Nota de premsa
Terrassa, 7 d’octubre de 2016

La Temporada de Música Moderna porta a Terrassa
set propostes musicals d’octubre a novembre
El Petit de Cal Eril, León Benavente, Pantaleó, Estúpida Erikah, Un tal Pere, Jan
Díaz i Roigé passaran per la Nova Jazz Cava
L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Cultura, organitza una nova
Temporada de Música Moderna que oferirà un total de set concerts, amb diferents
estils musicals, repartits en cinc dies durant els mesos d’octubre i novembre. La
proposta que obrirà la programació el diumenge, 9 d’octubre, serà el concert de Joan
Pons, àlies El Petit de Cal Eril, que presentarà el seu nou disc “La força” a la Nova
Jazz Cava, amb una posada en escena força singular.
Divendres, 14 d’octubre, també a la Nova Jazz Cava, serà el torn de León
Benavente. Després del seu disc de debut, el quartet format fa només quatre anys
per Abraham Boba i músics de solvència contrastada torna amb nou treball, “León
Benavente 2”.

Un espai pels músics locals
La Temporada de Música Moderna d’octubre a novembre reserva un espai destacat
als musics locals, que arriba de la mà d’una doble actuació. Diumenge, 16 d’octubre,
a la Nova Jazz Cava, els Pantaleó i Estúpida Erikah oferiran el seu millor directe.
Pantaleó s’ha consolidat ràpidament com a grup després de guanyar el Premi
Joventut del Sona9 el 2014 i tocar en escenaris com el Mercat de Música Viva de
Vic, Aphònica de Banyoles o el FIM de Vilaseca. Per la seva banda, i després de
“Fora les cendres”, Estúpida Erikah torna amb un treball més proper en què la veu i
lletres de Lluís Bòria són més presents que mai, “300 mil·lisegons per a crear un
record”.
Diumenge, 13 de novembre, la Nova Jazz Cava tornarà a acollir una doble actuació
d’artistes terrassencs, la dels cantautors Un tal Pere i Jan Díaz. Un tal Pere
presentarà a la ciutat les 10 cançons que donen forma al seu tercer treball
discogràfic, “Les fotos mogudes”, àlbum on tot gira al voltant d’una sola idea: el
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moviment. Per la seva banda, i amb un estil pop-folk molt característic, Jan Díaz
convidarà a entrar en les seves recreacions d’ambients màgics.
El cicle es tancarà el diumenge, 20 de novembre, amb l’actuació de Roigé a la Nova
Jazz Cava. Roger Canals, ara sota el nom de Roigé, presentarà a Terrassa el seu
primer disc “Paracaigudes”. Onze cançons d’autor amb elements musicals del jazz,
la bossa nova i el folk.
Aquests concerts tancaran el cicle de Música Moderna a Terrassa 2016, la
programació musical estable que ha comptat amb 24 concerts amb artistes com
Ismael Serrano, Triángulo de Amor Bizarro, Joan Serrat, Sr. Chinarro, Blaumut o
Joan Miquel Oliver, entre d’altres.
Podeu trobar més informació al web http://www.terrassamusicamoderna.cat/.
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