8è cicle del 16 de juliol al 10 de setembre 2015

Arriba una nova edició del cicle de concerts “Sons del temps”, que ens
proposa una experiència cultural molt atractiva a partir de la
combinació d’ediﬁcis singulars del nostre patrimoni i de repertoris
musicals coherents amb cada espai. En aquesta edició, el cicle arriba
acompanyat de mostres de la vitalitat i qualitat musical de la nostra
ciutat, com el 3er Festival d’Estiu a la Seu d’Ègara, el 1er Festival de
Música de Cinema al Parc Audiovisual o els concerts d’Egara Forum
Musicae.
La Seu d’Ègara, l’antiga capella del Parc Audiovisual, el claustre del
Castell Cartoixa de Vallparadís, la Casa Alegre, la glorieta del Parc de
Sant Jordi... Aquests són alguns dels espais seleccionats per oferir
una acurada selecció musical en la qual hi trobem bandes sonores de
cinema, guitarra, llaüt, música barroca, fusions de músiques
catalanes antigues i orientals, piano, música de càmera...
“Sons del temps” suggereix, doncs, una intensa ruta musical, poètica i
patrimonial a diferents punts del paisatge i la història de Terrassa, i
consolida una vegada més la nostra aposta per la música i la cultura
obertes a tothom, en una ciutat que és i vol seguir essent una de les
capitals culturals del nostre país.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa
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Capella del
Pa
Parc Audiovisual
Carretera BV-1274, km 1
Carr

1er Festival de Música
de Cinema al Parc Audiovisual

LUX AE
AETERNA
MC Cor i
Barcelona Cham
Chamber Choir
Intèrprets:
MC Cor Barcelona Chamber
C
Choir
Joan Martínez Colás, director
Joan Martinez Colàs
Colàs, director
director, compositor i un d
dels músics més
actius de la nostra ciutat, presenta amb el seu ensemble una nova
creació. Un espectacle que fa servir la música sacra com a banda
sonora de les millors pel·lícules de la història del cinema i la capella
del Parc Audiovisual com a escenari per a la creativitat
contemporània.

19:30h. Visita instal·lacions del Parc Audiovisual
Preu visita: 3 euros (places limitades)
Al ﬁnalitzar el concert possibilitat de reservar “Un sopar
de cinema” al restaurant Par-ill del Parc Audiovisual
Informació i reserva:
laia@joanmartinezcolas.com | 656 89 34 46
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LA GUITARRA
UITARRA
OUIS LE GRAND
DE LOUIS
Obres dee Corbetta, de Visée i Lully
Intèrpret: Xavier Díaz
Díaz-Latorre,
Latorre llaüt i guitarra barroca
Xavier Diaz-Latorre és considerat un dels millors intèrprets
especialitzat en instruments de corda polsada.
A més de la seva trajectòria com a intèrpret solista, des de 1995 ha
estat activament implicat en el món de l'òpera barroca. Ha actuat a
alguns dels més prestigiosos teatres i auditoris del món havent
participat en produccions com ara Semele (Handel) a la Berlin State
Opera amb l'Akademie für Alte Musik Berlin, dirigida per René
Jacobs, L'Orfeo (Monteverdi) al Goldoni Theatre (Florència), al
Théâtre de la Monnaie (Brussel·les), Covent Garden (Londres), el
Gran Théâtre de Provence (Aix-en-Provence), el Théâtre des
Champs-Élysées, Paris, i al BAM de Nova York dirigit per René
Jacobs amb el Concerto Vocale. És col·laborador habitual del músic
Jordi Savall amb les seves diferents formacions: Hespèrion XXI, La
Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions.

30

Dijj
Dijous
de juliol
20:30h
20:

Església
E
de San
Sant Pere
(La Seu d
d’Ègara)
c. Mossèn H
Homs, s/n

SENTO NEL CORE
Un intercanvi recíproc entre música i poesia a
Venècia
V
è i i Roma
R
del
d l segle
l XVIII a càrrec
à
d’
d’un d
dels
més reconeguts ensembles de música barroca
europeus: Música Poètica
Intèrprets: Susanna Crespo Held, soprano • Marco Brolli,
traverso • Eduard Martínez Borruel, clave
La soprano Susanna Crespo ha participat a prestigiosos festivals
internacionals
ara16
l’Usedomer
Festival
Grandeze i
8è ciclecom
| del
de juliol Musikfestival,
al 10 de setembre
2015
Meravelles de Mòdena, Banquet Música, Festival de Musique Ancienne
Ambronay, Festival de Musique de Paris Sacrée, Setmana de Música
Religiosa de Burgos, la Fundació Juan March de Madrid, Festival
Internacional de Música Antiga a Martinengo, Concerts Fundació
Fodella Marc a Milà etc. Dels seus enregistraments cal destacar les
cantates de Scarlatti amb l’ensemble Música Poètica: Kantaten de
Naxos, les quals han obtingut les millors critiques per la premsa
especialitzada.
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COSSOS
SSOS
Espectacle
tacle medieval
scultures
amb escultures
Antoni Madueño, cant, escenograﬁa i dire
direcció
recc
cció
ció • R
Rut
ut Rigat i Dori
Bermúdez
dez -Cia. Un sol traç, dansa • Eudald Alabau, escultures
de llum • Sol Roca, vídeo projecció • Enric Navarro, regidor
Un espectacle
t l de
d música
ú i medieval
di l que pren com a referència
f è i ell cos. D
Des
8èl’amor
cicle cortès,
| del 16
10lade
setembredel2015
del joc de
quede
és juliol
batallaalper
consecució
cos de l’altre,
ﬁns a l’absència, la mort o el viatge. Fragments d’escultures de cossos i de
llum, projeccions, i la vivència del públic, que participarà en un espectacle
creat també amb la seva presència.
Antoni Madueño és un artista polifacètic, musicòleg i intèrpret dedicat al
repertori medieval. Les seves actuacions conjuguen la pràctica musical
amb escenograﬁes que recreen espais onírics de reﬂexió i sentiment.
També imparteix conferències en institucions acadèmiques i universitats,
il·lustrades amb l’exposició d’instruments de corda i la interpretació de
música medieval. Col·labora amb l’escultor Eudald Alabau, de llarga
trajectòria en instal·lacions artístiques, i un dels pioners del land art al
nostre país, i amb la companyia de dansa Un sol traç.
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ORIENCAT
Intèrprets: Albert Galbany, bansuri • Joan Miró, guitarra, llaüt
l
oriental,
i t l ney • Jaume
J
Catà,
C tà tabla
t bl hindú
hi dú i altres
lt percussions
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És un nou
projecte
de 16
fusió
música
antiga,
catalana,2015
oriental i de
creació propia. Els seus intèrprets estan especialitzats en la recreació
de música antiga, tradicional i oriental la qual interpreten mitjançant
instruments antics barrejats amb altres més contemporanis.
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IL VIAGGIO DI DOMINICO
Ensemble
mble del Dep
Dep. de Música Antiga del CEM
Músics: Nuno Mendes i Joan Cervera, violins • Marion
PeyroL, violoncel • Ferran Pisa, tiorba i guitarra barroca •
Esteban Mazer, clavicèmbal
Narrador: Ramon Rius
Obres de: Merula, Falconiero, Corelli, Leclair, Bach,
Pachelbel, Handel, Vivaldi i José Herrando
En aquest concert, s’interpretaran obres del període barroc de
diferents estils europeus, seguint els passos d’un jove guitarrista,
Dominico, que, decidit a aprendre més sobre l’art musical, inicia un
viatge per tota Europa. El concert va acompanyat per un narrador
que comenta i ambienta les obres musicals, i també d’una posada en
escena amb diferents elements teatrals.
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UNA VISIÓ DEL PIANO
HISPÀNIC DES DE MANUEL DE
8è cicle |FINS
del 16 de EL
juliol PRESENT
al 10 de setembre 2015
FALLA
Recital de piano
Intèrprets: Humberto Quagliata, piano
Humberto Quagliatta ha estat reconegut internacionalment com un
dels més grans intèrprets del repertori pianístic hispànic compost en els
últims 50 anys. Ha realitzat més de dos mil concerts a tot al món havent
actuat en el Teatre Alla Scala (Milà), Théâtre donis Champs Elysées
(París), Teatre Colón (Buenos Aires), Carnegie Hall (Nova York),
Conservatori Tchaikovsky (Moscou), Filharmònica de Sant Petersburg,
Teatre Real i Auditori Nacional de Música (Madrid), Sydney Opera
House, Beijing Concert Hall, Chuo Kaikan Hall (Tòquio) entre d’altres.
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TEMPLANDO
LANDO
O
LA TARDE
RDE
Ensemble “La Suavecita”
Música perr acompanyar un capvespre
a un jardí històric.
Intèrprets: Joan Bosch, ﬂautes històriques • Oscar Argüelles,
clarinets
• Felipe
romàntica
8èhistòrics
cicle | del
16 deSánchez,
juliol al guitarra
10 de setembre
2015
Obres de: Mozart, Joseph Kreutzer, Manuel Saumell i
Ernesto Nazareth
Si observem la quantitat de transcripcions publicades per a diverses
formacions camerístiques al llarg del segle XIX i l'estil d'aquestes
transcripcions, podem aﬁrmar que les vetllades musicals privades
van haver de ser molt abundants. La música anava i venia d’una
banda a l’altra de l'Atlántic, i inundava salons burgesos, petits teatres,
patis i jardins privats. Aquest ambient és el que reprodueixen en el seu
concert els intèrprets de La Suavecita, un ensemble integrat per
músics d’una llarga i reconeguda carrera professional dins i fora de
les nostres fronteres.

Altres activitats musicals
Festival d’Estiu Seu d’Ègara 2015
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Quim Termens. Concertino director

MusiCàtnia 2015, a la tenora
Música al teu Gust
Carles Cases diu Llach

Dv, 17 de juliol a les 22:00h.
Ds, 18 de juliol a les 22:00h.

Dg, 19 de juliol a les 22:00h.
Preu: 10€ Venta anticipada a Ticketea.com i Casa Soler i Palet
Taquilla de la Seu d’Ègara 2 hora abans del concert

1er Festival de Música de Cinema
al Parc Audiovisual
Lux Aeterna

Dijous, 16 de juliol

(veure pag. 3)

Òpera de cinema

Dimecres, 22 de juliol
Visita instal·lacions*: 19:30 h Preu: 3€ • Concert: 20:30 h. Preu: 7€
Venda anticipada: entradesbcc@gmail.com • 656.89.34.46

Cor de cinema

Dimecres, 29 de juliol
Visita instal·lacions*: 19:30 h Preu: 3€ • Concert: 20:30 h. Preu: 7€
Venda anticipada: entradesbcc@gmail.com • 656.89.34.46
*(places limitades)

Possibilitat de contractar un sopar de pel.lícula al Restaurant Par-Ill .
Preu: 18€. Reserves a: info@par-illcatering.com / 937 00 12 60
(data límit per les reserves 2 dies abans de l'esdeveniment)

Concert commemoratiu de la Diada del
4 de setembre
Divendres 4 de setembre (hora a determinar)
Claustre del Convent de Sant Francesc

Concerts Egara Forum Musicae
Concert de Lied - L'Arte de la Cançó
Dissabte 11 de Juliol a les 20:00
Auditori Municipal de Terrassa
Entrada lliure

Preu entrada: 5 €
Venda d’entrades del 8è CICLE SONS DEL TEMPS
Anticipada: a la Casa Soler i Palet
Per internet:
x
Les entrades també es podran adquirir el mateix dia del concert (segons disponibilitat),
¾ d’hora abans del seu inici.
AFORAMENTS LIMITATS

HO ORGANITZA

Per a més informació:
Casa Soler i Palet, Font Vella 28
08221 Terrassa
Tel. 93 783 27 11 o bé
cultura.districtes@terrassa.cat
www.terrassa.cat/culturaaprop

Més a Prop Terrassa
AMB EL SUPORT DE

HI COL·LABORA

Direcció Cicle Sons del Temps: Arturo Palomares
Direcció general de la campanya d’estiu: Imma Vilches
Imatge de portada: Rosetó de llaüt inspirat en una pintura de Giovanni Bellini, principis del segle XVI.
Imatge cedida pel luthier Jaume Bosser
Disseny gràﬁc: Ingenia Creatius

