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El Centre Cultural Terrassa celebra el 25è aniversari del 

Concert de Sant Esteve amb l’Orquestra Simfònica del Vallès 

 

El concert, que tindrà lloc el 26 de desembre a les 21h,  s’ha convertit en una cita 

nadalenca ineludible de la qual n’han gaudit prop de 15.000 espectadors des dels 

seus inicis, al 1990. Una vetllada única i que ens sorprèn any rere any. 

 

Torna l’alegria dels valsos i polques de la família Strauss i de la música popular 

centreeuropea amb el reconegut director i violinista Gilles Apap, un huracà de 

virtuosisme que omplirà d’entusiasme el Concert Tradicional de Sant Esteve al Centre 

Cultural Terrassa. Mozart, Camille Saint-Saëns i Leroy Anderson completaran un 

repertori alegre i festiu que comptarà amb bisos de Gilles Apap al violí. 

 

Valsos i polques, la música lleugera 

Mentre a mitjans de segle XIX els ambients musicals europeus estaven esvalotats 

discutint entorn de les noves estètiques que es desprenien de les obres de Franz Liszt i 

Richard Wagner, va aparèixer un nou fenomen musical: la música lleugera escrita, una 

música de diversió que utilitzava els recursos de la música seriosa, però que se’n 

diferenciava clarament per la seva immediatesa i la seva falta de pretensions. Johann 

Strauss, pare (1804-1849) i fill (1825-1899), en el camp de la música de ball, varen 

establir un referent que altres músics varen seguir. 
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En aquella època, la música lleugera, senzilla i alegre, es tocava a cerveseries, teatres i 

sales de ball, i era patrimoni de les classes populars. 

  

 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. 
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Gilles Apap, violí i direcció 

Aclamat com l’autèntic violinista del segle XXI pel mestre Yehudi Menuhin, Gilles Apap 

és un solista clàssic molt sol·licitat per les orquestres de tot el món. La seva 

singularitat, però, rau en una extraordinària habilitat per crear ponts entre la música  

clàssica i el folk, cosa que l’ha portat a incorporar una gran varietat de gèneres i estils 

musicals en el repertori clàssic. 

 

Nascut a Algèria, Gilles Apap va créixer a Niça, on va començar els estudis de violí amb 

Andre Robert. Va continuar la formació al Conservatori de Música de Niça amb 

Gustave Gaglio i, més endavant, al Conservatori Nacional Superior de Lió amb Veda 

Reynolds. Posteriorment, va viatjar als Estats Units per assistir a les classes de l’Institut 

de Música Curtis i el 1986 es va instal·lar a Califòrnia, on continua vivint. 

 

El talent de Gilles Apap va ser reconegut per Menuhin l’any 1985, quan el jove músic 

va cridar l’atenció del gran violinista i pedagog en guanyar el premi de Música 

contemporània del prestigiós Concurs Internacional de Violí Menuhin. Amb el seu 

primer grup, The Transylvanian Mountain Boys, Gilles Apap va sacsejar l’escena 

musical clàssica amb les seves singulars interpretacions d’obres clàssiques, arranjades 

per a violí, viola, guitarra i contrabaix i barrejades amb melodies folk tradicionals. 

Després de tocar uns quants anys com a solista a les principals sales de concerts 

d’arreu del món i amb les primeres orquestres internacionals, el 2006 va tornar a 

capgirar el panorama simfònic amb la seva singular cadenza del Concert núm. 3 per a 

violí de Mozart. 



 

 

Comunicació                                                                                                                     NOTA DE PREMSA                                                                                                      
T 93 780.64.31  M 649 65 98 40 
comunicacio@fundacioct.cat 
www.fundacioct.cat 
@CCulturalTRS                4 

 

PROGRAMA 

 

 I PART 

 

W. A. Mozart (1756-1791): Haffner March, KV 429 

Johann Strauss (1825–1899): El rat-penat ("Die Fledermaus"), obertura 

Camille Saint-Saëns (1835–1921): Havanaise, op, 83 

Carta blanca a Gilles Apap 

Leroy Anderson (1908-1975): The Irish Washerwoman 

 

II PART 

 

Johann Strauss: Czardas de ("Ritter Pasman"), op. 441 

Leroy Anderson: La màquina d'escriure ("The Typewritter") 

Carta blanca a Gilles Apap 

Johann Strauss: Sota llamps i trons ("Unter Donner & Blitz"), polca ràpida 

El bell Danubi blau ("An der schönen blauen Donau"), op. 314 

 

 

VÍDEO PROMOCIONAL  

https://www.youtube.com/watch?v=-tOnvj0VKRA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-tOnvj0VKRA
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Les dades 

  

Concert de Sant Esteve 

Festival de Valsos i Danses 

Direcció: Gilles Apap 

Dia i hora: dissabte 26 de desembre, a les 21h 

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

Preu: 25€ 

Durada: 120’ 

 

Més informació: 

http://www.fundacioct.cat/programacio/orquestra-simfonica-del-valles-4/ 

 

 

Venda d’entrades: 

 

Taquilla Centre Cultural Terrassa 

Rambla d’Ègara, 340 Terrassa 

Dimecres a dissabtes de 16 a 20h 

i una hora abans de la funció 

Per internet www.fundacioct.cat 

Per telèfon al 902 180 677 

 

Concert patrocinat per 
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