Nota de premsa
Terrassa, 23 de gener de 2015

La nova Temporada de música moderna porta a
Terrassa 14 concerts de gener a maig
L’Auditori Municipal acollirà demà el concert inaugural del Barnasants 2015

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Cultura, organitza una nova
Temporada de Música Moderna pels mesos de gener a maig, amb un total de 14
concerts que recullen un ampli espectre d’estils musicals. La proposta que obrirà la
programació, demà dissabte, serà un concert d’homenatge a Ovidi Montllor en
col·laboració amb Barnasants que inaugurarà també aquest prestigiós cicle de cançó
d’autor. Aquest és el segon any consecutiu que Terrassa acull concerts del
Barnasants.
El concert de demà, a càrrec de Toti Soler, portarà per títol “L’Ovidi, poema sense
acabar” i serà el primer d’un cicle d’homenatge a Ovidi Montllor amb motiu del 20è
aniversari de la seva mort, impulsat per Barnasants.
A més del concert de demà, la col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i
Barnasants es concreta en dos espectacles més: Maria del Mar Bonet i Amancio
Prada, el 27 de febrer a l’Auditori Municipal, i el veterà cantautor extremeny Pablo
Guerrero, l’1 de març a la Nova Jazz Cava.
A banda de la cançó d’autor, la programació de la Temporada de Música de gener a
Maig ofereix també un gran ventall d’estils musicals, des del pop juvenil d’Okey OK
(22 de febrer) fins el so undergound i industrial de El Columpio Asesino (10 de maig).
Un altre dels noms destacats del cartell és Caïm Riba. El guitarrista i compositor,
conegut per ser l’ànima del grup Pastora, presentarà a la Nova Jazz Cava el seu
projecte paral·lel en solitari l’1 de febrer.
Com és habitual, la Temporada de Música inclou també artistes terrassencs. En
aquesta ocasió seran el cantant i guitarrista El Poeta Cuántico (25 de gener) i el
solista flamenc Paquillo G. Moreno, qui actuarà el 28 de febrer coincidint amb el Dia
d’Andalusia.
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El cicle es tancarà el 24 de maig amb les Buc Sessions, una sèrie d’actuacions
breus a càrrec d’una selecció dels grups que assagen als Bucs Baumann, els locals
d’assaig municipals.

Adjuntem, en document a part, el programa complet i informació dels artistes.
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