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Era el Festival del Centenari i s’havia de notar. Sincerament, pensem que ho vam 
aconseguir. Vam tornar a fer dues actuacions gratuïtes al carrer, per tal de donar 
més presència del Festival  a la vila, tot i que, malauradament, la pluja va obligar 
a tancar-nos a l’Esbarjo, i això va limitar l’afluència de públic. També, dins la pre-
sentació, es va fer un petit homenatge a Lluís Cullell, i el divendres a la nit vam 
acabar al Tarambana fent un Off Festival, amb un petit sopar amb  Judit Nedder-
mann i la seva banda.
Estem molt satisfets d’aquesta edició, ja que la qualitat de les cinc actuacions va 
ser molt alta. El públic assistent en va sortir molt content. Tots els artistes convi-
dats van implicar-s’hi de valent, i això, juntament amb la qualitat interpretativa, 

va fer gaudir de la bona mú-
sica i d’uns bons espectacles 
a tothom.
Les persones que hem tre-
ballat de valent en l’orga-
nització d’aquest XVI FMC, 
hem seguit les pautes que 
marquen l’estil propi del 
Festival, les quals són ben 
conegudes per a tots els qui 
participem d’una manera o 
altra a fer-lo possible.
En aquest sentit, hem conti-

Valoració
INTRODUCCIÓ
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nuat treballant en la línia que tots els actes siguin en un sol cap de setmana. Una 
gran festa que l’Agrupació Coral Cardedeuenca ofereix a Cardedeu i a tots els amants 
de la bona música. Que els preus estiguin a l’abast de tothom per poder assistir a 
totes les actuacions que se celebrin al CeCuCa, amb un o dos espectacles gratuïts al 
carrer. Un Festival obert, perquè  tothom pugui gaudir-ne. I, per descomptat, que 
la presentació sigui el primer gran acte del Festival, amb la presència, a més dels 
organitzadors, autoritats i mitjans de comunicació, dels artistes, a fi que siguin ells 
mateixos els que presentin les seves actuacions i, si és possible, fer-ho coincidir amb 
algun acte cultural paral·lel al FMC (exposició, xerrada…).
D’altra banda, continuem treballant també per aconseguir que tots els patroci-
nadors es facin seu el Festival, assistint a les actuacions i als diferents actes, a fi 
que el puguin percebre com un esdeveniment de qualitat on donen suport a la 
cultura, tot promocionant la seva empresa.

Valoració
INTRODUCCIÓ
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1. Presentació del Festival a la Sala de les Columnes de l’Ajuntament
Aquesta XVI edició del Festival de Música, organitzada per l’Agrupació Coral Car-
dedeuenca, ha estat molt especial per a tots els organitzadors i participants que 
l’han fet possible, ja que ha coincidit amb les diferents celebracions de la nostra 
entitat centenària, la qual cosa ha fet que fos un Festival veritablement emotiu. 
El dijous 5 de març de 2015 tenia lloc la presentació del XVI Festival a la Sala de 
les Columnes de l’Ajuntament de Cardedeu. La introducció va anar càrrec del 
nostre president, Jaume Sala, que va començar fent un homenatge especial i 
merescut a Lluís Cullell, que havia estat president de la coral als anys 70 i que, 
enguany, el dia 31 de març, va fer 30 anys de la seva prematura defunció. Es 
van projectar imatges, extretes del DVD elaborat per commemorar el Centenari 
de la Coral, per destacar l’important paper que va desenvolupar. Lluís Cullell va 
convertir la coral en l’esbós d’una coral moderna, tal com la concebem avui dia, 
i sobretot per la fita més important que va assolir: la creació d’un cor mixt amb 
la incorporació de les dones per al concert de Sant Esteve de 1974. També es va 
entregar un obsequi a la seva vídua, la senyora Maria, convidada a l’acte.
Tot seguit van intervenir-hi l’alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila; la regidora 
de Cultura de l’Ajuntament, Carme Mallorques, així com el nostre director, Emilio 
de la Linde.
A la presentació també vam poder comptar amb una petita actuació dels compo-
nents de la Rondalla Puiggraciós, un dels grups convidats en aquesta edició del 
Festival de Música. Per acabar, vam fer un brindis amb el cava del Centenari i una 
degustació de boníssims pastissos elaborats per diversos components de la coral.

Valoració
DIJOUS, 5 DE MARÇ
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Valoració
DIVENDRES, 13 DE MARÇ

1. Tot el que he vist. Judit Neddermann i la seva banda al Centre Cultural de 
Cardedeu i al Tarambana
El Festival de Música començava de la millor manera  amb l’actuació de Judit Ne-
ddermann i els membres de la seva banda: Kathy Sey, Pau Figueres, Adrià Plana, 
Isaac Coll i Andreu Moreno. Judit Neddermann va presentar el seu primer disc Tot 
el que he vist, així com alguna cançó que inclourà al seu segon disc. Alegria i emo-
cions transmeses amb un entusiasme juvenil i engrescador defineixen el concert 
d’aquesta jove promesa del panorama musical català del moment.
Amb senzillesa, bon humor i una qualitat vocal excel·lent, l’artista va interpretar 
les cançons del seu primer disc, i va aconseguir de seguida posar-se el públic as-
sistent a la butxaca, que la va acompanyar cantant alguna cançó. Sempre acom-
panyada per la guitarra, la percussió i el seu pandero quadrat. En el repertori va 
incloure cançons de poemes d’autors com Martí i Pol, i també sobre experiències 
viscudes i records familiars i personals. També en va dedicar una als avis i les àvies. 
Les intervencions de la Judit entre cançó i cançó i el fet que sigui directora d’una 
coral, van ajudar a fer que l’espectacle fos més proper als assistents.
Després del concert, aquest any -per primera vegada- vam estrenar una nova ac-
tivitat: l’Off Festival, que va ser tot un èxit. Un sopar informal acompanyats de la 
Judit Neddermann i la seva banda, aprofitant el servei del Tarambana, on vam 
poder acostar el món de la música i la cultura amb el de la gastronomia i la cuina 
compromesa amb els productes de la terra i la cuina de qualitat. A part del menjar, 
vam aprofitar per saber més coses de la Judit i els seus acompanyants, cosa que va 
completar el bon gust del magnífic concert.
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1. Vaixells de paper. Rondalla Puiggraciós al Tea-
tre l’Esbarjo
Al matí, vam comptar amb l’actuació de la Ronda-
lla Puiggraciós de la Garriga. La pluja va fer que 
l’acte tingués lloc al teatre l’Esbarjo, cosa que ens 
va permetre poder acompanyar l’espectacle amb 
imatges al llarg del concert. Ens van portar en un 
viatge amb vaixell pels països de la Mediterrània, 
com ara Grècia, Bòsnia i Armènia. En el concert 
vam gaudir de la música de balls i danses tradicio-
nals com un vals peruà, un bolero, un foxtrot, un 
pasdoble i un vals jota, del Ball de Gitanes de Sant 
Celoni, entre d’altres. 
Aquest grup va fer que el públic tingués moltes ganes de ballar, amb els ritmes 
que tocaven, i més d’un o una ballaven des de la butaca fent servir caps i mans, tot 
acompanyant la melodia de les cançons, alhora que reivindicaven el so instrumen-
tal i el repertori. Van aconseguir crear un ambient del tot festiu. 
També ens van fer didàctica de diversos instruments de corda: des dels més cone-
guts com la bandúrria, el llaüt, la mandolina, a d’altres de més innovadors com el 
bouzouki, d’origen grec, i la baglama, de la zona dels Balcans. Tot acompanyat 
amb imatges que alternaven amb coneixements de geografia, contes, rondalles i 
instruments de corda.

Valoració
DISSABTE, 14 DE MARÇ
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2. Músiques per a explicar. Orquestra de Cambra Terrassa 48 al Centre Cultural 
de Cardedeu
Al vespre, l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 ens va complaure amb la seva se-
gona visita al Festival de Música. Formada per instrumentistes de cordes de dife-
rents indrets relacionats amb l’activitat musical de la ciutat de Terrassa, i en Quim 
Térmens, director guardonat amb el premi Xavier Montsalvatge, entre d’altres. 
Un rapsoda, el Carles Prats, ens feia l’explicació oral del contingut narratiu de les 
obres que escoltaríem. D’aquesta manera, mentre ens deixàvem emocionar per la 
música de l’orquestra, transportàvem la nostra imaginació i sentiments en cadas-
cuna de les obres novel·lades. 
El magnífic programa d’aquesta orquestra de violins, violes, violoncels i contrabaix 
ens va trobar immersos en la tragèdia grega d’Ariadna, filla de Minos, rei de Creta, 
que cau perdudament enamorada del príncep Teseu d’Atenes i és abandonada a 
una illa deserta pel seu amor; la preparació i vivència d’una batalla amb espases, 
plors i canons a La Battaglia de F.I. Biber; un viatge amb carro i cavalls, per visitar 
cultures i països diferents, o el moment del Judici Final per acabar amb la condem-
na d’anar a l’infern. 
Un programa en el qual es va poder escoltar el moviment de les agulles d’un re-
llotge de poble espatllat (amb violoncels i contrabaix), el so d’unes espases o uns 
cavalls en una batalla (amb violins i violes)..., acompanyats per sentiments d’amor, 
pena, ira, angoixa, desitjos  barrejats amb pensaments. Evidentment, el públic va 
quedar atrapat entre els instruments de corda, la música i les històries del narra-
dor. Un concert d’un nivell i d’una qualitat excel·lents i ple d’originalitat.

Valoració
DISSABTE, 14 DE MARÇ
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1. 80º. Les Claus de Jade al Teatre l’Esbarjo
Al matí el temps ens va fer tornar al teatre l’Es-
barjo. Allà ens vam trobar amb la música de Víc-
tor Blanca, Sergi Blanch i Juan Cantón, els tres 
membres d’aquesta banda. Un grup amb música 
fresca i en català. Tots tres components canten i 
toquen la guitarra acústica, l’ukelele, l’harmòni-
ca i el caixó, entre d’altres. En aquest concert ens 
van presentar el seu últim disc 80º, amb cançons 
compostes per ells mateixos, i també van cantar 
alguna cançó del seu primer disc. Els tres compo-
sitors del repertori, amb influències anglosaxones 
de pop, rock i folk, són tot energia. Una actuació 
amb bones veus masculines, acompanyades d’ins-
truments acústics, entusiasta alhora que diverti-
da, plena de bon rotllo i amb algun acudit inclòs 
entre cançó i cançó. També va haver-hi sorpresa 
afegida: una versió molt original del grup d’èxit 
internacional dels anys 90, Technotronick, amb la 
cançó Pump Up the Jam, amb la qual el públic va 
riure d’allò més.

Valoració
DIUMENGE, 15 DE MARÇ
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2. De F.J. Haydn a Josep Vila. Cor de Cambra ARSinNOVA al Centre Cultural de 
Cardedeu
Ja a la tarda arribava un altre dels plats forts del Festival d’enguany: el cant 
coral de les veus d’ARSinNOVA. Cor de cambra guanyador del XV Gran Premio 
Nacional de Canto Coral Gijón 2013, entre d’altres, dirigit per Pere Lluís Biosca i 
acompanyat pel pianista Josep Surinyac.  
Un cor de veus joves amb una àmplia formació musical i dilatada experiència. Cal 
destacar del concert el repertori de Lieds en alemany, llengua de les obres que 
van cantar. La fonètica i dicció d’aquesta llengua van ser clavades. En català van 
oferir la sardana Les neus que es fonen.
A més d’una excel·lent qualitat vocal, combinada amb delicadesa, precisió i finor, 
van transmetre molta emoció a l’hora d’interpretar les obres. Unes veus molt 
empastades i perfectament afinades, complementades amb algun solo. 

El públic, atent i concentrat, 
va gaudir del cant coral de 
qualitat. Sens dubte, unes 
veus de joventut de magní-
fica sonoritat i cordes sincro-
nitzades. Musicalitat d’unes 
veus del tot instrumentals. 
En resum, un concert coral 
digne d’un Festival del Cen-
tenari.

Valoració
DIUMENGE 15 DE MARÇ
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Estat de comptes

DÈFICIT 544

TOTAL INGRESSOS 11.709

Subvenció Ajuntament 3.000 
Programa. CAT 1.503 
Patrocinadors i Col·laboradors 4.556 
Recaptació Concerts 2.650 

 

TOTAL COSTOS 12.253

Catxets Actuacions 7.937 
Publicitat 360 
Programes de mà i cartelleria 566 
Pancartes i lona patrocinadors 85 
Infraestructura concerts 3.206 
Organització i direcció 99 
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Patrocinadors

Un any més tot això ha estat possible gràcies a l'ajut inestimable de les entitats, 
empreses i particulars que han cregut en aquest projecte. Moltes gràcies a tots.

amb el suport de

el patrocini de

i la col·laboració de

Organitza:

www.agcc.cat

des del divendres 13 al diumenge 15 de març de 2015

que soni el  Centenari de la Coral!
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Suports de promoció
Cartell

Actuació 12

Actuació 12

Actuació 8

Actuació

Actuació

Organitza:

www.agcc.cat
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Suports de promoció
Programa oficial

1

Un any més tot això ha estat possible gràcies a l'ajut inestimable de les entitats, 
empreses i particulars que han cregut en aquest projecte. Moltes gràcies a tots.

amb el suport de

el patrocini de

i la col·laboració de

Organitza:

www.agcc.cat

des del divendres 13 al diumenge 15 de març de 2015

que soni el  Centenari de la Coral!

XVI Festival de Música de Cardedeu
Us presentem una nova edició del nostre estimat FESTIVAL DE MÚSICA DE CARDEDEU. Ja 
en son setze i tenim les ganes i l’empenta de què en puguin ser moltes més.

Enguany és especial, és el festival del CENTENARI i per això pretenem que la festa sigui 
més sonada.

Tornem a programar dues actuacions gratuïtes al carrer, una a la Plaça de Joan Alsina, al 
barri de l’Estalvi i l’altre a la Plaça de Sant Corneli, al centre. Que tothom pugui gaudir de la 
bona música del nostre festival.

També encetem una activitat que ens fa molta il·lusió, l’Off Festival. Un sopar al Tarambana, 
amb els artistes que actuaran el divendres al CECUCA, la Judit Neddermann i la seva banda, 
amb tertúlia i cançons. Un experiment que ens agradaria que quallés per a properes edicions.

Serà un moment especial i emotiu, dins la presentació del Festival, un senzill i merescut 
homenatge a qui va ser una de les persones que més van treballar per fer més gran i millor 
la nostra AGRUPACIÓ CORAL CARDEDEUENCA. Ens referim a Lluís Cullell de qui el dia 31 
de març farà 30 anys de la seva prematura defunció i creiem que és de justícia fer aquest 
petit acte de record i de gratitud.

Com podreu veure en aquest programa, el festival tindrà cinc actuacions que no ens 
deixaran gens decebuts, totes de molta qualitat, que ompliran el Centre Cultural i les 
nostres places de bona música. 

Esperem comptar amb la vostra presència i gaudir tots junts d’un cap de setmana musical 
d’alt nivell.

Jaume Sala Riera
President Agrupació Coral Cardedeuenca
Veus per Escoltar !
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Organitza:

www.agcc.cat

diumenge

12.00h / Plaça Sant Corneli

80º
Les Claus de Jade

La casualitat, la improvisació i un concurs,van unir als components de Les Claus 
de Jade, allà per 2008, que amb una llarga trajectòria musical i experiència en 
altres projectes, van acabar donant forma a la sòlida banda que és avui. Per a 
aquells als quals els agrada etiquetar per estils, es pot dir que Les Claus de Jade 
beuen d’influències anglosaxones pop, rock i folk,encara que ells simplement 
volen fer bona música.Si han d’escollir un format; l’acústic, i una paraula per 
definir-los en directe; energia. Tres veus diferents que envolten cada tema d’una 
manera única. El seu nou disc, 80º, és la millor mostra de que dins de l’univers de 
la música en català, hi han més mons per explorar.

patrocinat per:

12

PROGRAMA:

1. 80º CAP A ESTRIBORD
2. POR
3. MAI ESTARÉ SOL
4. PARADÍS DE SORRA
5. AMB EL VENT
6. RIUS D’ENLLOC
7. VULL
8. AQUEST MÓN
9. POMES DE PEDRA
10. ESCLAUS DE LA IMPACIÈNCIA
11. TORNAR A COMENÇAR
12. BRUSSEL·LES

15de
març

Lloc alternatiu en cas de pluja: Teatre l’ Esbarjo

dissabte

12.00h / Plaça Joan Alsina

Vaixells de paper
Rondalla Puiggraciós

Durant el concert es presenten els temes musicals, destacant alguna característica 
d’interès especial. En alguns casos es parla de l’autor (per exemple, Georges Moustaki), 
en d’altres de la melodia (per exemple, La calma de la mar), de vegades es destaquen 
aspectes relacionats (com ara el Ball de Gitanes), també alguna història (com la popularitat 
del pas doble Amparito Roca a la festa major de Tarragona), i d’altres referències 
connectades a la música (com el tema de la pel·∙lícula Les Choristes, Les avions en papier). 
A més, dedicarem una especial atenció a fer conèixer els instruments més característics 
de la rondalla: la bandúrria i el llaüt, però també la mandolina i la mandola. 

PROGRAMA: 
Com dues etapes d’un mateix viatge, el concert es divideix en dues parts: 
- En la primera s’interpreten temes del CD “Avions de paper”. 

Alfonsina y el mar  Ariel Ramírez (1921.2010)
Le météque  Georges Moustaki (1934)
Les avions en papier  Bruno Coulais (1954)
Mazurca antigua  Popular
Amparito Roca  Jaume Teixidor (1884- ∙1957)
Matia Vourkomena  Stavros Xarchakos (1939)
Mazurka  José Antonio Esteban Lapeña (1963)
La calma de la mar  N. Guanyabens (1826- ∙1889)

- En la segona part oferim un repertori més recent, i que ja forma part d’un possible 
segon enregistrament.

Si eso fuera  Max Havart (1924 - ∙ 2006)
Amor de nineta  Max Havart (1924 - ∙ 2006)
Absència  T. Chantre (1964) & Goran Bregovic (1950)
Amarraditos  Belisario Pérez & Margarita Durand
Vaixell de Grècia  Lluís Llach (1948)
En la Huecha  José Antonio Esteban (1963)
Vals- ∙Jota  Del Ball de Gitanes de Sant Celoni

patrocinat per:
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Lloc alternatiu en cas de pluja: Teatre l’ Esbarjo

14de
març

Organitza:

www.agcc.cat

04

13de
març

Presentació 19.00h
Sala de les columnes, Ajuntament de Cardedeu

En aquest acte es farà un merescut reconeixe-
ment a la figura de qui va ser un president molt 
important per a la nostra entitat, en Lluís Cullell, 
que aquest mes de març farà 30 anys que va 
deixar-nos. Sota la seva presidència es va restau-
rar la capella de Sant Corneli, es va fundar l’escola 
de música i les dones es van integrar al cor. Tres 
actuacions que van ser molt importants tan per la 
nostra entitat com per a Cardedeu.

Per acabar podrem gaudir d’una petita actuació 
musical a càrrec de la Rondalla Puiggraciós i farem un 
brindis per a la bona salut d’aquest nostre festival.

Rondalla Puiggraciós

5
dijous

de
març

diumenge

18.30h / Centre Cultural de Cardedeu

De F.J. Haydn a Josep Vila
Cor de Cambra ARSinNOVA

patrocinat per:

14

15de
març

PROGRAMA:

8

Primera part
- Abendlied zu Gott ...........................................................................F. J. Haydn (1732-1809)
 Die Beredsamkeit

- Ständchen ....................................................................................Franz Schubert (1797-1828)
 Psalm 23 - Gott ist mein Hirt

- Zigeunerleben .....................................................................Robert Schumann (1810-1856)
 So whar die Sonne scheinet

- Tres cançons de Moràvia .............................................................A. Dvorák (1841-1904)
 Dyby byla
 Slavikovsky
 Holub na Javore

- Cant de maig, cant d’alegria.................................Cristòfor Taltabull (1888-1964)

Segona part
- Unser lieben Frauen Traum ........................................................Max Reger (1873-1916)
 Nachtlied
 Der Mensch lebt und bestehet nur eine Kleine Zeit

- Mort i assumpció de Santa Maria .....................Cristòfor Taltabull (1888-1964)
 El poema de Nadal
 Airiños da miña terra

- Laudate Dominum .................................................................. Josep Vila i Casañas (1966)
 Pare Nostre
 In Paradisum
 El temps recollirà

dissabte

20.00h / Centre Cultural de Cardedeu

Músiques per a explicar

patrocinat per:

10

12

Orquestra de Cambra Terrassa 48

Les fons d’inspiració dels compositors en el moment d’escriure música sempre són 
molt variades: sensacions, sentiments, exercicis virtuosístics, formes concretes... i 
també el fet d’explicar quelcom que han escoltat, vist o llegit.

En aquest programa podem escoltar tota una llegenda nòrdica en els profunds sons 
del Vals trist de J. Sibelius. La preparació i vivència d’una batalla amb cavalls, espases, 
plors i canons a La Battaglia de F. I. Biber. La Llegenda d’Ariadna, filla de Minos, rei 
de Creta, que cau perdudament enamorada del príncep Teseu d’Atenes, explicada 
amb els sons dels instruments de corda per P. Locatelli. La il·limitada imaginació 
de Telemann explicant, en una època de mobilitat reduïda, com és un viatge i les 
particularitats de Les Nacions que visita. I tota una casa del diable amb els sons 
simfònics de L. Boccherini.

Totes aquestes músiques són explicades pels mateixos membres de l’orquestra 
abans de cada interpretació. Imaginació i una música excel·lent omplen l’espai sonor i 
ens transporten a cada història amb una vivència directe.

PROGRAMA:

G. Ph. Telemann (1681-1767) Suite TWV. 55 B. 5 ‘Les Nacions’

F. I. Biber (1644-1704) La Battaglia

P. Locatelli (1695-1764) El lament d’Ariadna

J. Sibelius (1865-1957) Vals trist

L. Boccherini (1745-1805) Simfonia op. 12 núm. 4 - La casa del diavolo

Director: Quim Térmens

14de
març

21.00h / Centre Cultural de Cardedeu

Tot el que he vist
Judit Neddermann amb la seva banda

Després de col·laborar amb nombrosos projectes i grups musicals del panorama 
musical català del moment, Judit Neddermann ens presenta Tot el que he vist, el 
seu primer treball en solitari. 

“El disc és un viatge pels diferents universos musicals que he conegut al llarg de la 
meva vida artística”.

“El repte ha estat escriure cançons pròpies; vaig començar a escriure i em va 
apassionar poder, amb les meves cançons, expressar tot allò que volia dir. Al final 
m’han quedat un recull de lletres que parlen de diferents persones i moments que 
he viscut al llarg de la meva vida”

“Per mi és l’experiència musical més potent, estar cantant amb sinceritat un missatge 
que vull compartir i fer-ho a través de la música. I haver-ho compartit amb aquests 
músics de primera línia ha estat el més inspirador de tot plegat, cadascú ha deixat 
la seva pròpia empremta, hem deixat molt d’espai perquè tothom aportés el que 
volia i el resultat ha sigut meravellós.”

Les cançons del disc parlen de records, del pas del temps, de l’enyorança, de la 
nostàlgia, de la tristesa i de l’amor. I és que, en definitiva, la música d’autor, és 
l’expressió més màxima i més íntima a la vegada.
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PROGRAMA:
1. Com pot ser (Judit Neddermann)
2. Fal·làcia d’amant  

(Anna Tobias/J. Neddermann)
3. Avi (J. Neddermann)
4. Edat madura  

(Joan Sales/J. Neddermann)
5. Pena (J. Neddermann)

13
divendres

de
març

6. Voldria que fossis aquí  
(J. Neddermann)

7. Si sabessis (J. Neddermann)
8. El fugitiu  

(Miquel Martí i Pol/J. Neddermann)
9. Luesia (J. Neddermann)
10. Jo joglar (J. Neddermann)

Venda anticipada a la web: www.cecuca.cat

Actualització de la programació a: www.agcc.cat
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“Tot el que he vist”

“Vaixells de paper”

“Músiques per a explicar”

“80º”

“De F.J. Haydn a Josep Vila”

divendres 13, a les 21.00h

Centre Cultural de Cardedeu

Veure programa pàg. 06

dissabte 14, a les 12.00h

Plaça Joan Alsina

Veure programa pàg. 08

diumenge 15, a les 12.00h

Plaça Sant Corneli

Veure programa pàg. 12

diumenge 15, a les 18.30h

Centre Cultural de Cardedeu

Veure programa pàg. 14

dissabte 14, a les 20.00h

Centre Cultural de Cardedeu

Veure programa pàg. 10

Judit Neddermann 
amb la seva banda

Rondalla Puiggraciós

Orquestra de 
Cambra Terrassa 48

Les Claus de Jade

Cor de Cambra 
ARSinNOVA

12
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PROGRAMA GENERAL
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ELS COMPONENTS

Víctor Blanca
Veus, guitarres acústiques, ukelele ,baix i melòdica

Sergi Blanch
Veus, guitarres acústiques, harmònica i sitar

Juan Cantón “Juantón”
Veus, caixó i percussions
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Cor de cordes 
Una Rondalla és un grup musical format majoritàriament per instruments de corda 
polsada, com ara la bandúrria, el llaüt, la mandolina o la guitarra. El seu nom es re-
fereix al fet de rondar pels carrers i places fent música, tocant i cantant. Fa temps, 
n’hi havia moltes a Catalunya, però avui ja quasi totes han desaparegut. Totes no.

Fundada fa més de trenta anys, la Rondalla Puiggraciós aplega una quinzena d’amics 
amb el desig comú de fer música, amb rigor i exigència, i alhora mantenir viva la 
particular sonoritat dels seus instruments.

El seu repertori parteix de la tradició més genuïna però avança amb força cap a 
nous reptes, nous autors i nous estils.

Podeu sentir com sona aquesta orquestra de cordes, o bé escoltant el seu darrer 
CD “Avions de paper”; o bé convidant-nos a tocar. Però el millor és fer les dues 
coses: venim a tocar, i us quedeu amb un record en format disc.

des del divendres 13 al diumenge 15 de març de 2015
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Xarrup de crema de carbassa amb xip de pernil 
salat

Hummus de cigró menut de Gallecs

Croqueta de gorgonzola i nous

Embotits artesans del Montseny amb pa de Coca 
de Can Domènech

Truita de carxofes (feta amb ous de la Tavella i 
carxofes de cal Cerdà)

Coca de calçots del Rieral amb botifarra de la 
catxaruda esparracada

Postres: Coca de ratafia

Beguda: Vi blanc, rosat o negre Baleta (d.o empor-
dà) o cervesa o refresc

Preu: 15€

El menú ecològic:
EI NOSTRE CAMÍ CAP 
A LA CUINA COMPROMESA
 
Al Tarambana ens sentim molt propers a 
la terra i a tot allò que fa possible que els 
nostres plats estiguin farcits de cultura, 
nutrients i vitalitat. Aquest sentiment és el 
que ens empeny a treballar per amarar-nos 
cada vegada més amb la pagesia del Vallès, 
així com també amb totes les persones que 
fan possible la gran diversitat d’aliments que 
arriben a la nostra cuina.
Ja sabeu que el Tarambana també vol ser, 
a més, un no parar de programació cultural 
estable, diversa, popular, propera i gratuïta. 
L’objectiu, aquí, és apropar a tothom les dife-
rents disciplines artístiques i la cultura popular 
del nostre poble i del nostre país. Mira els 
nostres plats: els seus noms són una mostra 
que la cultura i la gastronomia van molt millor 
ben agafades de la mà.
Volem deixar el món millor del que l’hem 
trobat i és per aquest motiu que fem política 
cultural i política agrària cada dia al plat.

que soni el  Centenari de la Coral!

Sopar del DIVENDRES 13 de març

Off Festival 23.00h
TARAMBANA

13
divendres

de
març

Un sopar informal a on els amics del 

nostre festival ens reunirem per fer-la 

petar i a les postres fer un petit col·loqui 

amb la Judit Neddermann i la seva banda. 

Acabant la vetllada amb 

bona música i cançons 

gairebé a cau d’orella.

des del divendres 13 al diumenge 15 de març de 2015
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PERE LLUÍS BIOSCA I SOLER, DIRECTOR
Considerat com un dels directors de música vocal amb més projecció, 
manté una intensa tasca com a director titular de diversos grups i com a 
pedagog de la direcció coral. Nascut a Vilafranca del Penedès el 1977, es 
formà a Barcelona amb el director luxemburguès Pierre Cao i a Hèlsinki 
amb Matti Hyökki.
El seu interès per la música antiga el portà a crear La Xantria, un grup que 
amb poc temps ha aconseguit un prestigi creixent dins la interpretació 
vocal històrica i la recuperació del patrimoni musical de casa nostra.
És director titular des de la seva fundació del Cor de Cambra ARSinNOVA, 
amb qui ha rebut nombrosos premis, del Cor d’Homes d’Igualada, i treballa 
regularment amb el Cor de Cambra Francesc Valls de la Catedral de Bar-
celona i el Cor Madrigal.

JOSEP SURINYAC, PIANISTA 
Neix a Torelló (Barcelona) on inicia els seus estudis musicals amb M. Serra. 
Obté el títol superior de Piano i Música de Cambra al Conservatori de 
Barcelona amb M. J. Crespo i A. Soler i posteriorment amplia estudis a la 
Guildhall School of Music de Londres amb G. Johnson. Ha estat guardonat 
en diversos concursos nacionals i internacionals en les modalitats de Músi-
ca de Cambra i Lied. Ha actuat en diferents ciutats espanyoles així com a 
diferents ciutats europees, Israel, Estats Units i Japó.
Actualment és el pianista del Cor de Noies del l’Orfeó Català que dirigeix 
B. Reixach i és professor de Lied i de Música de Cambra al Conservatori 
Superior del Liceu i a l’Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya).

El Cor de Cambra ARSinNOVA es va crear l’any 2007 i actualment està 
format per una trentena de joves cantants amb formació musical i una 
dilatada experiència coral.
Dirigit per Pere Lluís Biosca, ARSinNOVA ha interpretat un repertori 
divers, dins el qual destaca la música contemporània i d’autors 
catalans, en diversos concerts arreu de Catalunya. També ha 
col·laborat amb el quartet barceloní Manel en el concert de final de gira 
al Palau de la Música (2010) i en l’enregistrament del seu segon disc “10 
milles per veure una bona armadura”.
El cor ARSinNOVA ha estat guardonat amb el primer premi del 6è 
Festival Internacional Coral de Malgrat de Mar (2011), en la categoria 
de cor mixt, el primer premi en el XLII Certamen Coral de Ejea de los 
Caballeros (2012), en la categoria d’adults, i el primer premi en el XV 
Gran Premio de Nacional de Canto Coral (Gijón 2013).
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Orquestra de Cambra Terrassa 48

Amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, la Diputació de Barcelona i de l Generalitat de Cata-
lunya, l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 està formada per instrumentistes de diferents indrets 
relacionats amb l’activitat musical d’aquesta ciutat. Originada l’any 1987 i fundada en la seva 
forma i filosofia actuals l’any 2000, el conjunt ha adquirit un nivell que l’ha portat a guanyar, entre 
d’altres, el primer premi del I Concurs de Música de Cambra de Sant Mateu de Castelló l’any 2003.

L’OCT48 ha realitzat concerts per tota la geografia catalana i per l’estat espanyol, ha col·laborat 
en importants enregistraments pels segells. Destaquen també col·laboracions amb directors, 
solistes i agrupacions.

En la seva recerca de literatura per a orquestra de cordes, l’OCT48 ha realitzat primeres audicions 
a Catalunya de nombroses obres per a aquesta formació i també a nivell europeu, impulsant així 
la seva voluntat de difusió, recerca i globalització musical.

L’OCT48 ha explorat nous camins musicals i escènics amb la creació d’espectacles multidisci-
plinaris de producció pròpia, les col·laboracions amb cantants, en l’espectacle, i amb formacions 
jazzístiques.

DIRECTOR-CONCERTINO OCT48

Quim Térmens, músic sabadellenc que rep la 
seva formació violinística i musical del mestre 
Gonçal Comellas i dels violinistes Arkadi Futer i 
Michel Barta.
Ha estat membre de l’Orquestra de Cambra del 
Palau de la Música Catalana i de l’Orquestra de 
Cambra Gonçal Comellas. Actualment realitza 
el seu treball més cambrístic dins el projecte 
Arcattia i ha estat guardonat, entre d’altres, amb 
el premi Xavier Montsalvatge.

Desenvolupa la seva tasca docent al Conser-
vatori de Música de Vic com a mestre de violí 
i director de les seves orquestres de corda. 
Mestre de violí al Curs Internacional de Música 
Principat d’Andorra.

JUDIT NEDDERMANN, veu i guitarra.

Vilassar de Mar 1991.

Cantant i autora de cançons, ha editat el seu primer treball discogràfic, “Tot 
el que he vist” (Temps Record, 2014), amb el qual ja ha estat guardonada 
amb el Premi Descobertes, organitzat conjuntament pel Festival Strenes i 
La Vanguardia. 

Aquest any ha estrenat al costat del Quartet Brossa el projecte “Viatge 
d’hivern”, una revisió del cicle “Winterreise” de Franz Schubert adaptat per 
quartet de corda i veu.

Coetus, The Gramophone Allstars, Verd i Blau, Clara Peya i Tiziana són els 
projectes on actualment participa com a cantant a més del seu projecte 
personal.

Ha actuat a nombroses sales de Catalunya i d’Espanya. Pel que fa a l’estranger 
cal destacar la gira amb Coetus a Brasil (X Mercado Cultural, 2010), i concerts 
a Bèlgica (Festival Brossella 2011) i França (Pau, 2012).

El maig de 2012 va estrenar l’espectacle “Cançons de la veritat oculta”. Ideat 
per Bankrobber, és un concert-homenatge a Pere Calders.
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MÚSICS:
Judit Neddermann, veu, guitarra i pandero cuadrado.
Kathy Sey, cors.
Pau Figueres, guitarra acústica i guitarra espanyola.
Adrià Plana, guitarra elèctrica.
Isaac Coll, baix.
Andreu Moreno, bateria i percussió.
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Suports de promoció
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Suports de promoció
Anuncis a la premsa
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