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L’Orquestra Plateria s’acomiada del públic de Terrassa després de 
quatre dècades com a icona de les festes populars per excel·lència 
 
El concert de Sant Jordi d’enguany, organitzat pel Centre Cultural Terrassa i Òmnium 
Terrassa, porta aquest divendres a les 21h a tot un símbol de la festa a Catalunya. 
L’Orquestra Plateria diu adéu amb un repertori de tots els grans èxits que el van fer 
popular com són: Pedro Navaja, Ligia Elena, L’home dibuixant, Estremecete i La 
rumba de Barcelona. 
 
L’auditori del Centre Cultural Terrassa es converteix aquest dissabte en un envelat de 
festa major amb una de formacions que més festes populars ha amenitzat arreu de 
Catalunya: l’Orquestra Plateria. El públic gaudirà d’una nostàlgica i festiva posada en 
escena que ret homenatge als 40 anys de trajectòria d’aquesta formació que ha decidit 
posar punt i final a una dilatada carrera que va donar fruit a cançons que ja formen 
part de l’imaginari col·lectiu.  
 
La històrica formació se’n va per la porta gran amb Carles Flavià com a mestre de 
cerimònies i comptarà amb la participació de músics que han passat per les diferents 
etapes de la formació com són la cantant Eva Gomariz i el bateria Javier Crespo.  
 
Per commemorar aquests 40 anys d’història, l’Orquestra presenta també en el seu 
comiat una exposició retrospectiva que es podrà veure al vestíbul del Centre Cultural 
el mateix dia de l’espectacle. El públic podrà rememorar les millors imatges del grup, 
els seus cartells i discos. 
 
L’Orquestra Plateria  
 
La formació es remunta al 31 de desembre de 1974 en un cap d’any a la Sala Zeleste a 
partir d’una idea dels cantautors Jaume Sisa, Gato Péerz i Albert Batiste. Es tractava de 
muntar una orquestra que interpretés la música dels anys 40 i 50 (Machín, Bonet de 
San Pedro, Juanito Segarra…) i també la que havia marcat la primera joventut de la 
generació dels 30 (Teen Tops, Los Llopis, Los Sirex…).  
 
L’impacte d’aquella primera actuació va generar una demanda d’actuacions a tot tipus 
de festes populars i actes reivindicatius, convertint-se en un símbol de la recuperació 
democràtica del carrer i de la festa popular. 
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Fitxa Artística 
 
Piano i direcció: Emilio ‘Dos Manos Ruiz 
Baixos i cors: Angel Blázquez 
Bateria: Javier Crespo 
Congas: Yonder de Jesús Peña 
Guitarres: Emili Baleriola i Tchika Fernando 
Saxo i flauta: Pep Torres 
Trombó i direcció: Sergi Vergés 
Trompetes: David Pastor i Eduardo Laragnou 
Cors: Paula Joseph 
Veus: Eva Gomariz i Manel Joseph 
 
Amb la col·laboració especial de Carles Flavià 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dades 

 
Concert de Sant Jordi 
 
Orquestra Plateria Gira comiat 
Dia i hora: divendres 17 d’abril, a les 21h. 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 18 €  
Durada: 90’ 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/orquestra-plateria/ 
Venda localitats: www.fundacioct.cat · Taquilla (dill a diss de 16h a 21h) i 902 180 677 

http://www.fundacioct.cat/

