plena de referències musicals i 
els seus versos porten amagats una música callada en 
el seu ritme. Gran estudiós i investigador de la música 
popular potser la seva obra musical més important són 
les “Canciones Populares Españolas”, enregistrades pel 
mateix Lorca i la bailaora La Argentinita. 

Diumenge 19 d’abril / 18 h / 12€



EL GRAN QUADERN
Alexander Litvinovsky
 
Orquestra de Càmara Terrassa 48   
Quim Térmens: concertino-director
Direcció escènica i adaptació teatral: Pep Pla 
Narradora: Rosa Cadafalch Il·lustracions: Gerard Pla
 
La segona guerra mundial esclata i una mare es 
veu forçada a deixar els seus dos fills bessons, 
Claus i Lucas, sota la custòdia de la seva àvia, 
una vella solitària, bruta, alcohòlica i plena d’una 
gran maldat i crueltat cap a ells. I per deixar-
ne testimoni van anotant en uns quaderns 
escolars tots els fets que els comporta aquesta 
supervivència. 
En aquest concert us proposem una adaptació 
lliure de la trilogia de Claus i Lucas escrita per 
l’hongaresa Agota Kristof. Una proposta sota la 
direcció escènica i adaptació del text realitzada 
per Pep Pla juntament amb la música del músic 
bielorús Alexander Litvinovsky, on cada moviment 
de l’obra reflecteix  passatges d’aquest monument 
literari d’Agota Kristov: El Gran Quadern.

Diumenge 24 de maig / 18 h / 12€

NOSFERATU
Sergi Sirvent Decoy Quartet
Música i cinema 
 
Sergi Sirvent piano, bateria, trompeta, contrabaix
Martí Serra saxo soprano, tenor i baríton
Jordi Gaspar contrabaix Ramon Prats bateria 
 
Nosferatu de Murnau és un dels títols clau del cinema 
mut, que ha esdevingut mític, influïnt en àmbits tan 
heterodoxos com els video jocs i els còmics, entre 
d’altres. Tant el nom com l’aspecte inquietant del 
personatge principal s’han fet servir com a inspiració 
en nombroses ocasions, fet que li ha donat un 
indiscutible status d’icona popular. La seva petjada 
en el cinema en general i en el gènere de terror en 
particular ha estat molt important.
Martí Serra i Sergi Sirvent, son dos músics prou 
coneguts dins el món jazzístic, s’han unit per
compondre una banda sonora original, que trasllada 
l’atmosfera embruixada de la pel.lícula al seu 
particular univers sonor. No hi ha barreres estilístiques, 
i la música flueix des del jazz contemporani fins a 
l’impressionisme.

Diumenge 28 de juny / 19h / 12€



Més música



STILL STANDING !  
(Seguim alçats!)
Cor Gospelins Terrassa  
 
Pepo Figueres, guitarra 
Rubén Sánchez, baix  
Víctor Jiménez, bateria
Alícia Rey, direcció
 
Més d’una hora drets davant vostre fent el que sabem 
fer: alçar les nostres veus alhora fins aconseguir que 
tots vosaltres us alceu també. 
Us hi esperem!

ARNAU LÓPEZ GONZÁLEZ
Recital de piano 
 
scarlatti, mozart, chopin, debussy i liszt
 
Va néixer a Terrassa el 1998 i va començar a tocar el 
piano als 10 anys al Conservatori de Terrassa. Amb 13 
anys fou guanyador del Concurs de Joves Intèrprets 
de Catalunya i va ser escollit després d’un concert, per 
realitzar un programa per RTVE anomenat “El talento 
infantil, Para Todos la 2”. Als 16 anys fou guanyador 
d’una beca atorgada per la Fundació Ferrer Salat, 
per cursar els estudis al Conservatori Superior de 
Música del Liceu. Als 17 anys fou guanyador del Premi 
d’Honor del Conservatori de Terrassa. Compagina 
la interpretació amb la improvisació i la composició 
musical. Actualment prepara amb el mestre Miquel 
Farré una gira de concerts per Europa.

XXXIII Cicle de Concerts  
del Conservatori de Terrassa
Entrada lliure

Divendres 21 de febrer / 19.30 hDiumenge 16 de febrer  / 19 h / 10€



TASTETS DE SONDHEIM
Dríade Grup Vocal
 
Lourdes Garcia, direcció
 
Stephen Sondheim és el compositor més gran i 
reconegut del teatre musical americà. Pupil d’Oscar 
Hammerstein, lletrista de confiança de Leonard 
Bernstein, ha guanyat un Premi Oscar, 9 Premis Tony  
(incloent un Premi Tony Especial per la tasca de tota 
una vida dedicada al Teatre el 2008), diversos Premis 
Grammy i, fins i tot, un Premi  Pulitzer. 
En aquesta ocasió els protagonistes de les obres 
ens oferiran alguns tastets de les seves principals 
creacions: La ventafocs, La bruixa, El compositor 
somiador, El barber assassí, Georges Seurat i les seves 
muses, Romans... tot de personatges extravagants que 
ens explicaran la seva història. Ja ho veureu com en 
són d’interessants...

Divendres 28 de febrer / 21 h / 10€

BERNAT BUZZI  
i CARLES BUJOSA
 
Bernat Buzzi, clarinetista nascut l’any 1999 a Terrassa, 
va iniciar la seva formació al Conservatori de Terrassa, 
amb la professora Rosa M. Caparrós, on es va graduar 
amb honors. Actualment, estudia al Conservatori 
Superior del Liceu (Barcelona) amb el professor Isaac 
Rodríguez. 
Carles Bujosa, pianista nascut l'any 2000 a Tarragona, 
va iniciar la seva formació al Conservatori de Música 
de Vila-seca, amb la professora Núria Ruera i la 
supervisió del pianista Cecilio Tieles, on es va graduar 
amb honors. Actualment estudia al Conservatori 
Superior del Liceu (Barcelona), becat per la Fundació 
de Música Ferrer-Salat, amb la professora Alba 
Ventura. 

 
XXXIII Cicle de Concerts  
del Conservatori de Terrassa 
Entrada lliure

Dimecres 18 de març / 19.30 h 



TONSISONS
 
Carles Massó, director
 
Intens, enèrgic i potent són els adjectius que més 
identifiquen un espectacle de Tonsisons. Amb disset 
anys d’història i amb una banda instrumental fixa 
des ja fa uns anys, Tonsisons fa notar aquesta 
combinació perfecta entre instruments i veus del cor. 
Genis Sobrado, Roberto Nortes, Pepo Figueras i Marc 
Corominas són els instrumentistes que, juntament 
amb el seu director i els 40 cantants del grup, donen 
ànima a aquesta formació. 
A la cita no podien faltar els més petits, els Tonsisons 
Júnior, que també oferiran un repertori nou i fresc.

Dissabte 21 de març / 21 h / 10€ Dissabte 28 de març / 21 h  / 10€

BANDA 100%
Banda de Terrassa
 
Pol Pastor, director  
 
La Banda de Terrassa posa sobre la taula un repertori 
espectacular destinat a treure tot el suc a la gran 
formació simfònica de la nostra ciutat i als seus 
músics. Aquest any podrem sentir solistes de la casa 
interpretant un repertori exigent i fascinant a parts 
iguals i s'acompanyarà de grans obres simfòniques. 
Veniu a descobrir el gran talent terrassenc!



CONCERT PLANETA TERRA  
Departament de Música  
de Cambra de l'EMM-Conservatori  
de Terrassa
 
El departament de Música de Cambra, per cinquè 
any consecutiu, vol  presentar el concert audiovisual 
“Planeta Terra” amb motiu de la celebració del Dia 
Mundial de la Terra. Aquest any la celebració del Dia 
de la Terra cobra especial importància al complir el seu 
50è aniversari. EL moviment s’ha anat globalitzant i, 
actualment, el Dia de la Terra es celebra a tot el món. 
Enguany el tema del Dia Mundial de la Terra serà 
l’exigència d’accions per a salvar el clima. Segons 
Kathleen Rogers, presidenta de la xarxa del Dia de la 
Terra, el canvi climàtic és el repte més gran pel futur de 
la humanitat.

XXXIII Cicle de Concerts  
del Conservatori de Terrassa 
Entrada lliure

Dijous 2 d’abril / 19.30 h 

COBLA LA PRINCIPAL  
DE TERRASSA 
Recull de sardanes 
 
ll.badosa, r.martínez valls, e.morera
 
Cobla La Principal de Terrassa
Cor i solistes de Terrassa Òpera
Joan Manau, director
 
En aquest recital, ofert pel cor i solistes de Terrassa 
Òpera, podrem gaudir d’algunes de les sardanes més 
cèlebres i reconegudes escrites per a cor i veus líriques.

Dissabte 18 d’abril / 18 h / 10€



MIA TURU i BROTO  
Concert homenatge 
 
Mia Turu i Broto, professora del departament de piano 
de l'EMM-Conservatori de Terrassa,  ens va deixar 
sobtadament aquest passat 29 d'octubre de 2019. La 
comunitat educativa de l'Escola Municipal de Música 
i Conservatori de Terrassa volem agrair tots els anys 
de dedicació al centre, la seva gran tasca pedagògica i 
tots els moments que hem pogut compartir amb ella. 
Els companys de feina, professors de l'escola, alguns 
també companys en els seus estudis, volem fer un 
record amb el llenguatge que ella va conrear amb més 
dedicació, la música, llenguatge d'entesa universal.

XXXIII Cicle de Concerts  
del Conservatori de Terrassa 
Entrada lliure

Dimecres 22 d’abril / 19.30 h 

VEUREU EL PIANO COM DANSA
Cor Montserrat 
 
Lluís Avendaño, Dani Garcia, piano
Rosa M. Ribera, direcció
 
beethoven, granados, elgar, schubert, carter, holst
 
Música i dansa, ritme i melodia, harmonia en el so i 
en el moviment. Sota l’atenta mirada del piano com 
a fil conductor, les veus s’entrellacen i avancen per 
diferents períodes amb una finalitat: portar l’emoció al 
cor de les persones.  Des de la tradició romàntica fins 
a compositors contemporanis aquesta proposta ens 
fa viatjar per una música on l’harmonia de la dansa 
s’acobla a la música que piano i cor ens ofereixen.  

Dissabte 25 i diumenge 26 d’abril / 19 h / 18 h  / 15€



ENSEMBLE DE SAXÒFONS
del Conservatori de Terrassa
 
Narcís Argemí, director
 
L’Ensemble de saxòfons del Conservatori de Terrassa 
celebra el seu 5è concert consecutiu dins del Cicle de 
Concerts del Conservatori amb un programa atrevit 
i diferent. Amb obres de G.F. Händel, A. Vivaldi, G. 
Hermosa, R. Molinelli, A. Shaw i D. Ellington, comptarà 
amb alumnes i professors solistes, no només de saxo, i 
amb alguna altra sorpresa. 

XXXIII Cicle de Concerts  
del Conservatori de Terrassa
Entrada lliure

Dimecres 6 de maig / 19.30 h 

NEGRE SPIRITUALS &  
NEW SPIRITUALS
Cor Gospel Sant Cugat 
 
Erwyn Seerutton, director
 
El Cor de Gòspel Sant Cugat ofereix concerts adaptats 
a diversos tipus d'escenaris i esdeveniments.
La formació sempre presenta propostes de qualitat, 
amb elements escènics. 
La personalitat musical i interpretativa del repertori 
en les veus del cor aconsegueix projectar un concert 
sempre «in crescendo». 

Diumenge 10 de maig / 19 h / 10 €
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SENSE SAL  
amb Orquestres Joves 
 
Cantants: Alícia Rey i Nasi Cabanes (Sense Sal) 
Orquestra Juvenil de l’Escola Municipal de Música 
Conservatori de Terrassa (direcció: Lluís Heras) 
Orquestra Bencordats de l’Escola Municipal de Música 
de l’Eixample Joan Manuel Serrat (direcció: Aleix Puig)
Orquestra de l’Escola de Música de Valldoreix
(direcció: Joel Masó)
Aleix Puig, direcció i arranjaments
 
Us presentem un concert extraordinari, un projecte on 
diverses orquestres joves s’ajuntaran per interpretar 
els grans èxits del grup de música pop-rock Sense Sal, 
formació terrassenca amb consolidada trajectòria 
arreu del país i formada per alguns antics alumnes del 
mateix Conservatori de Terrassa."

 

XXXIII Cicle de Concerts  
del Conservatori de Terrassa
Entrada lliure

Dijous 21 de maig / 19.30 h 

ELS MISERABLES
Taller de Teatre Musical  
de l’EMM-Conservatori de Terrassa
 
Maria Teresa Vert, veu i coordinació
Daniel Garcia, piano Paco Rodríguez, director 
d’orquestra Mercè Pérez, directora de cor  
Marta Ruiz, IES Blanxart
 
El taller del Teatre musical és una formació de l'EMM-
Conservatori de Terrassa format per un grup vocal 
i solistes, orquestra i cor, amb la col·laboració dels 
alumnes de tècniques graficoplàstiques i optativa 
de vip IES Blanxart. Aquest curs interpretaran Les 
Misérables, un musical compost el 1980 pel compositor 
francès Claude-Michel Schönberg amb llibret d’Alain 
Boublil basat en la novela homònima de Victor Hugo 
de 1862.

XXXIII Cicle de Concerts  
del Conservatori de Terrassa
Entrada lliure

Dissabte 16 i diumenge 17 de maig / 20.30 h / 12 h



CANÇO D’AMOR I DE GUERRA
Jazz Cor 
 
Francina: Olga Miracle
Eloi: Emili Gispert
Catrineta: Olga Prat
Baldiret: Joan Perez 
Avi Castellet: Daniel Morales
 
Eduard Saez, piano
Victor Frigola, direcció escenica i musical 
 
El jazzcor ens portarà al Vallespir de 1793, al peu del 
Canigó, al Valles de 2020,  amb la coneguda sarsuela 
catalana musicada per Rafael Martinez Valls i amb 
llibret de Lluis Capdevila i Victor Mora. Podrem gaudir 
de la seva versió actualitzada de les alegries i dissorts 
del triangle amorós ambientat en plena Revolució 
francesa.

Dissabte 23 de maig / 19.30 h / 10 € Dissabte 30 i diumenge 31 de maig / 19 h / Entrada lliure

DON GIOVANNI  
de W. A. Mozart 
 
Taller d'Òpera de L'EMM-Conservartori de Terrassa 
Don Giovanni, Pau Camero Leporello, Albert Crespi 
Il Commendatore-Statua, Quim Novillo  
Don Ottavio, Ramon Pla Donna Anna, Rosa López
Zerlina, Natàlia Campoy Masetto, Ingrid Santamaria 
 
Professorat: Miquel Gorriz, interpretació i escena
Maria Mateu, cant Joan Manau Valor pianista
correpetidor
 
Escenogràfia: Enric Saiz i alumnat del primer curs del 
cicle d’Elements per a l’Espectacle-Escola Municipal 
Art i Disseny de Terrassa.
 
Don Giovanni és una víctima in extremis de la bandera 
de l’egoisme i l’hedonisme mal entès que oneja 
orgullós, com també de l’utilitarisme amb què es 
relaciona amb els seus coetanis.
 
XXXIII Cicle de Concerts  
del Conservatori de Terrassa



CORAL NOVA ÈGARA 
 
Jaume Sala, direcció Cor Vine 
Lars Isdahl, direcció 
Eduard Saez, piano
  
La Coral Nova Ègara i el seu cor de veus iguals COR 
VINE, us oferirem un concert representatiu dels millors 
compositors europeus del romanticisme fins ara, 
musica composta per a cor mixt i piano.

El Cor Vine també, ens cantarà música a 4 veus d’un 
repertori molt eclèptic de musica pop i actual, amb 
uns arranjaments moderns i molt propers al públic 
adolescent buscant, a través d'aquests, tota  
l’ harmonia  que contenen.

Dissabte 20 de juny / 21 h / 10€Dissabte 6 de juny / 20 h / 10€

VET AQUÍ UN COR...
Veus Evohè
 
Lluís Yera, direcció  
 
Vet aquí en una ciutat de bona raça, temps era 
temps, quan la joia omplia els cors de nens d’edat i 
de somriure, diu la llegenda que una colla de bones 
minyones i fadrins es van trobar per donar vida a un 
somni... 
 
Així comença el conte que repassarà els 10 anys de 
vida de Veus Evohè, contat i cantat en forma de 
rondalla per una àvia al seu nét. Tots els projectes, 
vivències, cançons i persones que han format part 
d’aquesta meravellosa família que som en formaran 
part, i prendran vida amb la música, el ball, les imatges 
i la llum davant dels vostres ulls i les vostres oïdes.



4: VEUS.COR  20 Anys! 
Associació de Cantaires  
Amics del Conservatori
 
Mercè Pérez, direcció
 
El 4:veus.cor estan d’aniversari i ho volen celebrar tot 
fent un concert molt especial on es retrobaran amb 
alguns ex-directors i ex-cantaires que han fet possible 
que el cor segueixi bategant fins al dia d’avui. Un 
concert on interpretaran una primera part amb la 
Missa Jazz de Bob Chilcott, una obra original on els 
diversos moviments abracen una gran varietat d’estils 
de jazz i una segona part amb cançons de musicals 
que han acompanyat el cor en aquests 20 anys de 
trajectòria. El concert estarà interpretat sota la 
direcció de la Mercè Pérez i les veus del cor estaran 
acompanyades per un trio de jazz. El cor estarà dirigit 
per Mercè Pérez i l'acompanyarà un trio de jazz.
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Dissabte 27 de juny / 20 h Divendres 26 de juny / 20.30 h 

LA «OH!» VA AL CINEMA! 
Oh!rquestra Simfònica  
 
Oh!rquestra Simfònica d'ex-alumnes  
del Conservatori de Terrassa 
Jordi Montoliu, direcció
 
L’Oh!rquestra Simfònica d’Ex-alumnes del 
Conservatori de Terrassa farà sonar un seguit de 
bandes sonores arxiconegudes pels més grans i els més 
petits. Faran sonar la música dels mons de la ciència 
ficció, les melodies més màgiques, i fins i tot ressonarà 
la música de Broadway i els musicals més estimats. 
Serà possible, anar-los a escoltar sense taral·larejar? 
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Direcció artística i gestió tècnica, Arturo Palomares 

Cap tècnic, Santi Ferrer / Comunicació: Anna Estol  

Gestió administrativa, Carme Burgos 

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 

CULTURA MUSICAL A L’ABAST
Cicle de sessions divulgatives al voltant del llenguatge 
musical adreçat a persones adultes, a càrrec de Miquel 
Garcia Clapé 
Músic i pedagog de l’EMM-Conservatori de Terrassa
Un dimarts al mes de 16.15 a 17.45h

Biblioteca Districte 4
Infant Martí 183
Informació i inscripcions al 93 739 74 23
bd4@terrassa.cat
Servei de Cultura - Servei d’Educació  
de l’Ajuntament de Terrassa
Activitat gratuïta
Places limitades

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

SONS CLÀSSICS
Cicle de concerts i activitats vinculades al món de la 
música clàssica,
desenvolupat a diferents barris de la ciutat de 
Terrassa, entre els mesos de maig i juny.
Activitats gratuïtes
Informació: Servei de Cultura
Casa Soler i Palet 93 783 27 11



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

La venda d'entrades de l'apartat Més Música 
serà gestionada directament per les entitats 
organitzadores. 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 solament s'apliquen als concerts de 
la temporada professional de Música i no afecten a 
l'apartat "Més música" els quals es regiran per criteris 
aplicats per les entitats organitzadores.
 
→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.



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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