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Fins el proper mes de juny, l’Auditori Municipal de Terrassa ofereix un 
programa musical farcit de propostes per a tot tipus de públic. Prop 
d’una quarantena de concerts de diferents formats configuren una 
programació amplia i variada que ha passat a formar part important de 
l’oferta musical estable de la ciutat.

L’Auditori Municipal és un dels espais culturals de referència a Terrassa. 
Un equipament que respira i viu la música, des de la seva vessant de 
creació i aprenentatge fins el moment culminant de les representacions. 
Un espai i una programació on hi tenen cabuda la música simfònica, el 
gospel, l’òpera, el cant coral o el jazz entre molts altres estils que 
converteixen aquesta proposta en una clara mostra de la riquesa 
musical de la ciutat. Un element que no només ens identifica, si no que 
també ens projecta a l’exterior com una de les capitals culturals més 
importants del país. Un programa que contribueix a obrir l’amplia oferta 
cultural de Terrassa a la ciutadania apropant-la al territori amb una 
oferta creada i madurada gràcies a l’esforç d’entitats i persones que 
posen un cop més la seva passió per la música al servei de la ciutat i dels 
ciutadans donant forma a un programa plural, amb un ventall d’estils 
molt divers que vol reflectir i donar resposta a les diferents sensibilitats 
que conviuen a Terrassa. 

Jordi Ballart | Alcalde de Terrassa

presentació
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Un viatge pel Classicisme
Diumenge  7 de febrer, a les 18h

Fundat a Barcelona el 2006, el Quartet Versus és un dels joves quartets amb 
més projecció de Catalunya, ens proposa submergir-nos en el Classicisme de 
la mà de dos compositors cabdals de la segona meitat del segle XVIII, Boccherini 
i Beethoven. Un concert ple de bellesa i contrastos que farà gaudir a tots els 
amants de la música.

QUARTET VERSUS
Guillermo Navarro, violí
Josep-Oriol Miró, violoncel
Junya Makino, violi
Diana Alexandru, viola

Cicle  |  Les Cambres de l’Auditori
PREU 10€

es de



Aires populars
Dijous 11 de febrer a les 19:30h

L'Ensemble de Saxofons del Conservatori de Terrassa és un conjunt de 12 
saxofonistes de Grau Professional i Ensenyament Avançat format el curs 2014/15. 

Enguany han preparat un repertori integrat per obres d'ambients populars, 
des d'una samba de Brasil fins als musicals de Broadway, passant per la 
música tradicional irlandesa.

ENSEMBLE DE SAXOS DEL CONSERVATORI
Solistes: Jan Julià, Maria Torres i Queralt Vivó 
Direcció: Narcís Argemí 

Cicle  |  XXIX Cicle de Concerts del Conservatori
ENTRADA LLIURE 4  |  5



Tocats pels clàssics
Diumenge 14 de febrer a les 12h

Qui diu que la música clàssica és avorrida? Vine a descobrir la força expressiva 
de grans compositors del barroc i el classicisme com mai els has sentit. De la 
mà del Teatre Instrumental, Vivaldi, Haydn, Martin i Soler, i Mozart cobraran 
nova vida i experimentarem les emocions i la teatralitat de les seves obres.
Concert participatiu i comentat (obert a alumnes de nivell de Grau Professional 
de corda, prèvia inscripció a la web del CEM). Participació gratuïta. Inclou 
masterclass i participació en una de les obres del programa tocant juntament 
amb l’orquestra El Teatre Instrumental.

EL TEATRE INSTRUMENTAL
Nuno Mendes, violinista concertino

El Teatre Instrumental és una orquestra, formada per instrumentistes 
de corda i vent, que s’inspira en la tradició del classicisme però amb 
un discurs dirigit al públic actual.

Cicle  |  Les Cambres de l’Auditori
PREU 10€

Co-organitza  |



Viatge a l'interior
Diumenge 14 de febrer a les 18h

Recital de poesia romàntica, amb música de dos grans compositors alemanys. 
Viatge a l'interior per partida doble: pels textos, que s'ofereixen traduïts i 
projectats en temps real, i per la música que els acompanya i els obre a nous 
sentits.

LIED DE BRAHMS I SCHUMANN
Diana Roche, soprano
Joan Grimalt, piano

Cicle  |  Les Cambres de l’Auditori - Terrassa Lírica
PREU 10€ 6  |  7

“Indesxifrables són els signes que il·luminen;
el cant humil, però, sovint els interpreta” Joan Vinyoli

PROGRAMA  |  Obres de Schumann i Brahms.

e l



Tempestes i passions
Diumenge 21 de febrer a les 18h

Sturm und Drang va ser un moviment principalment literari i de poca durada 
en el temps, que va durar des de l’any 1767 al 1785. Un trencament amb la 
il·lustració i que obrí les portes al romanticisme. Aquesta nova estètica  també 
es donà en les arts visuals i en la música, una estètica revolucionària que 
insisteix en la subjectivitat i el malestar de l'ésser humà davant d'una societat 
cada vegada més marcada per diferències socials i hipocresies morals. La raó 
o l'intel·lecte deixa de ser el mitjà per accedir a l'art i, en canvi, és el sentiment 
qui agafa tot el protagonisme.

ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48  |  OCT48
Quim Térmens, concertino director

Cicle  |  OCT 48
PREU 10€

“Cal estar commogut per a poder commoure” JC. Ph. E. Bach

PROGRAMA  |  Obres de M. Kraus, J. A. Hasse, J. Ch. Cannabich, J. B. Vanhal i J. Haydn



Ismael Serrano
Divendres 26 de febrer a les 21:30 

El cantautor madrileny Ismael Serrano presenta el seu novè disc d’estudi, “La 
llamada” (Sony Music, 2014), un treball ple d’alegria i optimisme.

El títol fa referència a la tradició del Carnaval uruguaià en què, a partir d’uns 
tambors, es crea una comparsa espontània on es va sumant la gent. Serrano 
apel·la a l’audiència amb cançons populars que conviden a la lluita social des 
de l’esperança. És una proposta que uneix la cançó amb els contes i la poesia.

PREU ÚNIC 25€
EN COL·LABORACIÓ AMB BARNASANTS 2016
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Gospel Soul
Dissabte 27 de febrer a les 20:30h

Gospel Soul és una coral de gospel que pretén, tant en els assajos com en els 
concerts, gaudir i fer gaudir al màxim d’aquest estil musical.

En la actualitat està formada per prop de 60 cantants i una banda de 5 músics.  
Han realitzat nombrosos concerts, entre ells cal destacar els organitzats per 
la Fundació Temps i Compromís a Barcelona, per l’Associació de Músics de 
Cardedeu, el concert a la Festa Major de La Llagosta, i diversos concerts 
organitzats pel propi cor al Centre Artesà Tradicionarius i al Sant Andreu Teatre 
de Barcelona. També cal destacar les participacions del cor dins el programa 
de la Fira d’Entitats de Festa Major de la Mercè de Barcelona amb actuacions 
a la Plaça Catalunya, el setembre de 2014 i de 2015. 

El seus concerts esdevenen una autèntica festa, on la participació i implicació 
del públic és fa del tot imprescindible.

David Suarez, director

Cicle  |  Músiques del Cor
PREU 10€

les 
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Diumenge 28 de febrer a les 12h

The Pinker Tones presenten “Rolf & Flor a Londres” un concert per a tota la 
família, en el qual descobrireu els temes del tercer volum de les aventures 
dels nostres estimats protagonistes en Rolf i la Flor, així com també els clàssics 
del anteriors volums. Aquesta vegada en Rolf i la Flor es retroben a Londres on 
es fan amics de l’Àlex, un nen amb síndrome de Down, i de la Muna, una nena 
refugiada siriana.

THE PINKER TONES
Míster Furia - veu, harmònica, melòdica, kazoo i ukelele
Professor Manso - percussió, glockenspiel i veu 
Dj Niño - guitarra i veu

Cicle  |  Concerts per a petits i grans
PREU 6€

p

Rolf & Flor a Londres



Diumenge 28 de febrer a les 18h

El tenor espanyol Manuel García (Sevilla, 1775 - Paris; 1832) va ser un dels 
cantants més importants i reconeguts de l’Europa del segle XIX. Va ser el tenor 
favorit de Rossini el qual va composar per a ell algunes de les òperes més 
famoses  com ara el Barbero de Sevilla o Otello, va ser un prolífic compositor, 
productor d’òpera, director d’escena i Mestre de cant, del qual es conserva 
un dels tractats de Belcanto més important de la història. 

El programa que sentirem ens mostra una selecció de les cançons i àries més 
representatives d’aquests dos compositors i amics, interpretades per Jorge Juan 
Morata, un dels joves tenors amb més projecció del nostre país.

Jorge Juan Morata, tenor
Sergio Merletti, piano

Cicle  |  Terrassa Lírica
PREU 10€

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

il contrabbandiere di Rossini 



Cicle  |  XXIX Cicle de Concerts del Conservatori
ENTRADA LLIURE

de Concerts del Conservator

Al voltant de Wagner
Diumenge 6 de març a les 19h

Els músics de l'Oh!rquestra ens presenten un nou programa ambiciós amb 
obres de gran èxit del període post-romàntic.

Tanmateix durant el concert interpretaran la partitura guanyadora de la 
primera edició del concurs de composició "Coh!mposa”.

OH!RQUESTRA
Jordi Montoliu, direcció

12  |  13



Homenatge a Ricard Roda
Divendres 11 de març a les 22 h 

L’Egara Saxofon Quartet (ESQ) seguint  la seva dinàmica de recerca de noves 
sonoritats i experiències s’endinsa aquesta vegada dins del món del jazz. I ho 
fa de la mà d’un dels millors saxofonistes de jazz que ha tingut Catalunya: Ricard 
Roda (1931-2010). 

Els saxofonistes d’aquest concert van ser alumnes del mestre Roda a l’Aula de 
Música de Barcelona i formaren part de la formació Roda de Saxos en els seus 
inicis, participant als Festivals de Jazz de Donostia (2n premi del Concurs 
Internacional, 1987), Madrid, Mallorca i Terrassa (1988). Acompanyats d’una 
base rítmica, l’ESQ seleccionarà el repertori més característic de la Roda de 
Saxos per retre un homenatge a un gran saxofonista: Ricard Roda.

EGARA SAXOFON QUARTET
Albert Julià, Enric Masriera, Jordi Sabater i Narcís Argemí

Daniel López, saxos
Daniel Garcia, piano
Manuel Krapovichas, contrabaix 
Xavi Hinojosa, bateria

Cicle  |  Altres concerts
PREU 10€

certs DINS DEL FESTIVAL DE JAZZ DE TERRASSA 2016



Cicle  |  Música a Escena
PREU 10€

Escen

Moliere la Balla
Diumenge 13 de març a les 12h

Tanqueu els ulls. Repetiu, en veu baixa, la paraula màgica: Molière. Molière. 
Molière! Veureu que la imaginació no triga a disparar-se. Primer un malalt 
imaginari, després el rei de França, i de cop, les perruques, Versalles, el Tartuf, 
la burgesia i la noblesa, un home enfadat amb tot i amb tothom a qui diuen el 
Misantrop, danses a la cort, mirades atrevides que revelen el que les formes 
amaguen... I reforçant totes aquestes imatges que entren i surten, música: la 
música del genial Lully. 

Molière la balla és un viatge a l’univers dramàtic i musical de Molière i Lully. 
Una invitació a descobrir els balls barrocs que acompanyaven les obres del gran 
dramaturg, i a recordar alguns dels fragments més divertits d’aquestes obres.

Jaume Boix, dramatúrgia  |  Ferran Utzet, direcció 

Ludovica Mosca, Armande i ballarina 
Jordi Coromina, Molière  
Ensemble Le Tendre Amour, músics
Jean-Baptiste Lully, música
R.A.Feuillet-P.Beauchamp / L.Pécour / L.Mosca, coreografies 
August Viladomat, disseny de llums 
Núria Tresserras, Matilde García i Taller de Costura Rest, vestuari 
Tina Montón, perruques
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Cicle  |  Les Cambres de l’Auditori
PREU 7€

La cana simple
Divendres 18 de març a les 20:30h

Els vuit clarinetistes que formen "La cana simple" es coneixen des de l'època 
d'estudiants i han participat en una infinitat de projectes musicals de tota mena. 
Podríem dir que en aquest moment es troben en la seva plena maduresa 
artística i per això han decidit encetar un nou projecte comú amb el que 
compartir amb el públic el seu desig de fer bona música.

Un concert amb molta canya. Clar i net!

Montserrat Margalef,  requint i clarinet
Francesc Puig, clarinet
Queralt Roca, clarinet
Clara Font, clarinet
Rosa M. Caparrós, clarinet
Albert Gumí, clarinet alt i clarinet
Valeria Conti, clarinet baix i clarinet
Xavier Castillo, clarinet contrabaix i clarinet baix



Concert Harmonitzador
Dissabte 19 de març a les 21h

Rebrem l’equinocci de primavera amb un concert interpretat per en Mark 
Pulido, artista polifacètic que, mitjançant les biles, campanes planes de 
vibracions d’alta freqüència  úniques a Europa ens transportaran a un món 
màgic. El so de les biles serà acompanyat de projeccions amb imatges 
geomètriques i de la natura, mitjançant la tècnica del “vídeo mapping” la qual 
cosa ens portarà a un viatge meditatiu sonor i visual.

BILES DE MARK PULIDO

Cicle  |  Altres concerts
PREU 10€ 16  |  17



Cicle  |  OCT 48
PREU 10€

Stabat Mater, Boccherini
Diumenge 20 de març a les 18h

Obre el concert una de les meravelles simfòniques de J.Haydn: la Simfonia 
núm26 “La Lamentatione”. La música d'aquesta simfonia és un exemple dels 
inicis del període del Sturm und Drang del compositor.

Stabat Mater, una de les obres musicals religioses més arrelades a la Setmana 
Santa. Una abreviació del primer vers d'un poema de la literatura llatina medieval 
com a cant de dolor i plor d'una mare, Maria,  veient el seu fill crucificat. 

ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48  |  OCT48
Quim Térmens, concertino director
Mireia  Pintó, mezzosoprano

PROGRAMA  |
Simfonia núm26 “Lamentatione” (arg.cordes) J. Haydn (1732-1809)
Stabat  Mater L. Bocherini (1743-1805)



Cançó Russa
Diumenge 3 d’abril a les 18h

Una ocasió especial per poder sentir obres de compositors russos que van 
viure a la mateixa època: van néixer a principis i a mitjans segle XIX,  excepte 
Rakhmàninov que va néixer a finals del mateix segle (1873).

Mitjançant el lirisme del text poètic lligat a motius musicals únics, aquestes obres 
ens porten a descobrir un món de sensacions, a contemplar paisatges 
meravellosos i a gaudir de la natura fins els sentiments més profunds: l'amor i el 
desengany, la felicitat i el patiment, la desesperació, la fe, la superació i el triomf.

Maria Mateu, soprano. Natalya Chabànova, contralt. 
Rossend Solvas, piano

Cicle  |  Les Cambres de l’Auditori
PREU 10€

PROGRAMA  |
Part 1. Obres de Varlamov, Txaikovski, Glinka i Rakhmàninov
Part 2. Obres de Rakhmàninov, Dargomijski i Txaikovski
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Cicle  |  Músiques del Cor
PREU 10€

del C

Dissabte 9 d’abril a les 19h

Aquest grup,  format per una vuitantena de nens i nenes d’edats compreses 
entre els 7 i els 17 anys, és la cantera natural de TONSISONS.  Amenitzen les 
seves actuacions amb rock i gospel des d’una vesant més lúdica. Dirigits per 
Geni Ferreiro, Genís Sobrado i Carles Massó, aquesta coral es divideix en tres 
grups d'edat per poder oferir tant als seus integrants com al públic, un 
espectacle variat de cançons actuals adaptades per a cor infantil i/o juvenil.

Geni Ferreiro, Genís Sobrado i Carles Massó, direcció

Tonsisons Junior
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Dissabte 9 d’abril a les 21:30h

Després de la gira ROCKSPEL, que durant dos anys ha portat a TONSISONS per 

tot Catalunya, retornen a la seva ciutat d’origen per donar a conèixer les noves 

cançons que formaran part del repertori d’aquest any 2016. Aquesta actuació 

comptarà també amb la col•laboració especial de la coral EMSG de l'escola de 

música de Sant Gervasi de Barcelona dirigits per Genis Sobrado i Geni Ferreiro.

Carles Massó, direcció

Cicle  |  Músiques del Cor
PREU 10€

Tonsisons
abril a les 21:30hd’a 9 d’abril a les 2e bril a les 21:30hte il l

onsisoons

Preu especial unificat 
pels dos concerts de

TONSISONS JUNIOR I 

TONSISONS 13€ 

Venda anticipada d’aquesta 
oferta únicament a la
Casa Soler i Palet i a la 
mateixa taquilla de l’Auditori



Co-organitza  |

Animalada
Diumenge 10 d’abril a les 12:30h

Espectacle familiar de Música i Titelles per a nens i nenes de 3 a 8 anys.
De la mà de quatre amics animals, ens endinsarem en un passeig musical on 
descobrirem les músiques que representen els animals darrera la flauta i el 
piano (J.Ibert, C. Saint-Saëns, Prokovief, C.H. Joubert, Honegger, H. Busser, C. 
Debussy i Rimsky-Korsakov). 
Al mateix temps, amb les seves aventures, ens mostraran el gran valor de 
l'amistat i la riquesa de la diversitat. 

COMPANYIA CEM PRODUCCIONS
Lamia Bensmail, piano

Cicle  |  Concerts per a petits i grans - Cloenda festival Didó
PREU 6€



Josef Haydn, humorista
Dissabte 16 d’abril a les 19h

El concert explora formats de proximitat, propers a la música de cambra dels 
segles XVIII i XIX. Es presenten les obres amb projeccions sincronitzades, que 
permeten captar la part discursiva o narrativa de les peces, i també les 
al•lusions iròniques i les bromes amb què Haydn es diverteix i diverteix els 
seus músics. Diana Roche, Lluís Heras i Joan Grimalt (el trio Illuminati) són 
tres músics amb una dilatada trajectòria professional. Es van trobar 
recentment, units per un desig comú: el d'experimentar nous formats de 
concert, per transmetre en les millors condicions la música de cambra que 
estimen des de fa tants anys.

TRIO ILLUMINATI
Diana Roche, violí 
Lluís Heras, violoncel
Joan Grimalt, piano. 

Cicle  |  Les Cambres de l’Auditori
PREU 10€

PROGRAMA  |  Trio en Re menor, Hob. xv: 23 i Trio en La major, Hob. xv: 18
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De Mendelssohn
a Nova Zelanda

Diumenge 17 d’abril a les 18h

Les curiositats i possibilitats de connexions en les vides de les persones són 
enormes i a voltes quasi impensables. En el programa que us proposem podem 
veure com d'alguna manera el llegat musical d'una figura com F. Mendelssohn 
pot arribar d'una manera bastant directa a zones tant llunyanes com Nova 
Zelanda, tot a través del què ensenyem i del què aprenem.

ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48  |  OCT48
Quim Térmens, concertino director

Cicle  |  OCT 48
PREU 10€

“.. . i  l 'anomenada “globalització” ja fa temps que va començar,
des de l'inici tot està connectat.. .” 

PROGRAMA  |  Obres de Mendelssohn, Reinecke i A. Hill 

hn
a

h

|  OCT48



Cicle  |  ALTRES CONCERTS
ENTRADA LLIURE

TS
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Pinzellades d’Europa
Dijous 21 d’abril a les 19h

Europa, el nom d'una princesa fenícia que segons la mitologia grega va ser 
segrestada per Zeus, és el nom donat a un dels continents del nostre planeta 
Terra. Podríem dir que com a unitat geogràfica-històrica es va començar a 
gestar cap a l'Edat Mitjana, configurant una riquesa de patrimoni cultural que 
és mostra d’una història i de diferents maneres d’entendre i expressar. 
En aquest concert us en presentem una petita mostra, tant històrica com dels 
seus diferents colors.
Aquest concert és un dels actes organitzats pel Servei de Relacions Europees 
i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa en el marc de la celebració del 
Dia d’Europa.
.

ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48  |  OCT48
Quim Térmens, concertino director

St Martí del Canigó, P.Casals 
2 danses Hongareses, J.Brahms 
Himne de l’Alegria, L. V. Beethoven 

Relacions Europees i Internacionals
www.terrassa.cat/internacionalOrganitza  |   

Hi col·labora  |   

PROGRAMA  |
Suite “Don Quixot”, G.Ph.Telemann

Divertiment en Re M KV 136, W.A.Mozart

Serenate per a cordes en mim op20, E.Elgar 

Impromptu, J.Sibelius 



Oltra i altres.. .
DRÍADE GRUP VOCAL
Lluís Yera, director

Cicle  |  Músiques del Cor
PREU 10€

.

En aquesta ocasió Dríade Grup Vocal ens oferirà un concert amb dues parts 
clarament diferenciades. En primer lloc, un recull de peces de dos compositors 
molt vinculats al món coral: Javier Busto del país basc, i Albert Alcaraz, 
d'Alacant. Sentirem una barreja de música més religiosa i serena, escrita en 
un llenguatge modern i ple de sonoritats sorprenents. Tanmateix podrem sentir 
música d'arrels més populars amb la participació d'un esbart dansaire. La 
segona part és un homenatge al desaparegut recentment compositor Manuel 
Oltra, amb les seves "12 cançons populars catalanes, per a cor mixte i piano".

Divendres 22 d’abril a les 21:30h
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Dissabte 23 d’abril a les 12h

La Coral de l'Institut Torre del Palau de Terrassa celebra aquest 2016 el seu 25è 
aniversari.

La Coral està formada per alumnes amb edats compreses entre els 12 i els 18 
anys i alguns ex alumnes. Formada l'any 1991 per Lydia Campà, a l'actualitat la 
dirigeix Jordi Cunillera i està integrada per 64 cantaires.

En aquest concert de celebració interpretarà temes del seu repertori actual i 
d'altres que n’han format part al llarg d'aquests 25 anys. Gaudirem també de 
la participació de l’Escolania de Ciutadella com a coral convidada.

CORAL DE L’IES TORRE DEL PALAU
Jordi Cunillera, director
Óscar García, piano
Joan Carles Otero, baix

Cicle  |  Músiques del Cor
PREU 6€

25 Anys junts !
25é Aniversari de la Coral INS Torre del Palau

ESCOLANIA DE CIUTADELLA
Corretja Genestar, directora
Esperança Rotger, piano



Diumenge 24 d’abril a les 18h

La Banda de Terrassa continua convidant bandes d’altres indrets, propers o 
llunyans, amb l’objectiu de seguir coneixent i fent amistat amb altres músics. 
Després d’haver tocar amb els de Badia del Vallès, de Benicarló, d’ABUK de 
Noruega i de Sant Cugat, ara ho farem amb els de la Banda de Música 
d’Igualada. Seguim creixent!

Cicle  |  Altres concerts
PREU 10€

es 18s 1s ee 888h h

4a edició

BANDA DE MÚSICA D’IGUALADA
Concepció Ramió, directora

BANDA DE TERRASSA
Pol Pastor, director

De Banda a Banda 2016
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Dimecres 27 d’abril a les 19:30h

Tres anys després d'acabar els seus estudis al Conservatori de Terrassa, 
la jove pianista Elisabeth Vera torna per oferir-nos un recital molt especial. 
El programa comprèn un recull d'obres del compositor polonès Frédéric 
Chopin, i una segona part de música del segle XX, amb obres de Claude 
Debussy i Serguei Prokófiev.

Elisabeth Vera, piano
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ENTRADA LLIURE
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Recital de piano



Cicle  |  Les Cambres de l’Auditori
PREU 10€

Diumenge 1 de maig a les 12h

Un Tast de Clarinet és un concert didàctic centrat en el Romanticisme germànic. 
En aquest programa per dos clarinets i piano es presentaran, a més del conegut 
clarinet en sib, dos altres membres de la seva família: el clarinet en la i el 
corno di bassetto. 3ANGLES neix l'estiu de 2015 com a trobada musical i amistosa 
entre els seus membres a l'illa de Mallorca. El seu amor pel repertori romàntic 
va lligat al convenciment que és possible apropar-ho al públic d'una manera 
cordial i entenedora.

3ANGLES
Teresa Lecumberri, clarinet
Rafael Caldentey, clarinet, corno di bassetto
Lamia Bensmaïl, piano

Un tast de clarinet 

PROGRAMA  |
Ständchen, Franz Schubert
Konzertstück op.113 n.1, Felix Mendelssohn

Romanzen op.94, Robert Schumann
Duo Concertant op.33, Carl Bärmann

Co-organitza  |



Zurcher Jugend
Gitarren Ensemble

Dimecres 4 de maig a les 19’30h 

El Zurcher Jugend Gitarren Ensemble (ZJGE) existeix des de 2007 i pertany al 
Conservatori de Zurich, que amb més de 20.000 alumnes i 700 professors 
constitueix una de les escoles de música més grans d’Europa. Al ZJGE, joves 
estudiants de guitarra clàssica tenen l’oportunitat de tocar junts en un Ensemble 
al més alt nivell. El ZJGE forma part del programa d’ensenyament del Curs 
Preparatori de l’Escola Superior de Música, i del programa de Batxillerat 
Artístic. Actualment, al ZJGE toquen vuit guitarristes originaris de diferents 
ciutats: Zürich, Thurgau, Basilea, Aargau i Lucerna. 

L’abril del 2009 l’Ensemble va realitzar una gira per Holanda, el 2010 el ZJGE va 
gravar el CD “Together” amb obres de Bach, Piazzolla, Gershwin i Debussy amb 
Trekel Records. El maig de 2014 l’Ensemble va estar convidat a realitzar una sèrie 
de concerts a Colonia, Wuppertal i Essen en els quals va obtenir un gran èxit.

Jens Stibal, direcció

Cicle  |  XXIX Cicle de Concerts del Conservatori
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Magnificat de John Rutter i obres corals de J.S. Bach, W.A. Mozart, 
G. Fauré i E. Butler

50è Aniversari del Cor Montserrat
Diumenge 8 de maig a les 18h

COR MONTSERRAT I ORQUESTRA BACASIS DE MANRESA
Francesc Vallès i Fuster, director

Cicle  |  Músiques del Cor
PREU 13€

El Cor Montserrat fou fundat a Terrassa l’any 1966. Joan Casals va ser-ne el 
director fundador i en va portar la batuta fins el 40è. aniversari. L’any 1973 el 
cor es va integrar en l’associació Amics de les Arts i Joventuts Musicals de 
Terrassa. Francesc Vallès n’és l’actual director, des del 2014.

Ha ofert més de cinc-centes actuacions, a Catalunya i a arreu. Interpreta des 
de la cançó tradicional i popular fins a la música més actual, amb especial 
atenció al repertori coral català. Ha treballat diverses vegades amb altres 
formacions corals, conjunts instrumentals i directors convidats.

El Magníficat és una de les peces més conegudes del músic britànic John Rutter, 
un dels compositors vius més interpretats al món. Va ser escrita l’any 1990, 
per a coral polifònica, soprano solista i orquestra. El Cor Montserrat presenta 
aquesta obra, d’estrena a Terrassa, per celebrar el seu cinquantè aniversari.



Dissabte 14 de maig a les 21h 

En aquesta ocasió el Jazz Cor de l’Entitat Coral Coral Nova Ègara ens proposa 

una obra que va molt més allà que un concert convencional, un espectacle que 

combinant música coral i dansa ens mostrarà “La llum del cor”.

JAZZ COR  DE LA NOVA ÈGARA
Victor Frigola, direcció
Adriana Reyes i Helena Raya, dansa
Eduard Saez, piano

Cicle  |  Músiques del Cor
PREU 10€

te 14 de maig a les 21h

La llum del cor
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Dissabte 21 de maig a les 20:30h

Poc es relaciona el saxofon amb la música de cambra anomenada “culta”. 

El fet de ser un instrument modern, creat a la segona meitat del s.XIX, fa que 
no gaudeixi d’obres escrites pels grans compositors de fins aleshores com 
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert... Però el repertori creat per quartet 
de saxòfons gaudeix amb obres de compositors molt rellevants del segle XX, 
i que l’ESQ presenta en aquest concert.

Autors com Aleksandr Glazounov o Alfred Desenclos faran que gaudim d’un 
repertori encara poc conegut i que poguem veure  aquest instrument amb uns 
altres ulls.

EGARA SAXOFON QUARTET
Albert Julià, Enric Masriera, Jordi Sabater i Narcís Argemí

Cicle  |  Les Cambres de l’Auditori
PREU 10€

Els Grans Quartets
de Saxofons



Remena nena
Diumenge 22 de maig a les 18h

La revista és un gènere teatral i musical que ens ha deixat un llegat immens 
en molts aspectes i molt conreat en diferents teatres del Paral•lel barceloní. I 
d'aquí ve aquest concert: números de diverses revistes del Paral•lel hamonitzats 
i cantats per dos músics procedents de diferents àmbits com Jordi Domènech 
i Arnau Tordera, els quals els reactualitzen en quan a forma i contingut. Un 
cocktail que juntament amb l'OCT48 en fa un resultat ben explosiu.

ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48  |  OCT48
Quim Térmens, concertino director
Arnau Tordera i Jordi Domènech, veus
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PROGRAMA  | Obres de Revistes del Paral•lel dels anys 20



CORAL ROSSINYOL DE TERRASSA
Gerard Farreras i Carles Llongueras, directors

CORAL CUCUT
Laura Corredor, directora i Montserrat Solé, piano

Pel maig, cants a raig!
Dissabte 28 de maig a les 19h

Les dues formacions corals, acompanyats d’algun cor amic, ens ofereixen un 
estol de cançons diverses. Diferents autors, diferents estils, però tot gira al 
voltant de l’estació de l’any de la primavera on hi ha el mes de les flors. És el 
moment en què les fonts ragen i els ocells fan concerts per camps i boscos. En 
aquest entorn favorable les cançons surten a flor de llavi i els cants a raig !

Cicle  |  Músiques del Cor
PREU 10€



Coral Nova Ègara
Diumenge 29 de maig a les 19h 

L’entitat coral Nova Ègara, ens presenta un programa molt eclèctic interpretat 
per dues de les seves seccions: el Cor Vine i la Coral Nova Ègara pròpiament 
dita i per un cor convidat:  La Coral Juvenil de l’Escola Municipal de Música 
Victòria dels Àngels de Sant Cugat.

Iniciarem el concert amb cançons d’arreu del món per continuar amb la 
profunditat de les aigües blaves i  la llum de la terra mallorquina, música, 
fresca i senzilla, construïda sobre les descripcions en forma de poema de 
Narcís Munsó i música de Raimon Romaní. Seguirem amb les cançons del 
britànic Bob Chilcott d'una gran senzillesa i expressivitat. Per acabar gaudiren 
d'una selecció de motets de Mozart. Realment el geni de Salzburg va brillar en 
tots els gèneres en que treballava, i també en aquests motets que l'arquebisbe 
li encarregava per a fer una litúrgia més fastuosa i alegre.

CORAL NOVA ÈGARA
Raimon Romaní, direcció

COR VINE
Jaume Sala, direcció

JOVE ORQUESTRA DE SANT CUGAT
Patrick Solé, direcció

Cicle  |  Músiques del Cor
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CORAL JUVENIL DE L'ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA “VICTÒRIA DELS 
ÀNGELS DE SANT CUGAT
Raimon Romaní, direcció



Taller d’òpera
de le Nozze di Figaro

Dissabte 4 de juny a les 19 h i
Diumenge 5 de juny a les 19 h

Le nozze di Figaro, en català Les noces de Fígaro, K. 492, és una òpera bufa en 
quatre actes composta per Wolfgang Amadeus Mozart sobre un llibret en italià 
de Lorenzo da Ponte, basat en l'obra de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 
Le mariage de Figaro ou la folle journée (1784). Fou composta entre 1785 i 1786. 
Mozart analitza amb humor, però també malenconia, les relacions amoroses a 
la cruïlla entre amos i criats, així com els abusos i manipulacions del poder.

Cicle  |  XXIX Cicle de Concerts del Conservatori
ENTRADA LLIURE

IMPARTIT PER MIQUEL GORRIZ, MARIA MATEU I JOAN MANAU

de W. A. Mozart

Quim Novillo, Comte Almaviva

Pau Camero, Fígaro

Eva Sànchez, Cherubino

Toni Marbà, Antonio / Curzio

Josep M. Casarramona, Don Bartolo

Marta Ramos / Anna Farrés, Comtessa Almaviva

Anna Basagaña / Marta Esteban, Susanna

Rosa López, Marcellina

Ramon Pla, Don Basilio
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Divendres 10 de juny a les 21:30h 

1616 és un espectacle que mostra un recorregut per les obres més importants 

de dos autors: Shakespeare i Cervantes en el 400 aniversari de la seva mort. 

El text i la música amb un toc d’humor ens permeten conèixer una mica més 

aquests grans autors de la literatura universal. L’espectacle és una col•laboració 

entre els alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’INS Torre del Palau i el Conservatori de 

Terrassa.

INS TORRE DEL PALAU I EMM- CONSERVATORI DE TERRASSA

Cicle  |  XXIX Cicle de Concerts del Conservatori
ENTRADA LLIURE

res 10 de juny a les 21:30

1616



Concert Harmonitzador
Diumenge 19 de juny a les 20h

Rebrem el solstici d’estiu amb un nou concert interpretat per en Mark Pulido, 
artista polifacètic que, mitjançant les biles, campanes planes de vibracions 
d’alta freqüència  úniques a Europa ens transportaran a un món màgic. El so 
de les biles serà acompanyat de projeccions amb imatges geomètriques i de 
la natura, mitjançant la tècnica del “vídeo mapping” la qual cosa ens portarà a 
un viatge meditatiu sonor i visual.

BILES DE MARK PULIDO

Cicle  |  Altres concerts
PREU 10€



Dissabte 25 de juny a les 20h i
Diumenge 26 de juny a les 12h

Presentem el musical “Annie” de  Charles Strouse, cançons de Martin 
Charnin i llibret de Thomas Meehan. Una història preciosa i inoblidable a 
càrrec dels alumnes de  Teatre Musical del Conservatori de Terrassa, sota 
la batuta de Paco Rodríguez.

DE CHARLES STROUSE
Alumnes de teatre Musical del Conservatori de Terrassa
Paco Rodríguez, director
M. Teresa Vert, professora del Taller de Teatre Musical

Cicle  |  XXIX Cicle de Concerts del Conservatori
ENTRADA LLIURE

on

Annie
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Properament:

VIII Cicle Sons Clàssics
els clàssics a l'abast (maig-juny) 

IX Cicle Sons del Temps
música i patrimoni (juliol-setembre)

IV Festival d'Estiu a la Seu d'Ègara
(15,16 i 17 de juliol)

Equip
Gestió tècnica i coordinació artística: Arturo Palomares
Tècnic de música moderna: Toni Ramón
Gestió administrativa: Montserrat Martin
Cap tècnic: Santi Ferrer
Tècnic de so i il·luminació: Jordi Rueda
Responsable de sala: Marc Gutiérrez
Regidoria: Sandra Ballbé
Responsable de taquilla: Raquel Pérez
Disseny Gràfic: Ingenia Creatius

Terrassa
MÚSICA
CLÀSSICA



SERVEI D’INFORMACIÓ
Casa Soler i Palet, Font Vella, 28 • 08221 Terrassa. Telèfon 93 783 27 11
 Dilluns de 9h a 14h i de 16:30h a 18h
 De dimarts 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 per a grups :
•10% de descompte: per a grups de més de 10 persones
•20% de descompte: per a grups de més de 20 persones
Descomptes:
•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, UPC, UAB, cantaires de la FCEC
•10% de descompte: usuaris de la bctxarxa
Queden exclosos d’aquests descomptes els concerts de 5, 6 i 7€ i els que no es venguin 
a traves de TICKETEA.
Concerts gratuïts: entrades a disposició del públic dues hores abans de l’inici del concert.



Organitza

Hi col·labora

Hi participen

Patrocinada per:

Amics de l’Auditori
Municipal de Terrassa

cr
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Les entrades pels concerts gratuïts, estaran a disposició del públic 
dues hores abans de l'inici del concert a la taquilla de l'Auditori


