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L’Orquestra Simfònica del Vallès torna a Terrassa per 

oferir el concert tradicional de Sant Esteve 
 
 
Els valsos i les polques seran els protagonistes del concert que, com 
cada any, ofereix l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) coincidint amb la 
festivitat de Sant Esteve, dijous 26 de desembre.  
 
Com cada any per aquestes dates, l’OSV ofereix el seu concert tradicional de 
valsos i polques de la família Strauss amb humor, enginy i optimisme: del 
Danubi blau a la Marxa Radestzky a ritme de vals sense oblidar la tradicional 
cançó de Nadal amb la participació de tot el públic. 
 
Orquestra Simfònica del Vallès 
 
Va néixer l’any 1987 en el si de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell. La 
seva intensa activitat - més de cent actuacions a l’any- se centra, per un costat, 
a la ciutat de Sabadell, on l’OSV realitza la seva temporada de concerts 
simfònics i és alhora l’orquestra titular del cicle Òpera a Catalunya i, per l’altre, 
al Palau de la Música Catalana, on s’ha consolidat el seu cicle Concerts 
Simfònics al Palau amb deu concerts anuals. Com a reconeixement a la seva 
tasca de difusió i divulgació de la gran música simfònica, l’any 1992 va rebre el  
Premi Nacional de Música, atorgat per la Generalitat de Catalunya, i la 
Medalla d’Honor 2012, de la ciutat de Sabadell. 
 
L’Orquestra Simfònica del Vallès és membre de la Asociación Española de 
Orquestas Sinfónicas (AEOS), l’associació que aplega les orquestres 
professionals espanyoles. Han estat directors titulars de l’orquestra: Albert 
Argudo, del 1988 al 1992; Jordi Mora, del 1993 al 1997; Salvador Brotons, del 
1997 al 2002; Edmon Colomer, del 2002 al 2005; i David Giménez Carreras, 
del 2006 al 2009. Des del setembre del 2009, n’és el director titular Rubén 
Gimeno. 
 
Es tracta d’una orquestra simfònica organitzada empresarialment com a 
societat anònima laboral, a on els treballadors són alhora els propietaris. 
Aquest funcionament peculiar, absolutament pioner al nostre país, converteix 
l'OSV en una orquestra molt especial, una orquestra que viu, com cap altra, del 
seu públic, dels seus concerts, de la seva qualitat, del seu compromís, i de la 
capacitat d’incloure en el projecte la imprescindible col·laboració del sector 
privat i del sector públic. 
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Salvador Brotons 
 
Salvador Brotons va néixer a Barcelona en una família de músics. Va estudiar 
flauta amb el seu pare i va continuar els seus estudis al Conservatori Superior 
de Música de Barcelona, obtenint els títols superiors de flauta, composició i 
direcció d'orquestra. El 1985 va ser guardonat amb una beca Fullbright i es 
traslladà als Estats Units, on va obtenir el seu Doctorat en Música de la Florida 
State University.  
 
Com a compositor, ha escrit més de 125 obres, principalment per a conjunts 
orquestrals i de cambra. Ha rebut 16 premis de composició i també ha rebut 
nombrosos encàrrecs, i diverses de les seves obres han estat editades i 
gravades en CDs a Europa i els EUA sota segells com EMI, Auvidis, Albany 
Records, Naxos, Claus i RNE, entre d’altres. Ha estat el director musical de 
l'Orquestra Simfònica de Vancouver (WA) des de 1991.  
 
També ha estat el director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès (1997-
2002) i l'Orquestra Simfònica de Balears a Palma de Mallorca (1998-2001; 
2008-2013). Des de setembre de 2008, és el director musical de la Banda 
Simfònica de Barcelona. Actualment combina una intensa agenda com a 
director d'orquestra i compositor. 
 
Programa  
 
I PART 
- Mikhail Glinka (1804-1857):  Russlan i Ludmilla: obertura 
- Georges Bizet (1838-1875): Joc d'infants, op. 22 

I. Marche, II. Berceuse, III. Impromptu, IV. Duo, V. Galop 
- Alexander Borodin (1833-1887): Danses polovtsianes del Príncep Igor 
 
II PART 
- Johann Strauss II (1825-1899): 

Vals de l'Emperador («Kaiser-Walzer »), op. 437 
Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214 
Històries dels boscos de Viena (“Geschichten aus dem Wienerwald“), op. 325 
Polca de cacera (« Auf der jagd »), op. 373 
Furioso-Polka, op. 260 
El bell Danubi blau (“An der schönen blauen Donau”), op. 314 
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Les dades 
 
Concert: Concert tradicional de Sant Esteve 
Direcció: Salvador Brotons 
Dia i hora: dijous 26 de desembre a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 25€ 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

http://www.vendaentrades.cat/

