AUDITORI JOSEP CARRERAS

TEMPORADA
DE CONCERTS

PRIMAVERA
2015
V I L A - S E CA

Benvolguts i benvolgudes amics i amigues,

Us presentem la nova Temporada de Concerts de Primavera 2015 de l’Auditori Josep Carreras plena de propostes de gran qualitat.
La programació que teniu a les vostres mans és, una vegada més, variada i excel·lent, on hi trobareu concerts de petit i de gran format,
amb un accent especial en els cors i les orquestres. En quant als concerts d’orquestra, podreu trobar-ne cinc, destacant dos d’ells a
càrrec de l’Orquestra de l’Auditori Josep Carreras amb dues propostes molt originals, MozArt.Simfo, i La mort i la donzella; en els altres
dos hi prendran part les orquestres Camera Musicae amb La gran partita i Terrassa 48, amb l’espectacle La vita è mobile. Hi trobareu
també l’Orquestra Händel del Conservatori de Vila-seca. Pel que fa als cors, en trobreu quatre, dels que cal remarcar que totes les
seves propostes tenen un format més arriscat i en clau d’espectacle. Comptarem amb la participació de la Coral Cantiga en un concert
molt suggerent a l’alçada dels musicals més cèlebres de Dagoll Dagom, amb direcció escènica de Joan Lluís Bozzo i música d’Albert
Guinovart. També hi prendran part el Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers, amb una proposta escènica sobre cançons de Josep
Vila Casañas i coreograﬁa de Sol Picó que dies abans hauran presentat al Palau de la Música de Barcelona. En el mes de juny també participaran els cors Xamusia
i Nàiades en un altre espectacle sobre la ﬁgura d’Eduard Toldrà.
Aquesta magníﬁca programació s’obrirà amb un concert de música antiga a càrrec de la formació establerta a Suïssa La Traditora Ensemble. El trio de l’Ignasi
Cambra, Laura Gené i Oriol Aymat reprendrà el seu recordat concert a l’auditori de La Pedrera de Barcelona. El gran pianista d’Estrasburg Daniel Spiegelberg
oferirà un programa molt atractiu sobre Bach com a font d’inspiració de Chopin i Martin.
En l’apartat de la música moderna vull fer menció especial al concert de Blaumut, una de les bandes de referència de la música pop, en la presentació del seu nou
disc, un dia després de fer la posada de llarg a l’Auditori de Barcelona. Vull destacar també el concert de celebració de 30 anys a Catalunya dels germans Cecilio
i Evelio Tieles, un aniversari de dos grans intèrprets i pedagogs que han deixat una empremta inesborrable al territori i a Vila-seca més en concret.
Em plau 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 implicació amb les programacions de l’Auditori.
Moltes gràcies per fer possible aquest projecte comú de programació estable i de qualitat al territori.
Josep M. Pujals i Vallvé
President Fundació Auditori Josep Carreras

TEMPORADA DE CONCERTS PRIMAVERA 2015
Nº CONCERT

DATA

INTÈRPRET

HORA

PREUS

ABONAMENT

AFORAMENT

1

06-02-15

QUIÉREME MÁS Y DÍMELO MENOS: La Traditora Ensemble

21.30h

15 €

ABONAMENT

NO NUMERAT

2

27-02-15

MOZART.SIMFO: Orquestra Auditori Josep Carreras

21.30h

20 €

ABONAMENT

NUMERAT

3

06-03-15

DE HAYDN A SHOSTAKOVITX: Ignasi Cambra, Laura Gené i Oriol Aymat

21.30h

15 €

ABONAMENT

NO NUMERAT

4

08-03-15

LA GRAN PARTITA: Orquestra Camera Musicae

19.00h

15 €

FORA D’ABONAMENT

NO NUMERAT

5

13-03-15

MOBILIA O LA VITA È MOBILE: Coral Cantiga i Orquestra Terrassa 48

21.30h

20 €

ABONAMENT

NUMERAT

6

27-03-15

PRESENTACIÓ DEL NOU DISC: Blaumut

21.30h

20 €

ABONAMENT

NUMERAT

7

17-04-15

CANÇONS DE LA LLUNA AL BARRET:
Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers

21.30h

15 €

ABONAMENT

NO NUMERAT

8

24-04-15

BACH COM A INSPIRACIÓ DE CHOPIN I MARTIN: Daniel Spiegelberg

21.30h

15 €

ABONAMENT

NO NUMERAT

FORA D’ABONAMENT

NO NUMERAT

9

17-05-15

MÚSICA DE COMPOSITORS EUROPEUS ENTRE DOS SEGLES: Orquestra Händel

19.00h

ENTRADA
AMB INVITACIÓ

10

29-05-15

30 ANYS A CATALUNYA: Cecilio i Evelio Tieles

21.30h

15 €

ABONAMENT

NUMERAT

11

05-06-15

TOLDRÀ A QUATRO: Cors Xamusia i Nàiades, Ma Lluïsa Muntada,
Jordi Domènech i Xavier Boada

21.30h

15 €

ABONAMENT

NO NUMERAT

12

19-06-15

LA MORT I LA DONZELLA: Orquestra Auditori Josep Carreras

21.30h

20 €

ABONAMENT

NUMERAT

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

07-03-15

15 €

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES TERRES DE LLEIDA. Alfons Reverté, director

21.00h

Divendres 06 de febrer de 2015 a les 21.30 hores

QUIÉREME MÁS Y DÍMELO MENOS
La Traditora Ensemble

Amélie Chemin, violes de gamba
Maria Ferré, guitarra barroca i llaüt
Catalina Vicens, orgue i percussió
Mariana Flores, soprano
La Traditora Ensemble és un trio establert a Suïssa fundat per tres components de gran talent graduades a la prestigiosa “Schola
Cantorum” de Basilea. Han actuat per tota Europa, els Estats Units i Amèrica del Sud, col·laborant amb grans intèrprets
de la música antiga com ara Jordi Savall, Rolf Lieslevand, Hopkinson Smith o Dominique Vellard.
Quiereme más y dímelo menos és un programa que retrata la tradició vocal de les obres del renaixement i del barroc d’autors
com ara Cabezón, Guerrero, Enzina i Hidalgo entre altres. La seva proposta és una mostra de músiques amb villancicos, tientos
o fantasias sovint amb la influència de ritmes nous vinguts del Nou Món.

20 €

Divendres 27 de febrer de 2015 a les 21.30 hores

MOZART.SIMFO
Orquestra de l’Auditori Josep Carreras

Josep Colomé, violí
Mariona Oliu, viola
Xavier Pastrana, director
W. A. Mozart és potser el compositor clàssic més conegut arreu del món. Tot i que algunes de les seves obres més significatives
viuen al subconscient popular, algunes d’aquestes, menys conegudes, són petites joies com és el cas de la Simfonia concertant
per a violí i viola K 364. A la segona part del concert l’OAJC interpretarà la Simfonia 29 en La Major K. 201. Si bé la Simfonia
concertant es diu que representa l’entrada de Mozart a la maduresa musical, la simfonia 29, escrita quan el compositor tenia 18
anys, es mostra com l’obra més madura de la primera etapa de Mozart. Aquestes dues versions del simfonisme del segle XVIII,
conformaran un programa on sonarà el Mozart més pur, ple de sorpreses, humor i lirisme, amb aquella tècnica compositiva
perfecta que s’amaga entre tot plegat.

15 €

Divendres 6 de març de 2015 a les 21.30 hores

Diumenge 8 de març de 2015 a les 19.00 hores

DE HAYDN A SHOSTAKOVITX
Ignasi Cambra, Laura Gené
i Oriol Aymat

15 €

LA GRAN PARTITA
Orquestra Camera Musicae
Jordi Mora, director

Ignasi Cambra, piano
Laura Gené, violí
Oriol Aymat, violoncel
Ignasi Cambra és un dels joves pianistes més destacables del panorama
pianístic actual. Guanyador de diverses competicions com a solista i músic
de cambra, forma part del Toradze Piano Studio des de l’any 2011. Amb un
reconegut prestigi, ha obtingut critiques brillants a Espanya, Estats Units i
Rússia, on va ser convidat pel reconegut director rus Valeri Gergiev a la sala
de concerts del Mariinsky de San Petersburg.
L’any 2014 va ser convidat a fer residencia artística a La Pedrera (Fundació
Catalunya La Pedrera) on va participar en diversos concerts. El seu concert
inaugural en format de trio va ser un dels destacats de la programació.
Laura Gené i Oriol Aymat sumaran el seu talent al de l’Ignasi Cambra en un
recorregut que anirà de Haydn a Shostakovitx, rememorant el seu aclamat
concert a l’auditori de La Pedrera.

20 €

Concert fora d’abonament

Programar una obra cabdal com és la coneguda Gran partita de
Mozart resulta un autèntic repte interpretatiu per a tota formació
cambrística. Aquesta composició, que consta de set moviments, va ser
escrita entre els anys 1781 i 1782 per a dos oboès, dos clarinets, dos
corni di bassetto, dos fagots, quatre trompes i contrabaix. El programa
s’obre amb una composició d’estrena del vigatà Josep Baucells titulada
Introducció, Pas i Dansa; un encàrrec de l’orquestra amb la voluntat
d’arrodonir una vetllada musical que apel·la al caràcter fins a cert punt
incidental d’unes músiques amb regust d’època. En aquesta ocasió
serà el principal director convidat de l’Orquestra Camera Musicae, el
prestigiós Jordi Mora, l’encarregat de liderar la formació tarragonina.

Divendres 13 de març de 2015 a les 21.30 hores

MOBÍLIA O LA VITA È MOBILE
Coral Cantiga i Orquestra Terrassa 48

Piti Español, text
Joan Lluís Bozzo, direcció teatral
Albert Guinovart, música i piano
Pep Prats, direcció musical

Mobília o La Vita è mobile és un espectacle musical pensat per alguns dels creadors de referència en el teatre musical a Catalunya. És una cantata
que gira al voltant de la comunicació telefònica cel·lular i dels aparells que la fan possible: els mòbils. La Coral Cantiga i l’Orquestra de Cambra
Terrassa 48, acompanyats de dos cantants solistes, ens faran un recorregut musical per algunes de les situacions i dels moments significatius de la
vida de tots nosaltres lligats als mòbils i dels sentiments que la possessió o absència d’aquests petits aparells ens provoquen. Mobília jugarà amb
moviments escènics poc freqüents en cantates d’aquesta mena: els cantants, la coral i, fins i tot, els músics, es mouran per l’escenari, jugaran amb
els seus mòbils, se separaran en bàndols, cantaran entre el públic… tot amb la intenció de bastir un espectacle d’aproximadament una hora de
durada, que sigui dinàmic, entretingut i, sobretot, provoqui emocions i atrapi els espectadors.

20 €

Divendres 27 de març de 2015 a les 21.30 hores

PRESENTACIÓ DEL NOU DISC
Blaumut

Blaumut es va donar a conèixer amb el disc “El Turista” (2012), que els
va catapultar com una de les bandes més importants del nou pop fet al
país. Lletres elaborades amb una acurat treball musical i una original
instrumentació, que no passa desapercebuda, els situa com una banda de
referència.
Cançons com “Pa amb oli i sal” han passat a formar part de la memòria col·lectiva dels amants de la música pop.
La primavera de 2015 tenen previst fer el llançament del seu segon LP i, un dia després de la presentació oficial del nou disc,
l’AJC els acollirà en la presentaciódel disc a la demarcació de Tarragona.

15 €

Divendres 17 d’abril de 2015 a les 21.30 hores

CANÇONS DE LA LLUNA AL BARRET
Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers
Josep Vila Casañas, composicions
Miquel Desclot, poemes
Sol Picó, direcció coreogràﬁca
Josep Vila Jover, direcció musical
Josep Surinyac, piano
El Cor Infantil Amics de la Unió, dirigit per Josep Vila Jover i acompanyat al piano per Josep Surinyac, presenten un seguit de peces
de Josep Vila Casañas, amb text de Miquel Desclot, escrites per a cor de veus blanques. La coreògrafa Sol Picó serà l’encarregada de
posar en escena aquest repertori buscant una nova i original forma de presentar-lo al públic.
Peces com Aranya de sostre, Cançó de patinar o Nit de Reis, que ja formen part del repertori de la majoria de cors d’infants del nostre país,
sonaran en aquest concert que pretén ser un homenatge a Josep Vila Casañas, una figura clau en la història del cant coral al nostre país.
El programa d’aquest concert, a més, és una mostra del contingut del disc que s’enregistrarà amb tot el catàleg de composicions per a cor
de veus blanques de Josep Vila Casañas.

15 €

Divendres 24 d’abril de 2015 a les 21.30 hores

Diumenge 17 de maig de 2014 a les 19.00 hores

BACH COM A INSPIRACIÓ
DE CHOPIN i MARTIN
Daniel Spiegelberg

MÚSICA DE COMPOSITORS EUROPEUS
ENTRE DOS SEGLES
Orquestra Händel

Daniel Spiegelberg, piano

Rafael Fabregat, director

Després de recórrer mig món com a solista de reconegudes
orquestres i col·laborador d’artistes de talla internacional, el gran
pianista d’Estrasburg, Daniel Spiegelberg, oferirà un concert molt
especial a l’AJC. Ha acabat d’enregistrar recentment un més dels seus
nombrosos treballs discogràfics, aquesta vegada centrat en la integral
de Jean-Jacques Werner, de qui estrenarà Spiridonsong, un homenatge
al gran pintor surrealista Spiridon, apadrinat per Salvador Dalí. El
concert és un viatge de Bach, com a font d’inspiració, fins a Chopin
i Martin, de qui ha enregistrat la seva integral per a piano. Un viatge
que també recorrerà l’obra de Schumann i Debussy.

15 €

ENTRADA
AMB INVITACIÓ

L’Orquestra Händel – alumnes de Grau Professional del Conservatori
de Vila-seca – torna a participar en la Temporada de Primavera de
l’Auditori Josep Carreras amb una oferta marcada per la diversitat
d’estils; el lirisme del nòrdic Svendsen compartirà escenari amb
l’esplendor virtuosístic de Charles de Beriot i la genialitat del jove
Britten. El programa es completarà amb una estrena absoluta del
compositor català Albert Gumí.

Divendres 29 de maig de 2015 a les 21.30 hores

30 ANYS A CATALUNYA
Cecilio i Evelio Tieles
Cecilio Tieles, piano
Evelio Tieles, violí
L’any 1985, els germans Tieles van establir la seva residència professional a Vila-seca
provinents de la seva Cuba natal. Des d’aquells dies la seva relació amb el territori
ha estat molt intensa, destacant la seva fructífera i brillant tasca educativa
i artística duta a terme al Conservatori de Vila-seca.
L’empremta que el Cecilio i l’Evelio Tieles han deixat en tots aquests anys és i ha
estat molt important. El gran estímul per la pedagogia i els resultats dels seus dos
instruments, els cursos internacionals d’estiu, la creació de l’Orquestra de Cambra
de Vila-seca, predecessora de l’Orquestra de l’AJC, han estat algunes de les seves
aportacions més destacables. Després d’haver recorregut escenaris per tot el
món, ens oferiran un concert molt especial a l’AJC en clau d’agraïment mutu per
aquesta fantàstica relació de 30 anys d’existència.

15 €

Divendres 5 de juny de 2015 a les 21.30 hores

TOLDRÀ A QUATTRO

Cor Xamusia (Miquel Benito, director)
Nàiades-Cor de noies (Buia Reixach, directora)
Ma Lluïsa Muntada, soprano
Jordi Domènech, piano
i arranjaments corals Xavier Boada
Espectacle musical i literari basat en la correspondència, al llarg de més de 40 anys, d’Eduard Toldrà, on parla de les seves cançons,
de literatura, de la vida quotidiana i dels mandrosos estius a l’Empordà. Nàiades-Cor de noies i Cor Xamusia uneixen les seves
veus a les de l’actor Xavier Boada i de la soprano Ma Lluïsa Muntada per interpretar-nos algunes de les cançons més conegudes
del mestre vilanoví: Cançó incerta, Cançó de bressol, Festeig, Maig, amb arranjaments corals de Jordi Domènech.

20 €

Divendres 19 de juny de 2015 a les 19.00 hores

LA MORT I LA DONZELLA:
ORQUESTRA DE L’AUDITORI
JOSEP CARRERAS
Xavier Pastrana, director
Aquest programa respon a l’esperit cambrístic de l’Orquestra de l’Auditori Josep Carreras. Partint d’aquest esperit, hem seleccionat dues obres
provinents del quartet. Dos quartets que s’han fet tant populars en la seva versió orquestral com en la cambrística: La Mort i la Donzella de F.
Schubert i el quartet n. 11 en Fa menor, “Serioso”, de L. v. Beethoven. Schubert va escriure La Mort i la Donzella en una de les pitjors èpoques
de la seva vida. A través del desenvolupament del quartet, Schubert, ens parla del dolor, la por i el terror que envolten la mort. De fet, l’obra
s’estrenà pocs mesos abans de la mort del compositor, el 1828, als 31 anys d’edat. Tot just un any abans de la mort de F. Schubert, morí també el
seu ídol i model a seguir: Ludwig van Beethoven. El seu quartet n. 11, anomenat pel propi compositor “Serioso” (en referència al temps indicat
al tercer moviment), correspon al període mig de Beethoven i representa l’últim quartet d’aquesta època. Aquests dos quartets tenen tal força
que compositors com G. Mahler van fer-ne adaptacions per a orquestra de corda de tal manera que tot i ser obres concebudes per a petites sales,
actualment omplen les més grans del món.

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
la butaca que hi figura per a tots els concerts de la Temporada de la Fundació.
Les quotes dels abonaments per a la Temporada de Primavera 2015 són:
• Abonament JÚNIOR fins a 21 anys
- 45 Euros
• Abonament ADULT de 22 a 64 anys
- 60 Euros
• Abonament SÈNIOR a partir de 65 anys
- 45 Euros
Per sol·licitar més informació i el carnet d’abonat per a la Temporada caldrà que us poseu
en contacte amb la Secretaria de la Fundació Auditori Josep Carreras:
Telèfons: 977 392 368 - 977 393 812
Fax: 977 393 767
a/e: auditori@vila-secamusica.cat
web: www.vila-secamusica.cat
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 17,00 a les 20,00 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.
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 està permès tenir connectats aparells que puguin emetre senyals
acústics que distreguin l’atenció del públic i dels artistes.

COL·LABORADORS
GARCÍA RIERA S.L.
GRANITOS PÉREZ S.L.
COMPLEX HOTELER ESTIVAL PARK
SCHWARTZ-HAUTMONT S.A.
RÀFOLS ASSESSORS S.L.
CONSTRUCCIONS FERRÉ S.L.
APARTHOTEL MERCURE AVENTURA

