
Col·laboren:

Ajuntament 
de Pira

Esperem la vostra
assistència!

Acte institucional de Cloenda 

20 ANYS
ZER CONCA DE BARBERÀ

Dissabte 19 De Novembre, a les 19:00 hores
Al Pavelló Municipal de Pira

Concert a càrrec de l’orquestra
Treu-li la Pols al Teu Instrument

I acabarem amb 
un berenar per tothom



Dissabte dia 19 de novembre celebrarem la cloenda dels actes de celebració dels 20 anys 
de la ZER Conca de Barberà amb l’acte institucional, un concert a càrrec de l’Orquestra 
Simfònica Treu-li la Pols al teu Instrument i en acabar berenarem tots plegats.

L’ORQUESTRA
La idea de crear una orquestra sorgeix a l’Espluga de Francolí l’estiu del 2008, amb 
l’objectiu de recuperar antics alumnes de les diferents escoles de música de la comarca, 
agrupar-los en una orquestra i redescobrir el fet de tocar música conjuntament.

Està dirigida pel Josep Colomé Lozano i la formen una quarantena de músics. Tots ells 
són antics estudiants de música de la nostra comarca.
Els instruments de l’Orquestra TLP són piano, violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, 
clarinet, clarinet baix, saxo, flauta travessera i percussió.

Ens oferiran un repertori original i variat, adreçat a públics de totes les edats.

També interpretaran la cançó “Són 20 anys”, que vam adaptar per la celebració de la 
ZER. Aquí teniu la lletra per si us animeu a acompanyar l’orquestra en el moment de 
l’actuació. Teniu el karaoke al bloc de la ZER: http://blocs.xtec.cat/zerconca/

  El temps passa de pressa,
ho sabem.

No deixa que t’esperis,
gaire més

I te n’adones que les coses,
poden ser.

Com les imaginaves
gairebé.

Sàpigues (que) espero,
sàpigues que vull que tu 

sentis això també

Sàpigues (que) espero,
sàpigues (que) vull

que et sentis igual de bé.

Provarem de fer-ho tot possible,
I ho tindrem, abans que acabi el dia.

Provarem, de fer-ho tot possible 
amb tu, i amb tu, i amb tu, sempre 

amb tu.

L’esforç de cada dia,
portes dins.

I noves sensacions
quedaran.

Quan surtis de l’escola,
pensaràs:

serà també especial,
 l’endemà

Sàpigues (que) espero,
sàpigues que vull que tu 

sentis això també

Sàpigues (que) espero,
sàpigues que vull

que et sentis igual de bé

Provarem de fer-ho tot possible,
I ho tindrem, abans que acabi el dia.

Provarem, de fer-ho tot possible 
amb tu, i amb tu, i amb tu, sempre 

amb tu.

Aquest temps que passa tan de pressa,
Va i ens deixa fer la vista enrere.

Ens permet recordar aquelles històries,
ja llunyanes, quedaran a la memòria.

Es curiós que es presentin sense 
espera,

els amics, els companys i es la manera,
mantenir els records sempre a la vora,
 en cap moment, poder-nos sentir fora.

Provarem de fer-ho tot possible,
I ho tindrem, abans que acabi el dia

Provarem, de fer-ho tot possible 
amb tu, i amb tu, i amb tu, sempre 

amb tu.

Són 20 anys, que compartim els dies.
Són 20 anys, les penes i alegries.
Són 20 anys, a la ZER i a la vida,

amb tu, i amb tu, i amb tu, sempre 
amb tu.

(2 vegades, l’última a capella)

Són vint anys (sempre amb tu)


