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P R E S E N TA C I Ó
Benvolguts/benvolgudes amics i amigues,
Teniu a les vostres mans el nou llibret de la Temporada de Primavera
2019 amb una renovada imatge de disseny i presentació de la
programació.
Us presentem una temporada on trobareu una gran varietat d’estils
i una presència d’intèrprets d’un gran i reconegut prestigi. Obrirà
la programació Enrique Bagaría, un dels pianistes més aclamats
de l’estat espanyol que oferirà un programa imprescindible per a
les oïdes més exigents. El segon dels concerts, tot un luxe per a
l’Auditori Josep Carreras, tindrà com a protagonista al gran mestre
Jordi Savall, un dels músics més universals dels nostres dies. Més
noms importants en aquesta temporada són Archensemble, amb
la veu de Roger Padullés i el piano de Dani Espasa, i el Cor Scherzo
amb Jordi Casas i la pianista Karina Azivova fent un recorregut per
obres de compositors de l’est europeu.
Donarem continuïtat al “Cicle Joan Guinjoan de músiques del
nostre temps” amb quatre concerts on els nous creadors tindran
el seu espai per divulgar i donar a conèixer les seves obres al públic
de l’auditori. Archensemble obrirà el cicle donant pas a la proposta
del Cor de l’Auditori Enric Granados amb una adaptació de
cançons dels pirineus revisionades per diversos compositors actuals.
Completaran el cicle els concerts de l’Ensemble O Vos Omnes,
dirigit per Xavier Pastrana, que presentarà el seu nou disc amb
l’estrena d’una brillant obra del compositor Joan Magrané, un dels
compositors més respectats i reconeguts del país, i el concert del
Quartet Gerhard, grup resident de l’auditori i amb una imparable
projecció internacional, que presentarà un altre format creatiu de
Magrané.
Pel que fa a la música moderna l’auditori proposa una de les veus
més importants de l’escena musical a Catalunya. Judit Neddermann
ens presenta en format acústic el seu tercer i aplaudit disc “Nua”,
tot un regal per a aquesta programació. També donarem veu a
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la música llatina de la mà del grup Fràgil, un concert que aplega
músics del territori al voltant dels ritmes cubans i la bossa nova.
En l’apartat de la música de cambra també cal destacar les
propostes de Soubugen i del duet integrat per J. M. Ferrando i Jordi
López. La primera d’elles és una delicada confluència entre música
occidental i japonesa. La segona aplega dos músics experimentats
que interpretaran un programa amb el compositor Prokofiev com
a eix central.
El Cor Sant Esteve presenta un concert molt treballat amb
referències i adaptacions de la música popular d’inicis del segle
XX. L’Orquestra Händel, que tancarà la programació, comptarà
amb la participació del Quartet Gerhard, tot un luxe que hi siguin
de nou amb l’orquestra que els va formar quan eren alumnes del
conservatori de Vila-seca.
Serà un any molt especial per la commemoració dels 40 anys de
conservatori, una trajectòria plena d’èxits que han contribuït a que
la música tingui un pes important a Vila-seca i al territori. Per aquest
motiu, alguns dels concerts de la programació tindran el segell
d’aquesta important efemèride.
Seguint la tradició dels darrers anys per apropar la música als més
petits i a les famílies, dos concerts familiars completaran la nostra
programació. L’artesà de planetes i El Pot Petit seran dues propostes
molt atractives que segur agradaran als més petits.
Per finalitzar, em plau tornar a agrair molt especialment el suport
continuat de les institucions, entitats i empreses a la Fundació
Auditori Josep Carreras i, al públic en general, la vostra assistència
i col·laboració. Moltes gràcies per fer possible aquest projecte de
disset anys de programació de música estable i de qualitat a les
nostres comarques.
Josep Maria Pujals i Vallvé

President de la Fundació Auditori Josep Carreras
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ABONAMENT DE TEMPORADA

La Fundació Auditori Josep Carreras té establerta la fórmula de l'ABONAMENT
DE TEMPORADA que comporta un important estalvi econòmic. El carnet
d'abonat garanteix l'accés a tots els concerts d'abonament de la temporada i en
aquells que expressament així s'indiquin.
Les quotes dels abonaments per a la Temporada de Primavera 2019 són:
ABONAMENT JÚNIOR...............45 € fins a 21 anys
ABONAMENT ADULT.................60 € de 22 a 64 anys
ABONAMENT SÈNIOR...............45 € a partir de 65 anys
Per sol·licitar més informació i el carnet d'abonat per a la Temporada caldrà que
us poseu en contacte amb la Secretaria de l'Auditori Josep Carreras:

Telèfon: 977 392 484
Adreça electrònica: auditori@auditorijosepcarreras.cat
Web: www.auditorijosepcarreras.cat
Facebook: www.facebook.com/auditorijosepcarreras
Instagram: @auditorijosepcarreras
Aquelles persones que ho desitgin poden sol·licitar rebre la informació dels
concerts mitjançant un correu electrònic a l'adreça de l'Auditori.
També, si ho desitgeu, podeu ser atesos personalment a l'avinguda de la
Generalitat, 27 -accés del Conservatori- de dilluns a divendres en horari d'oficina,
de les 9 a les 13 h i de les 17 a les 20 h.

VENDA DE LOCALITATS

Per a tots els concerts, al vestíbul de l'Auditori Josep Carreras des d'una hora
abans de l'inici del concert i amb antelació a la secretaria del Conservatori o al
web de l'auditori www.auditorijosepcarreras.cat

ACCÉS A LA SALA

L'accés es realitza per la Plaça Frederic Mompou, 30 minuts abans de l'inici del
concert. Hi ha servei de bar. Un cop iniciat el concert no es permetrà l'entrada
de públic a la sala.

FOTOGRAFIES I ENREGISTRAMENTS

No es permet cap mena d'enregistrament sonor o captació d'imatges sense
l'autorització expressa de la Direcció de l'Auditori.

UTILITZACIÓ D'APARELLS A L'INTERIOR DE L'AUDITORI

Durant el concert no esta permès tenir connectats aparells que puguin emetre
senyals acústics que distreguin l'atenció del públic i dels artistes.
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L’arribada de l’any 2019 ens va colpir amb la trista noticia de la desaparició del
genial compositor Joan Guinjoan. Tot just havíem iniciat, a la passada temporada
de tardor, el cicle de música que duu el seu nom quan el seu traspàs ens ha agafat
en plena preparació del nou llibret. Ell ens va transmetre un entusiasme que ens
va contagiar i que, ara, ens dona molta més força en la nostra missió pedagògica
i de divulgació i difusió de la creació actual en el format del cicle que havíem
dissenyat.
El gran llegat musical i humà de Guinjoan continua en el Cicle Joan Guinjoan
de Músiques del Nostre Temps donant suport a la creació actual i fent una
programació de músiques dedicada als compositors actuals i d'arreu del país.
També és una aposta pels intèrprets, fent que les obres de nova creació tinguin
un espai en les properes temporades de l'AJC presentades per músics vinculats
al territori.
Hem triat el nom d'un dels grans compositors i músics del nostre temps per
una raonable coherència històrica i musical. Nascut a Riudoms, referent de tota
una generació de compositors actuals, Joan Guinjoan representa un exemple de
dedicació a la interpretació́, la difusió i la composició de la música dels segles XX i
XXI. Guardonat amb nombroses distincions i premis, reconegut internacionalment
com a músic i creador, el Cicle Joan Guinjoan de Músiques del Nostre Temps ens
honora amb el nom d'un dels grans compositors universals del país.
En diferents concerts i en successives temporades els compositors actuals seran
protagonistes presentant les seves obres en diversos formats instrumentals. Volem
que a cadascun dels concerts ens acompanyin els creadors i que, com a pròleg,
ens donin a conèixer les seves obres, les seves particularitats creatives, el seu
context o les seves motivacions.
Aquests són els concerts de la Temporada de Primavera 2019 dins el Cicle Joan
Guinjoan de Músiques del Nostre Temps:
- A la matinada canta el rossinyol: Archénsemble (pàg. 12)
- Cançons populars del Pirineu: Cor de Cambra de l‘Auditori Enric Granados (pàg. 24)
- Epistulae ad Sagittarium: Ensemble O Vos Omnes (pàg. 28)
- Dimensions: la màxima expressivitat a través de la forma: Quartet Gerhard (pàg. 34)
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HAYDN, SCHUMANN, RAVEL I FALLA:
ENRIQUE BAGARÍA
Entrada amb invitació.

2

FOLIAS & ROMANESCAS:
JORDI SAVALL

3

A LA MATINADA CANTA EL ROSSINYOL:
ARCHÉNSEMBLE, ROGER PADULLÉS I
10€
DANI ESPASA
Abonament.
Numerat.
08/02/19 21.00 h

4

VIATJANT A L’EST:
COR SCHERZO

5

CONCERT FAMILIAR: L’ARTESÀ
DE PLANETES
Entrada amb invitació.

6

NUA:
JUDIT NEDERMANN

7

“CUBANEADO” JOBIM:
FRÀGIL

8

CONCERT FAMILIAR:
EL POT PETIT

Fora d’abonament.
No numerat.

18/01/19 20.00 h

01/02/19 21.00 h

10€
Abonament.
No numerat.

15/02/19 21.00 h

Fora d’abonament.
Numerat.

24/02/19 11.00 h

01/03/19 21.00 h

03/03/19 19.00 h

10/03/19 11.00 h i

20€
Fora d’abonament.
No numerat.
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10

12

14

16

10€
Abonament.
Numerat.

18

10€
Abonament.
No numerat.

20

Entrada amb invitació.
Fora d’abonament.
Numerat.
17.00 h

22
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9

CANÇONS POPULARS DEL PIRINEU: COR DE
CAMBRA DE L’AUDITORI ENRIC GRANADOS
10€
Abonament. Numerat.

09/03/19 21.00 h

24

10

DUES CULTURES I UNA ÀNIMA:
SOUBUGEN I ADRIANA ALCAIDE

11

EPISTULAE AD SAGITTARIUM:
ENSEMBLE O VOS OMNES

12

PROKOFIEV SONATA OP.80:
JOSEP M. FERRANDO I JORDI LÓPEZ

13

LA CANÇÓ OBLIDADA:
COR SANT ESTEVE

14

DIMENSIONS: LA MÀXIMA EXPRESSIVITAT
A TRAVÉS DE LA FORMA:
10€
QUARTET GERHARD
Abonament.
Numerat.
31/05/19 21.00 h

34

15

LA HÄNDEL I EL QUARTET GERHARD,
UN ANIVERSARI I UN RETROBAMENT:
ORQUESTRA HÄNDEL
10€
02/06/19 19.00 h
Abonament. No numerat.

36

15/03/19 21.00 h

22/03/19 21.00 h

05/04/19 21.00 h

11/05/19 21.00 h

10€
Abonament.
No numerat.

26

10€
Abonament.
Numerat.

28

10€
Abonament. No numerat.

10€
Abonament.
No numerat.

CONCERTS EN COL·LABORACIÓ AMB
L’ASSOCIACIÓ DE CONCERTS DEL TEATRE
FORTUNY PER ALS ABONATS DE L’AUDITORI
JOSEP CARRERAS

30

32

38

CS
Ajuntament de Vila-seca

ENRIQUE BAGARÍA
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HAYDN, SCHUMANN, RAVEL I FALLA:
ENRIQUE BAGARÍA
Enrique Bagaría, piano
Enrique Bagaría és un dels pianistes de més projecció
internacional d’Espanya, lloat per crítics i públic. En els darrers
anys la seva presència ha estat habitual als principals escenaris
i festivals com el Palau de la Música i L’Auditori de Barcelona,
Quincena Musical de San Sebastián, Palau de la Música de
València, Auditori de Saragossa, Auditori Nacional de Madrid, C.
C Miguel Delibes de Valladolid, Sociedad de Conciertos d’Alacant,
Teatre de la Maestranza a Sevilla, Festival de Música i Dansa de
Granada, Temporada d’Ibercamera, Festival de Peralada o Festival
Internacional de Santander.
En l’àmbit internacional, destaquen les seves actuacions a sales de
Sant Petersburg, Kíev, París, Milà, Roma, Bogotà, Shanghai, Pequín,
Nova York, Munic i Brussel•les.
L’AJC té el plaer d’obrir temporada amb el concert d’Enrique
Bagaría on presenta un programa molt atractiu amb un recorregut
per algunes de les obres del repertori pianístic més exigent.

GENER
divendres 18
20.00 h

www.jebagaria.com

PREU ENTRADES:
Entrada amb invitació
Fora d’abonament
No numerat

CS

JORDI SAVALL
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FOLIAS & ROMANESCAS:
JORDI SAVALL
Jordi Savall, Violes da gamba soprano Anònim Italià de 1500
Viola da gamba baix de 7 cordes de Barak Norman, Londres 1697
Xavier Diaz-Latorre, Tiorbes i Guitarres
Jordi Savall és una de les personalitats musicals més polivalents
de la seva generació. Fa més de quaranta anys que dóna a
conèixer al món meravelles musicals abandonades en la foscor
de la indiferència i de l’oblit. Dedicat a la recerca d’aquestes
músiques antigues, les llegeix i les interpreta amb la seva viola de
gamba, o com a director. Les seves activitats com a concertista,
pedagog, investigador i creador de nous projectes, tant musicals
com culturals, el situen entre els principals artífexs del fenomen
de revalorització de la música històrica.

FEBRER
divendres 1
21.00 h

www.fundaciocima.org

PREU ENTRADES:
20€
Fora d’abonament
No numerat

O

ARCHÉNSEMBLE
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I A LA MATINADA,
CANTA EL ROSSINYOL:
ARCHÉNSEMBLE, ROGER PADULLÉS
I DANI ESPASA
Roger Padullés, tenor
Dani Espasa, clavecí
Xavier Pastrana, direcció
Felip Pedrell, compositor tortosí nascut l’any 1841 va destacar per les
seves habilitats musicals que el van dur a una carrera com a compositor i
musicòleg que va influenciar a tota una generació de músics. Entre els seus
alumnes hi trobem noms insignes de la música com Granados, Albéniz,
Taltabull, Millet o el mateix Manuel de Falla, el compositor espanyol més
important dels últims segles. Però un alumne –de fet, l’últim que va tenir– el
va fer sentir especialment orgullós de la seva labor com a pedagog: Robert
Gerhard. A tots ells els inculcà la seva passió per la música de la terra, tant de
la culta com de la popular. Fou, doncs, la llavor d’un nou sentiment nacional
en la producció musical de la generació de finals del segle XIX. Escales,
ritmes i modes propis del folklore català, valencià, andalús, entrarien a les
obres d’aquesta generació que elevaria la qualitat musical del territori a uns
estàndards que feia segles que no arribava.
Archénsemble ofereix un programa al voltant de Pedrell, Gols, Gerhard i
Falla de la mà de tres destacats músics i intèrprets del país com són Roger
Padullés, Daniel Espasa i Xavier Pastrana. Acompanyats d’una orquestra
integrada per quinze músics la proposta d’Archénsemble s’endevina com
un dels concerts imprescindibles de la temporada.
www.rogerpadulles.com

FEBRER

divendres 8
21.00 h

www.vespresdarnadi.com

www.xavierpastrana.com

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
Numerat

C
Ajuntament de Vila-seca

COR SCHERZO
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VIATJANT A L'EST:
COR SCHERZO
Cor de Cambra Femení "Scherzo"
Karina Azivova, piano
Jordi Casas Bayer, direcció
Obres per a cor femení, cor i piano i piano sol, de Dvorak,
Txaikowsky, Kodaly, Rachmaninoff, Prokofiev i Lutoslawsky.

En aquest concert, el Cor Scherzo i la pianista Karina Azizova,
us presenten una selecció de músiques per a piano sol i piano i
cor femení, que donen una visió variada de la música escrita per
grans compositors de l'est dEuropa. En el programa hi trobarem
peces de Dvorak, Tchaikowsky, Rachmaninoff, Prokofiev, Kodaly i
Lutoslawsky. Dintre de la riquesa de colors de tot el programa cal
esmentar, pel que fa a la música vocal, el viu contrast entre els
Duets de Moravia, op. 32, d'Antonin Dvorak, i els Sis cors, op. 15 de
Sergei Rachmaninoff. Els primers, escrits l'any 1876, traspuen una
gran vivacitat popular, molt típica de la música eslava, mentre que
els cors de Rachmaninoff , escrits només vint anys més tard (1896)
són d'un romanticisme madur extraordinari.

FEBRER
divendres 15
21.00 h

www.corscherzo.org

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
No numerat

F
Ajuntament de Vila-seca

MOTS DE FUSTA
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L’ARTESÀ DE PLANETES:
MOTS DE FUSTA
Quim Fargas, narrador
Òscar Vilaprinyó, violí
Tomàs Alcaide, violí
Maria Amorós, viola
Núria Galvan, violoncel
Si agaféssim una nau que ens pogués portar a l'espai, allà on viuen
i moren les estrelles, i viatgéssim anys i anys creuant nebuloses
i passant de llarg forats negres arribaríem a un lloc remot de
l'univers que fa milers d’anys que ningú́ trepitja... i a l’inici d’aquesta
fantàstica història sobre la creació́ dels planetes i les estrelles!
La màgia dels contes i la música serà la nau que ens transportarà̀
a un món de fantasia on coneixerem l’artesà̀ de planetes i els seus
ajudants i assistirem a la creació́ del nostre sistema solar.
Cinc músics interpretant el paper d’ajudants de l’artesà̀ de
planetes, ens expliquen les peripècies que han passat per construir
el sistema solar. Ens descriuen el Sol i cadascun dels planetes amb
les paraules però̀ també́ a través de música descriptiva, sempre
amb un bon toc d’humor.

FEBRER
diumenge 24
11.00 h

www.motsdefusta.com

PREU ENTRADES:
Entrada amb invitació
Fora d’abonament
Numerat

M

JUDIT NEDDERMANN
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NUA:
JUDIT NEDDERMANN
Judit Neddermann, veu i guitarra
Pau Figueres, guitarres
“Nua" (Satélite K, 2018) és el tercer disc de Judit Neddermann, un
disc on es despulla. Un disc que explora el pas a l'etapa adulta
mirant i integrant la infància, no defugint-la. Cançons que celebren
els cicles que ens proposa la vida, regits per les benvingudes i els
comiats. És un disc que, a diferència dels anteriors, mira enfora,
que ens porta des de l'emoció més íntima a la reflexió més ample
del món on vivim, que condemna la impunitat policial, que es
pregunta on són les víctimes sempre innocents, que canta al seu
poble, que busca la llum.
Pop, folk i world music es fusionen sota la producció de Pau
Figueres per servir onze cançons originals i dues versions, una
tradicional ibèrica i una cançó de Fito Páez.
Un àlbum concebut per tal de mostrar-se nua, sincera i
compromesa amb el moment que viu.

MARÇ
divendres 1
21.00 h

www.juditneddermann.com

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
Numerat

A

FRÀGIL
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“CUBANEADO” JOBIM:
FRÀGIL
Anton Baixeras, contrabaix
Samuel Garcia, trompeta, fiscorn, violí i percussió
Roger Benet, saxos, clarinet i percussió
Piri Morales, percussió
Cati Blanco, veu i percussió
Quim Miracle, guitarra, veu i direcció
Si en el primer treball discogràfic realitzat pel grup, “Carosonada”,
Fràgil ens presentava un món oníric, visionant en clau de bossa
nova, el més representatiu de la cançó napolitana, tot fent un
homenatge al gran Renato Carosone, aquest cop és el torn de
l’immens llegat deixat per Antonio Carlos Jobim, un dels més
importants creadors de la Bossa Nova. Però en aquesta ocasió,
tamisat pels ritmes més purs de la música cubana. Una fusió de la
música brasilenya amb el danzón, el chachachà, el son, el bolero,
etc...
Sens dubte, una delicadesa per als amants de la bossa nova, el son
i la música llatina en general.

MARÇ
diumenge 3
19.00 h

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
No numerat

F
Ajuntament de Vila-seca

EL POT PETIT
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EL POT PETIT EN CONCERT...
A L’AUDITORI!:
EL POT PETIT
Un concert a l’auditori? És clar que sí! Un concert dinàmic i
participatiu! En aquest espectacle podrem escoltar molts dels
temes que normalment no s’inclouen en el repertori dels concerts
a l’exterior. Comptem amb la Melmelada Band: un bateria, un
baixista, un pianista i violinista, un guitarrista, un saxòfon, flauta
travessera, clarinet i melòdica; i tres veus que donen molta qualitat
musical a cada cançó.
El Pot Petit és el món màgic d’on surten en Pau, la Jana i els seus
amics. En aquesta ocasió ens proposen viure un viatge musical, un
concert-espectacle participatiu, per gaudir amb família i cantar
sense parar. Amb música en directe i titelles!
El Pot Petit són: Siddartha Vargas, Helena Bagué, Sergi Casademont, Pau Oliver Bover, Pepe Rovira Juárez, Olga Bernardo, Albert
Dondarza, Marc Usano i Dani López.

MARÇ
diumenge 10
dues sessions: 11 h i 17 h

www.elpotpetit.com

PREU ENTRADES:
Entrada amb invitació
Fora d’abonament
Numerat

C

COR DE CAMBRA DE L’AUDITORI
ENRIC GRANADOS DE LLEIDA
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CANÇONS POPULARS DELS PIRINEUS:
COR DE CAMBRA DE L'AUDITORI
ENRIC GRANADOS DE LLEIDA
Anaïs Oliveras, soprano
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida
Conjunt instrumental de música antiga
Santi Mirón, viola de gamba
Joan Izquierdo, flauta de bec
Rafael Bonavita, tiorba

Oriol Casadevall, violone
Marc Clos, percussions
Xavier Puig, direcció

Cançons Populars dels Pirineus és un nou projecte de recuperació de
la cançó popular pirinenca, a partir de la documentació de l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya (1920-1936), encarregant-ne una
reelaboració als millors compositors actuals per a cor i conjunt instrumental
de música antiga. És una coproducció del Cor de Cambra de l’Auditori de
Lleida i el Festival de Música Antiga dels Pirineus per tal de donar vida a les
cançons populars dels nostres avant-passats i recuperar aquella tradició
oral perduda. I també una invitació als compositors actuals a treballar en
la temàtica popular. El resultat és un magnífic recull de cançons, un ric
ventall de tonades modals que constitueix una autèntica crònica social
del seu temps, i alhora una mostra de la creativitat dels nostres dies.
Compositors actuals com ara Josep M. Guix, Bernat Vivancos, Xavier
Pastrana, J. L. Guzmán-Antic, Jordi Castellà, Joan Magrané, Ramon
Humet, Xavier Puig, B. Giribet i C. Prat han donat nova vida a aquestes
músiques que sonaran en un concert imprescindible i que formarà part
del “Cicle Joan Guinjoan de músiques del nostre temps”.

MARÇ
dissabte 9
21.00 h

www.ccaeg.org

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
Numerat

A

SOUBUGEN
I ADRIANA ALCAIDE
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DUES CULTURES I UNA ÀNIMA:
SOUBUGEN I ADRIANA ALCAIDE
Yuko Sarya, veu/dansa Nihon Buyou i tampura
Hisao Suginaka, shamisen
Adriana Alcaide, violí barroc
Amb una trajectòria de més de 20 anys, Soubugen combina la
música tradicional japonesa interpretada pel shamisen del Hisao
Suginaka juntament amb la veu i la dansa Nihon Buyou de Yuko
Sarya.
La peculiaritat de Soubugen és la mescla d’instruments
tradicionals amb una forma i estil d’interpretació pròpia i original.
Tradició i modernitat van de la mà, creant una evolució contínua,
amb nous i brillants arranjaments musicals que enriqueixen els
habituals de la cultura musical japonesa, produint un estat elevat
de consciència en els oïdors.
Després de 4 anys de col•laboració amb la violinista catalana
Adriana Alcaide i de nombroses gires realitzades junts pel Japó
i Catalunya, en aquesta ocasió podreu gaudir d'aquesta simbiosis
musical plena d'imatges suggerents que traspassa fronteres.

MARÇ
divendres 15
21.00 h

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
No numerat

C

Epistulae ad Sagittarium

ENSEMBLE O VOS OMNES
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EPISTULAE AD SAGITTARIUM:
ENSEMBLE O VOS OMNES
Presentació CD
Xavier Pastrana, direcció
Heinrich Schütz (o Sagittarius, el seu pseudònim) és, sens dubte, una de
les figures principals del barroc anterior a J. S. Bach. Però també és un
referent absolut de la música coral. L’Ensemble O Vos Omnes ha tingut,
des dels seus inicis, una preferència per a aquest compositor, al qual, fa
uns anys, va dedicar un monogràfic que va portar diverses obres seves
arreu de Catalunya. D’aquesta última experiència en va néixer un desig:
fer un nou programa que combini música d’aquest compositor amb la
d’un compositor viu establint, d’alguna manera, un diàleg impossible
però apassionant entre H. Schütz i la música dels nostres temps.
A aquesta idea s’hi ha sumat Joan Magrané, una de les figures més
importants de la composició catalana, que suma ja múltiples premis
i reconeixements, i gran amant i coneixedor de la música dels mestres
antics. Magrané ha escrit per a l’ocasió “Oració”, amb text de J. Roís de
Corella i escrita “aprés Schütz”.
La intenció d’aquest programa és crear una comunicació entre dues
èpoques i estètiques allunyades en el temps, entre les quals, però,
podem trobar punts de connexió. Així doncs, Magrané escolta Schütz i li
respon, com qui envia una carta a un desconegut admirat.
Schütz en nom del Fill, Magrané en nom de la Mare. Ambdós en nom
de la música. Un concert imprescindible que formarà part del “Cicle
Joan Guinjoan de músiques del nostre temps”.

MARÇ
divendres 22
21.00 h

www.ensembleovosomnes.cat

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
Numerat

CS

JOSEP M. FERRANDO
I JORDI LÓPEZ
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PROKOFIEV SONATA OP.80:
JOSEP M. FERRANDO I JORDI LÓPEZ
Josep M. Ferrando, violí
Jordi López Roig, piano
Sergei Prokofiev, compositor d’origen ucraïnès i un dels màxims
exponents de la música russa de la primera meitat del segle XX,
va dedicar nou anys de la seva vida a la creació de la Sonata op.80
per a violí i piano, iniciant aquest llarg procés en el moment del
seu retorn definitiu a la Unió Soviètica i coincidint amb moments
realment molt complicats i dramàtics a nivell personal, familiar,
polític i filosòfic. Després de tot un seguit d’anys de vivències a
Europa i als Estats Units amb èxits professionals i satisfaccions
personals, mai més va poder escapar de les urpes del règim
comunista del moment.
La Sonata op.80 és possiblement una de les obres més fosques,
cruels i dramàtiques del catàleg del compositor. Ell mateix va
descriure certs ambients del primer i últim moviment com a
‘vent que passa per un cementiri’, i d’altres moments en els que
demana que el violí soni de tal forma que l’audiència salti de la
seva cadira i que la gent digui ‘s’està tornant boig?’...
El programa d’obres que es presenta en aquest concert ens
presenta aquesta obra de Prokofiev embolcallada d’altres grans
obres del repertori clàssic i català que ens n’apropin i ens en
permeti allunyar amb gaudi i amabilitat.

ABRIL
divendres 5
21.00 h

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
No numerat

C

COR SANT ESTEVE
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LA CANÇÓ OBLIDADA:
COR SANT ESTEVE
Charo García, directora
Xavier Pastrana, director artístic
Marc Torres, piano
Iban Beltran, director d’escena
El Cor Sant Esteve presenta la seva proposta escènica anual a
l’Auditori Josep Carreras. Enguany el concert girarà al voltant de la
música per a infants de principis del segle XX, una època mítica de
la cultura del nostre país i que va veure frenat el seu progrés amb
l’arribada de la Guerra Civil. Durant aquests anys la pedagogia
escolar i musical va passar a ser un tema de primer ordre polític
i social, quedant així en l’imaginari col•lectiu com una època d’or
on el país va estar a la primera línia europea en aquest aspecte.
Podrem sentir cants escolars i infantils escrits per compositors
importants de l’època com J. Cumellas-Ribó, E. Morera o J. B.
Lambert, entre d’altres. El cor es traslladarà, doncs, als anys en que
els seus besavis eren nens i, com ells ara, cantaven cançons que
tractaven dels mateixos temes (l’escola, la por, els amics..) però
amb una estètica (i potser també ètica) diferent de la nostra.
Amb aquest concert, doncs, el Cor Sant Esteve fa també una labor
de recuperació patrimonial, portant a l’escenari algunes peces
que fa gairebé 100 anys que no se senten.

MAIG
dissabte 11
21.00 h

www.facebook.com/corsantesteve.vilaseca.5

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
No numerat

CS

QUARTET GERHARD
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DIMENSIONS:
LA MÀXIMA EXPRESSIVITAT
A TRAVÉS DE LA FORMA:
QUARTET GERHARD
Lluís Castán Cochs, violí
Judit Bardolet Vilaró, violí
Miquel Jordà Saún, viola
Jesús Miralles Roger, violoncel
El segon concert de la residència artística del Quartet Gerhard
torna a l’AJC sobre dos dels seus grans eixos. Per una banda el
recorregut per les grans obres clàssiques escrites per a quartet
de corda i, per una altra, el compromís amb la creació actual
protagonitzant un altre dels concerts del “Cicle Joan Guinjoan de
músiques del nostre temps“.
Ells van inaugurar el cicle amb la interpretació del quartet per
a corda “A Riudoms” obra del gran compositor riudomenc. Ara
posaran de llarg l’obra “Tres Haikus per a quartet de corda” de
Josep M. Guix, amb qui podrem conversar a l’inici del concert.
Pel que fa als quartets dels grans compositors, en aquest mateix
programa interpretaran els Quartets K458 n.17 en Si b Major “La
caça” de W. A. Mozart i el D887 n.15 en Sol Major de F. Schubert.
Per descomptat, aquest serà un dels concerts imprescindibles de
la temporada.

MAIG
divendres 31
21.00 h

www.quartetgerhard.com

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
Numerat

O

ORQUESTRA HÄNDEL

QUARTET GERHARD
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LA HÄNDEL I EL QUARTET GERHARD,
UN ANIVERSARI I UN RETROBAMENT:
ORQUESTRA HÄNDEL
Lluís Castán, violí
Judit Bardolet, violí
Miquel Jordà, viola
Jesús Miralles, violoncel
Rafael Fabregat, direcció
Ara fa trenta anys, al sí de l’antic edifici del Conservatori de Vilaseca, va néixer l’orquestra Händel. La seva trajectòria, nodrida per
l'energia i el talent de centenars de joves músics, s’ha destacat
sempre per una recerca constant del fet artístic; un camí d’esforç i
il•lusió que ha donat els seus fruits, com ara l’orgull d’haver acollit, al
llarg del temps, alguns alumnes que actualment destaquen com a
excel•lents professionals als escenaris d’arreu del món.
Els membres del quartet Gerhard, que aviat completaran una
dècada d’èxits, van formar part d’aquest col•lectiu en perpetua
transformació, i ara, alguns anys després, han volgut tornar a la
Händel per una nit.
Aquest desig de retrobament – un regal per als alumnes que avui
integren l’orquestra - els honora com a músics respectuosos amb el
llaç que els vincula als seus primers anys de formació i, alhora, omple
de significat el projecte d’aquesta agrupació on els joves artistes,
amb les seves expectatives de futur, són els principals protagonistes.

JUNY

www.facebook.com/Orquestra-Händel-1105372162809445/

diumenge 2
19.00 h

PREU ENTRADES:
10€
Abonament
No numerat
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CONCERTS EN COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE CONCERTS DEL
TEATRE FORTUNY PER ALS ABONATS DE L’AUDITORI JOSEP CARRERAS
15/03/19 21.00 h El Círcol de Reus
David Rodríguez (Mèxic),
piano

12/04/19 21.00 h Teatre Fortuny
Orquestra Kammerphilharmonía del
País Basc Riccardo Sciammarella,
director

CONCERT A FAVOR DE LA SOCIETAT
SANT VICENÇ DE PAÜL I DE CÀRITES REUS
REUS BIG BAND + FITO LURI,
CANYA D'OR I ANGIE RODRÍGUEZ
MARÇ
divendres 1
21.00 h
TEATRE FORTUNY, REUS

PREU ENTRADES:
25€
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DENOMINACIÓ DELS CONCERTS:
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MODERN
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MÚSIQUES

PAT R O C I N A D O R S

Ajuntament de Vila-seca

COL·LABORADORS

Plaça Frederic Mompou, 1 - VILA-SECA
977 392 484
auditori@auditorijosepcarreras.cat

