Nota de premsa
Terrassa, 19 de maig de 2014

La Festa Major de Terrassa portarà música per tots
els gustos amb Els Pets, Txarango, Chenoa, El Dúo
Dinàmico i Pitingo, entre altres.
El ball de revetlla de dissabte anirà a càrrec de La Selvatana

La Festa Major de Terrassa 2014 proposarà de nou un ampli ventall d’estils musicals
amb el programa de concerts que està preparant el Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa, tenint en compte les diferents inquietuds i preferències de
la ciutadania. Alguns dels concerts més destacats estaran protagonitzats per
Chenoa, Els Pets, Txarango, Pitingo, El Duo Dinàmico i La Troba Kung-Fu, entre
altres grups i artistes.
La primera cita destacada del programa musical de la Festa Major serà la Nit de
Gospel a la plaça Nova, un concert que ja ha esdevingut un clàssic i que atreu
nombrós públic. La formacions terrassenques Tons & Sons, Singfònics i Gospel
Vallès protagonitzaran aquesta actuació.
També divendres a la nit, a partir de les 22 h, Txarango atreurà el públic més jove
amb el seu reggae i dub barrejats amb ritmes llatins i mediterranis. Aquesta
formació, un dels grups revelació catalans més potents dels darrers anys, passarà
pel Parc dels Catalans dins de la seva gira “La Tempesta”, que durant els propers
mesos els portarà per tots els Països Catalans, Europa i Amèrica. I a mitjanit, La
Troba Kung-Fu omplirà la plaça Vella de rumba, cumbia i altres ritmes ballables.
Dissabte l’escenari de la plaça Nova acollirà la formació més veterana del cartell
musical de la Festa Major, El Duo Dinámico. A partir de les 22.30 h, Ramon Arcusa i
Manolo de la Calva repassaran més de 50 anys de carrera, amb èxits com “Quisiera
ser”, “Quince Años”, “Perdóname” o “Somos Jóvenes”.
Un altre dels clàssics de la Festa Major és el ball de revetlla de dissabte a la nit, que
enguany anirà a càrrec de l’Orquestra Selvatana. Aquesta coneguda formació
interpretarà el seu repertori de clàssics de ball i festa a partir de la mitjanit a la plaça
Vella.
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I al Parc dels Catalans, mitja hora després de la mitjanit, Chenoa presentarà el seu
nou disc “Otra dirección”, en un concert en què recordarà també alguns dels seus
éxits més coneguts com ara “Cuando tu vas”.
Pel que fa a Diumenge, la plaça Vella enllaçarà actuacions musicals des de les 20 h
i fins la matinada, a càrrec de Sanjosex, B-Funk i Se Atormenta una Vecina. A la
plaça Nova, a les 23 h, hi actuarà Pitingo, oferint la seva original proposta de
flamenc i copla amb tocs de soul. Per tancar la nit musical de diumenge, a partir de
la mitjanit, el Parc dels Catalans acollirà l’actuació del grup Els Pets. El trio de
Constantí, pràcticament l’única formació encara activa de la generació que va
protagonitzar l’escalt del rock en català a finals dels 80, presentarà el seu nou disc
“L’àrea petita”, el primer en tres anys, i repassarà els seus grans èxits.
Aquests concerts són un avançament de l’oferta musical prevista, ja que el programa
encara s’està tancant. També hi actuaran grups de Terrassa, seguint l’aposta de
l’Ajuntament de Terrassa per potenciar la música feta a la ciutat. Com és habitual, la
programació completa es presentarà a mitjans de juny.
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