
Nota de premsa
 

Eva Abellan Costa 

Premsa 

Unnim Caixa Obra Social  

T 93 7397880 ·  667 169 483 eabellan@unnim.cat 

www.fundacioct.es 
www.unnimcaixa.cat 

@evaacosta 

 

 

Joan Pera i Lloll Bertran
Cultural Unnim 
còmica “Violines y trompetas”
 
L’Obra Social d’Unnim Caixa porta 
comèdia el dia 2 de juliol
Gras. 
 
Novament, l’Obra Social d’Unnim Caixa se suma a la festa major de Terrassa amb 
“Teatre de Festa Major”, que cada any porta una representació teatral de gran èxit als 
teatres catalans a la ciutat vallesana. En aquesta ocasió, els egarencs tindran ocasió 
de veure l’obra còmica “Violines y trompetas”, 
Pera, Lloll Bertran, Ferran Rañé i la novíssima Anna Gras, sota la direcció de Miquel 
Gorriz. El preu de l’entrada és de vint euros i ja es poden adquirir a través del web 
unnimentrades.cat, trucant al 902 180 667 o bé a la taquilla del Centre Cultural Unnim. 
 
““““ViolinViolinViolinViolines y trompetases y trompetases y trompetases y trompetas””””    
 
“Violines y trompetas" és una obra fresca i amb molt d'humor que ha tingut un 
gran èxit de públic al Teatre Borràs, on es representa des del mes de febrer 
d'enguany. Aquesta obra, escrita per Santiago Moncada
recupera un dels grans èxits 
 
L’obra explica les vivències d'un trio de músics de cambra
assagen "El trio de l'Arxiduc" de Beethoven. Aquests músics, a part de compartir la 
seva afició per la música, també comparteixen els obje
personatges propers però 
condicionaments socials. I com a rerefons, el valor de l’amistat entre dos homes per 
sobre de tot. 
 
La comèdia s’assenta en u
amb una "presentació, nus i desenllaç" perfectes. I tot això amb el millor humor 
possible. Un humor continu en tota l'obra, a vegades proper, a vegades surrealista, 
hereu dels grans humoristes sempre actuals: Jar
Muñiz... Tot això servit amb gotes d’erotisme i cinisme, enginyosa frescor i un humor 
desbordant que es manté durant tota l’obra.
 
Sobre el director i els actors
 
MIQUEL GORRIZ, director 
Actor i director nascut a Terrassa
director adjunt de l’Escola d’Òpera de Sabadell (2002
director d’escena del Taller d’Òpera de l’Escola Municipal de Música de Terrassa 
(2009-12), professor del Conservatori
director d’escena de la Jove Companyia d’Òpera (2010
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Lloll Bertran arriben al Centre 
Cultural Unnim per festa major amb l’obra 
còmica “Violines y trompetas” 

L’Obra Social d’Unnim Caixa porta a Terrassa el clàssic del teatre de 
el dia 2 de juliol . Completa l’elenc d’actors Ferran Rañé i Anna 

Novament, l’Obra Social d’Unnim Caixa se suma a la festa major de Terrassa amb 
ajor”, que cada any porta una representació teatral de gran èxit als 

teatres catalans a la ciutat vallesana. En aquesta ocasió, els egarencs tindran ocasió 
l’obra còmica “Violines y trompetas”, intepretada pels reconeguts actors 

n Rañé i la novíssima Anna Gras, sota la direcció de Miquel 
El preu de l’entrada és de vint euros i ja es poden adquirir a través del web 

unnimentrades.cat, trucant al 902 180 667 o bé a la taquilla del Centre Cultural Unnim. 

és una obra fresca i amb molt d'humor que ha tingut un 
èxit de públic al Teatre Borràs, on es representa des del mes de febrer 

d'enguany. Aquesta obra, escrita per Santiago Moncada i representa
recupera un dels grans èxits del mestre del teatre Paco Morán. 

explica les vivències d'un trio de músics de cambra, bastant mediocres,
rxiduc" de Beethoven. Aquests músics, a part de compartir la 

seva afició per la música, també comparteixen els objectius amorosos. 
personatges propers però estranys, delirants, que trenquen l'esquema burgès dels 

I com a rerefons, el valor de l’amistat entre dos homes per 

La comèdia s’assenta en una boníssima estructura teatral que la condueix fins el final 
amb una "presentació, nus i desenllaç" perfectes. I tot això amb el millor humor 
possible. Un humor continu en tota l'obra, a vegades proper, a vegades surrealista, 
hereu dels grans humoristes sempre actuals: Jardiel, Miura, López Rubio, Iriarte, 

Tot això servit amb gotes d’erotisme i cinisme, enginyosa frescor i un humor 
desbordant que es manté durant tota l’obra. 

Sobre el director i els actors  

 
Actor i director nascut a Terrassa (1964). Actualment és professor d’interpretació i 
director adjunt de l’Escola d’Òpera de Sabadell (2002-12), professor d’interpretació
director d’escena del Taller d’Òpera de l’Escola Municipal de Música de Terrassa 

rofessor del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona
director d’escena de la Jove Companyia d’Òpera (2010-12). 

l Centre 
amb l’obra 

clàssic del teatre de 
. Completa l’elenc d’actors Ferran Rañé i Anna 

Novament, l’Obra Social d’Unnim Caixa se suma a la festa major de Terrassa amb el 
ajor”, que cada any porta una representació teatral de gran èxit als 

teatres catalans a la ciutat vallesana. En aquesta ocasió, els egarencs tindran ocasió 
pels reconeguts actors Joan 

n Rañé i la novíssima Anna Gras, sota la direcció de Miquel 
El preu de l’entrada és de vint euros i ja es poden adquirir a través del web 

unnimentrades.cat, trucant al 902 180 667 o bé a la taquilla del Centre Cultural Unnim.  

és una obra fresca i amb molt d'humor que ha tingut un 
èxit de públic al Teatre Borràs, on es representa des del mes de febrer 

ada en castellà, 

, bastant mediocres, que 
rxiduc" de Beethoven. Aquests músics, a part de compartir la 

ctius amorosos. Es tracta d’uns 
que trenquen l'esquema burgès dels 

I com a rerefons, el valor de l’amistat entre dos homes per 

condueix fins el final 
amb una "presentació, nus i desenllaç" perfectes. I tot això amb el millor humor 
possible. Un humor continu en tota l'obra, a vegades proper, a vegades surrealista, 

diel, Miura, López Rubio, Iriarte, 
Tot això servit amb gotes d’erotisme i cinisme, enginyosa frescor i un humor 

(1964). Actualment és professor d’interpretació i 
rofessor d’interpretació i 

director d’escena del Taller d’Òpera de l’Escola Municipal de Música de Terrassa 
Superior de Música del Liceu de Barcelona i 
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JOAN PERA, actor 
El seu darrer treball teatral, l’any 2011, va ser 
Pera de l’obra de Jan de Haartog, 
direcció de Miquel Gorriz. Al 2010 presentà el monòleg 
d’humor. També  va estrenar l’exitosa comèdia 
Cooney, dirigida per Àngel Llàcer i compartint
amb Lloll Bertran. La Glòria del mercat
Calafell. Abans havia estrenat 
obra el va precedir Òscar, una maleta, dues mal
Folk, on també va compartir escenari amb Lloll Bertran.
 
LLOLL BERTRAN, actriu 
En teatre ha representat des de 
verbena de la Paloma (2004
86), El dret d’escollir (1987
Carnaval (1990-91), Cal dir
(2002) i els espectacles propis 
show de la Lloll. 25 anys
dirigida per Peter Konwitschny, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona (2007). I, amb 
Joan Pera, en les obres Òscar, una maleta, dues maletes, 
joc dels idiotes (2008-2009) i 
2011) ha treballat en l’espectacle 
Fantasia. 
 
FERRAN RAÑÉ, actor 
Ha interpretat molts personatges
interpretació amb la direcció escènica i també com a professor i amb algunes 
coproduccions. 
 
ANNA GRAS, actriu 
Actriu llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona, l’any 2007. Ha 
realitzat diversos cursos, seminaris i tallers des del 2004, de dicció, clown, cant i 
interpretació. 
 
 
Les dadesLes dadesLes dadesLes dades    
    
“Violines y trompetas”. Teatre de Festa Major“Violines y trompetas”. Teatre de Festa Major“Violines y trompetas”. Teatre de Festa Major“Violines y trompetas”. Teatre de Festa Major
Data: 2 de juliol de 2012 
Hora: 21h 
Lloc: Centre Cultural Unnim, Rambla d’Ègara, 340. Terrassa
Preu: 20€ 
Producció: Focus 
Autor: Santiago Moncada 
Direcció: Miquel Gorriz 
Actors: Lloll Bertran, Joan Pera, Ferran Rañé i Anna Gras
Més informació i venda localitats: 
180 677 i a la taquilla del Centre Cultural Unnim
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El seu darrer treball teatral, l’any 2011, va ser Visca els nuvis, una adaptació del
Pera de l’obra de Jan de Haartog, compartint escenari amb Amparo Moreno i sota la 
direcció de Miquel Gorriz. Al 2010 presentà el monòleg Woody i jo, un text carregat 
d’humor. També  va estrenar l’exitosa comèdia La doble vida d’en John
Cooney, dirigida per Àngel Llàcer i compartint escenari, com en anteriors ocasions, 

La Glòria del mercat, un text propi dirigit per Víctor Muñoz i 
Calafell. Abans havia estrenat El Joc dels idiotes, de Francis Veber. A l’èxit d’aquesta 

Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes, dirigida per Abel 
Folk, on també va compartir escenari amb Lloll Bertran. 

En teatre ha representat des de L’auca del senyor Esteve (1984) fins la sarsuela 
(2004-05), passant, entre altres, pel Cyrano de Bergerac
(1987-88), El misantrop (1989), Un dels últims vespres de 

Cal dir-ho? (1994), Pigmalió (1997-98), Ronda de mort a Sinera 
(2002) i els espectacles propis La Lloll, un xou ben viu (1992-93), Tot Lloll
show de la Lloll. 25 anys (2009). També ha actuat a l’òpera Don Carlos
dirigida per Peter Konwitschny, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona (2007). I, amb 

Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes
2009) i La doble vida d’en John (2009-2010). Recentment (2010

2011) ha treballat en l’espectacle Gerónimo Stilton. El musical del Regne de la 

Ha interpretat molts personatges en el teatre, cinema i televisió, alternant la 
interpretació amb la direcció escènica i també com a professor i amb algunes 

Actriu llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona, l’any 2007. Ha 
at diversos cursos, seminaris i tallers des del 2004, de dicció, clown, cant i 

“Violines y trompetas”. Teatre de Festa Major“Violines y trompetas”. Teatre de Festa Major“Violines y trompetas”. Teatre de Festa Major“Violines y trompetas”. Teatre de Festa Major    

Lloc: Centre Cultural Unnim, Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 

Lloll Bertran, Joan Pera, Ferran Rañé i Anna Gras 
Més informació i venda localitats: www.unnimcaixa.cat i www.unnimentrades.cat

uilla del Centre Cultural Unnim 

, una adaptació del propi 
Moreno i sota la 

, un text carregat 
La doble vida d’en John, de Ray 

escenari, com en anteriors ocasions, 
, un text propi dirigit per Víctor Muñoz i 

, de Francis Veber. A l’èxit d’aquesta 
, dirigida per Abel 

(1984) fins la sarsuela La 
Cyrano de Bergerac (1984-

Un dels últims vespres de 
Ronda de mort a Sinera 

Tot Lloll (2001) i El 
Don Carlos de Verdi, 

dirigida per Peter Konwitschny, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona (2007). I, amb 
tres maletes (2007-2008), El 
2010). Recentment (2010-

nimo Stilton. El musical del Regne de la 

en el teatre, cinema i televisió, alternant la 
interpretació amb la direcció escènica i també com a professor i amb algunes 

Actriu llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona, l’any 2007. Ha 
at diversos cursos, seminaris i tallers des del 2004, de dicció, clown, cant i 

www.unnimentrades.cat, 902 


