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El millor gospel arriba a Terrassa amb Tons&Sons 

acompanyats per Coda i Funcionality 
 
 
La Coral terrassenca Tons&Sons, que ha participat en el concurs de TV3 
Oh happy day, actuarà dissabte 30 de novembre a l’equipament 
terrassenc juntament amb els grups Coda i Funcionality. 
 
Tons&Sons 
 
Grup creat a Terrassa l’any 2003 i format per una seixantena de cantants. Sota 
la direcció de Carles Massó, s’han especialitzat en espirituals negres i gospel i 
d’uns anys ençà han incorporat al seu repertori versions en clau de gospel de 
grans cantants i bandes com The Beatles, Queen, U2, Elvis Presley, Joe 
Cocker o Whitney Houston.  
 
Van debutar el 2003 a Terrassa i des d’aleshores han fet nombrosos concerts a 
la ciutat i en d’altres indrets de Catalunya. El grup de músics que els 
acompanya està format per Genís Sobrado (teclats i guitarra), Jaume “Paca” 
Clotet (bateria), Roberto Nortes (baix), Ramon Figueras i Aleix Costa 
(trompetes) i Marc Casanovas (saxo). L’any 2011 van editar el seu primer disc, 
Sons de Gospel. 
 
Enguany celebren el 10è aniversari amb diferents actes commemoratius i amb 
l’edició del seu últim CD: Rockspel!  
 
Coda 
 
Creat fa dotze anys, el grup està format per Anna Català, Ángela Furquet, Lola 
García, María Lorea, Sònia Rodríguez i Anna Valldeneu. Professionals del cant 
en diferents estils, vessants i recorreguts, combinen el seu treball en el sextet 
amb altres àmbits musicals, unes de manera més activa en l’àmbit teatral i 
l’espectacle, i les altres com a solistes o en l’àmbit pedagògic.  
 
La fusió d’aquestes veus femenines ha captivat audiències amb un repertori 
eclèctic en el qual es barregen diferents gèneres molt relacionats amb el jazz, 
però també amb perles de bossa, gospel, blues, pop o funk. 
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Fundat el 2004 per Philip i Jo Garrard, el grup neix amb la idea de tocar música 
clàssica de soul i funk, mitjançant una formació per veu, trompeta, trombó, 
saxofon, teclat, guitarra, baix, bateria i percussió. Darrerament ha ampliat el 
repertori incloent el swing i temes populars dels anys 40 i 50 d’artistes com 
Frank Sinatra.  
 
 
 
Les dades 
 
Concert: Tons&Sons 

   Amb els grups CODA i FUNCIONALITY 
 

Dia i hora: dissabte 30 de novembre a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 15 € 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

http://www.vendaentrades.cat/

