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Tons & Sons + DeudeVeu, dónen el toc d’inici dels 

directes de tardor al Centre Cultural Terrassa 

 

Aquest dissabte a les 21h, els grups revelació de la primera edició del 

concurs televisiu Oh Happy Day, DeuDeVeu i Tons & Sons, protagonitzen 

un concert on oferiran un variat repertori de temes coneguts que faran 

viatjar musicalment al públic.  

 

La formació terrassenca, Tons & Sons, serà l’encarregada d’obrir la primera 

part del concert on presentarà el seu últim treball Rockspel, produït per PICAP, 

un disc que barreja l’estil gòspel amb algunes de les millors cançons de rock. 

Aquest dissabte també serà un dia d’estrena per als Tons & Sons Júnior, la 

branca jove dels vocalistes terrassencs - formada per una cinquantena de nens 

i joves d’entre 8 i 16 anys- faran la seva primera presentació en públic. 

 

La segona part anirà a càrrec del grup vocal barceloní, DeuDeVeu, on farà gala 

de les seves admirades interpretacions posant veu i ritme a cançons de pop-

rock a capella tot i que també interpretaran molts altres gèneres que van des 

del gòspel fins a cançons tradicionals catalanes.  

 

Queen, Michael Jackson, Sisa, Txarango i alguns dels temes de més èxit que 

van interpretar aquests dos grups de la primera edició de l‘Oh Happy Day, 

formaran part del repertori que han preparat per l’equipament terrassenc. 
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Més informació: 

 

DeuDeVeu, guanyadors de l’Oh Happy Day 1 

 

DeuDeVeu neix el 2009 de la unió de deu actors-cantants de les diferents 

escoles de teatre musical de Barcelona (Institut del Teatre, Aules, Coco Comín, 

Vocal Factory i Eòlia), però no és fins el 2010 que es consolida sota la direcció 

musical de Gerard Ibàñez, i posteriorment s’incorpora en la direcció escènica 

Sílvia Navarro, amb l’objectiu de crear un grup vocal/teatral. 

La formació barcelonina es característica per la seva varietat d’estils 

músicals, ja sigui música amb instruments o a cappella. Tot i que interpreten 

molts gèneres (des de cançons tradicionals catalanes fins a gospels, i, 

evidentment, molt teatre musical), no va ser fins que van fer cançons pop-rock, 

amb la interpretació com a clau de joc, que van decidir que el seu estil era el 

POP-ROCK A CAPELLA.  

 El mes de Juny del 2013 guanya el Primer Premi al Festival Easy 

Music Festival organitzat a la Sala Razzmatazz 2 de Barcelona. 

 

Tons & Sons, finalistes de l’Oh Happy Day 1 

L’entitat musical terrassenca es va crear l’any 2003 a l’entorn d’un grup d’amics 

del seu director, en Carles Massó. Des dels seus inicis la formació vallesana es 

va especialitzar en espirituals negres i gòspel,  tant clàssic com 

contemporani, però des d’uns anys ençà han inclòs versions en clau de 

gòspel de grans cantans i bandes modernes. The Beatles, Queen, U2, Elvis 

Presley, Joe Cocker o Whitney Houston entre d’altres.   
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Actualment el cor terrassenc té una seixantena de cantants entre els que 

destaquen una desena de solistes tutelats per la Sònia Rodríguez, cantant del 

grup CODA i educadora de veu de la nostra coral.  Els músics que normalment 

els acompanyen són tres dels excomponents del grup de rock Kansaths: 

en Genís Sobrado (teclats i guitarra), en Jaume Paca Clotet (bateria) i 

en Roberto Nortes (baix). Des del juny del 2012 -a més- també els 

acompanyen, quan s’escau, el Ramon Figueras i l’Aleix Costa (trompetes) i 

el Marc Casanovas(saxo).  

 A principis del 2011 sortia al mercat el seu primer treball discogràfic en 

solitari: Sons de Gòspel. Prèviament havien gravat, amb The Remember 

Quartet, Espirituals Negres (2007).    

 

 En motiu del 10è aniversari de la formació, Tons & Sons ha tret el seu últim 

CD: Rockspel! 

 

 

 

 

 

Les dades 

Deudeveu + Tons & Sons 
Dia i hora: dissabte 4 d’octubre a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 15€ 
Venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/deudeveu-tonssons/ 
Telèfon: 902 180 677 

http://www.vendaentrades.cat/

