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TEMPORADA
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TARDOR
2014
V I L A - S E CA

Benvolguts/benvolgudes amics i amigues,
Teniu a les vostres mans l’opuscle de la nova Temporada de Concerts de Tardor 2014 de l’Auditori Josep Carreras. Una programació
que, una vegada més, es supera a sí mateixa amb concerts de gran qualitat i adreçada a un públic divers i amant de la música en majúscules.
És la temporada del Tricentenari i, per aquest motiu, al voltant d’aquesta efemèride la música del barroc tindrà una presència destacada.
D’una banda el Cor Scherzo i l’Orquestra Barroca Catalana dedicaran un dels concerts a A. Vivaldi. Per una altra, la violinista Ala Voronkova
interpretarà les Quatre estacions de Vivaldi i de Piazzolla. Sens dubte el concert del Tricentenari serà un dels eixos de la programació, on el
barroc català al voltant del 1714 tindrà un paper destacat amb dos dels ensembles de música antiga de més prestigi del país.
Altres concerts de la temporada, portaran a l’AJC l’orquestra de l’Auditori amb dos grans talents com a solistes. El Quartet Versus amb el
programa Haydn i Dvořák i el duet Lacruz & Riera, que presentaran el disc enregistrat al nostre auditori, ompliran de música de cambra la
programació del mes d’octubre.
En l’apartat de música moderna, el jazz tindrà un paper destacat amb la proposta de la Barcelona Jazz Orquestra, formada per bona part dels músics més importants
de l’escena jazzística a Catalunya. També reviurem el Nadal en format jazzístic amb el trio del gran pianista Ignasi Terraza que acompanyarà al cantant nordamericà Randy Greer. I també per Nadal, el concert que ofereix des de fa molts anys el Cor Nova Unió i l’Orquestra Händel del Conservatori de Vila-seca no
faltarà a la seva cita.
Vull destacar una altra gran efemèride, el Cor Sant Esteve celebrarà els seu 40 anys d’existència en un concert on estrenaran una obra expressament concebuda
per a aquesta ocasió. Una bonica celebració per a un cor que representa bona part del que és Vila-seca en l’àmbit de la música.
Per descomptat us demano una vegada més la vostra implicació en el concert de la Gala a benefici de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, que en
aquesta ocasió comptarà amb la participació de María Bayo, una de les sopranos més reconegudes de la lírica internacional.
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 dotze anys de programació de música estable i de qualitat a les
nostres comarques.
Josep M. Pujals i Vallvè
President
Fundació Auditori Josep Carreras

TEMPORADA DE CONCERTS TARDOR 2014
Nº
CONCERT

DATA

CONCERT

ORQUESTRA DE L’AJC: L’OAJC combina.
26 setembre Òscar Diago, oboè.
Maria Hinojosa, soprano

1

HORA

PREUS

ABONAMENT

AFORAMENT

21.30h

20 €

ABONAMENT

NUMERAT

2

3 octubre

QUARTET VERSUS: Haydn i Dvořák

21.30h

15 €

ABONAMENT

NO NUMERAT

3

10 octubre

LACRUZ & RIERA: Sonates romàntiques
per a violoncel i piano

21.30h

15 €

ABONAMENT

NO NUMERAT

4

24 octubre

BARCELONA JAZZ ORQUESTRA:
Harlem Swing

21.30h

20 €

ABONAMENT

NUMERAT

5

COR FEMENÍ DE CAMBRA SCHERZO
7 novembre I ORQUESTRA BARROCA CATALANA:
Vivaldi a la Pietà

21.30h

20 €

ABONAMENT

NUMERAT

6

14 novembre

ALLEGORIA ENSEMBLE & ENSEMBLE
MERIDIEN: Concert del Tricentenari

21.30h

20 €

ABONAMENT

NUMERAT

7

21 novembre MARÍA BAYO: Gala Benèfica

21.30h

60 €

FORA
D’ABONAMENT

NUMERAT

8

28 novembre

21.30h

15 €

ABONAMENT

NO NUMERAT

9

12 desembre

21.30h

15 €

ABONAMENT

NO NUMERAT

10

19 desembre COR SANT ESTEVE: 40 anys

21.30h

10 €

ABONAMENT

NO NUMERAT

11

26 desembre

ALA VORONKOVA I CAMERATA VIVALDI:
Les Quatre estacions de Vivaldi i Piazzolla
RANDY GREER & IGNASI TERRAZA TRIO:
Christmas Swings

COR NOVA UNIÓ I ORQUESTRA HÄNDEL:
Concert de Sant Esteve

19.00h

ENTRADA
FORA
AMB INVITACIÓ D’ABONAMENT

NUMERAT

CONCERTS EN CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE CONCERTS DEL TEATRE FORTUNY
1

31 octubre

2

13 desembre BANDA SIMFÒNICA DE REUS. CONCERT DE CLAUSURA ACTES BICENTENARI GENERAL PRIM

21.00h

3

02 gener 15 CONCERT DE CAP D’ANY AMB L’ORQUESTRA DE L’ASSOCIACIÓ DE CONCERTS DE REUS

21.00h

20 E

ORQUESTRA CAMERATA XXI. TOBÍAS GOSSMANN, DIRECTOR. IVONA SOBOTKA, SOPRANO

21.30h

Divendres 26 de setembre de 2014 a les 21.30 hores

ORQUESTRA DE L’AUDITORI JOSEP CARRERAS:
L’OAJC combina
Maria Hinojosa, soprano
Òscar Diago, oboè
Xavier Pastrana, director
L’OAJC convida a una soprano i un oboè solista per a que combinin les seves notes amb l’orquestra i també entre ells. En
aquest programa presenten el concert per a oboè de Ralph Vaughan Williams. Una obra de gran virtuosisme que el compositor
confessava com a una de les seves preferides. Un any abans de l’obra de Vaughan Williams, Benjamin Britten va escriure
Les illuminations, una intensa obra basada en textos de Rimbaud. A més d’aquestes grans obres, l’OAJC proposa, també,
d’altres on la veu de Maria Hinojosa es combinarà amb l’oboè d’Òscar Diago sumant, així, dos grans talents del panorama musical
actual.

15 E

Divendres 3 d’octubre de 2014 a les 21.30 hores

Divendres 10 d’octubre de 2014 a les 21.30 hores

QUARTET VERSUS: Haydn i Dvořák

LACRUZ & RIERA:
Sonates romàntiques
per a cello i piano

Sarabeth Guerra, violí
Guillermo Navarro García, violí
Carlos Vallés García, viola
Josep-Oriol Miró Cogul, violoncel
El Quartet Versus ens ofereix el Quartet en si
menor opus 64 número 2 de Joseph Haydn i el
Quartet Americà d’Antonín Dvořák.
Haydn va dedicar la sèrie de sis quartets de l’opus 64 a Johann Tost,
violinista de l’orquestra dels Esterházy de la qual Haydn va ser durant
molt de temps Mestre de Capella. Aquest quartet és una obra que
fluctua constantment entre els modes majors i menors, efecte que
ressalta el dramatisme i els clarobscurs de l’obra. Una vegada més Haydn
ens torna a demostrar perquè molts el consideren el pare del quartet de
corda.
Per altra banda, el quartet de Dvořák és una obra amb fortes influències
de la música folklòrica americana fruit del període en que el compositor
va ser director del Conservatori de Nova York. Durant aquesta etapa
Dvořák també va escriure algunes de les seves obres més cèlebres, com la
Simfonia del Nou Món i el Concert per a violoncel i orquestra.

20 E

15 E

Amparo Lacruz, violoncel
Andreu Riera, piano
La perfecta compenetració musical i
personal d’Amparo Lacruz i Andreu
Riera és fruit de més de dues dècades de
profunda amistat i treball en comú. Són
fundadors del Grup Manon, participant
en importants sales i festivals d’Europa i Estats Units.
Els seus concerts han estat retransmesos per Euroradio, el Canal
Internacional i digital Mezzo, Radio France i Ràdio Nacional
d’Espanya.
En breu publicaran el seu nou disc amb les Sonates de Chopin
i Bridge, que serà presentat a l’Auditori Josep Carreras, on van
fer l’enregistrament, i al Cercle del Liceu de Barcelona. Futurs
projectes inclouen gires a Espanya, Amèrica del Sud i la Xina.

Divendres 24 d’octubre de 2014 a les 21.30 hores

BARCELONA JAZZ ORQUESTRA: Harlem Swing

Dani Alonso, direcció
Ricard Gili, trompeta i veu
Gemma Abrié, veu
Barcelona Lindy Hoppers, ball

La Barcelona Jazz Orquestra -Big Band Internacional de Barcelona- dirigida per Dani
Alonso, està integrada per alguns dels millors especialistes de Jazz de Catalunya. Considerada
actualment com una de les millors big bands d’Europa, actua regularment a prestigiosos
festivals acompanyant a cèlebres figures com Benny Golson, Frank Wess, Ann Hampton Callaway, Tony Hadley…
Ha enregistrat discos amb Phil Woods, Nicholas Payton i Jesse Davis com convidats especials, i acaba d’estrenar el seu quart treball, en el que fan
un homenatge a Dizzy Gillespie, amb la col·laboració de Jon Faddis.
En el concert de l’AJC vindran acompanyats de Ricard Gili, fundador de La Locomotora Negra i artista convidat, amb el que retran homenatge
al gran Louis Amstrong.
Harlem Swing és un nou espectacle de gran format, per celebrar els 15 anys de balls de swing a l’Apolo. Un show per reviure les nits màgiques
de Harlem als anys 30 i 40, durant l’època daurada del swing. Harlem Swing traslladarà el públic al Cotton Club, a l’Apollo i al Savoy, els famosos
clubs de Nova York.
Un fantàstic espectacle amb ballarins de Lindy Hop, cantants de somni i coreografies de Charleston.

20 E

Divendres 7 novembre de 2014 a les 21.30 hores

COR SCHERZO I ORQUESTRA BARROCA
CATALANA: Vivaldi a la Pietà
Cor de Cambra Femení Scherzo
Orquestra Barroca Catalana
Jordi Casas, director
En una època en que la polifonia religiosa era interpretada a les esglésies per conjunts totalment
masculins, per la normativa imperant de l’Església Catòlica, ens trobem amb la paradoxa de
que a Venècia, en certs centres anomenats ospedali i on per raons de índole moral tenien prohibit l’accés els homes, la música era
interpretada per conjunts íntegrament femenins, tant en el terreny vocal com en el terreny instrumental.
És amb el propòsit de recrear aquesta música que suposadament omplia la nau de l’Ospedale de la Pietà durant les seves
celebracions, a Venècia, cap al 1730, que el Cor Femení Scherzo i l’Orquestra Barroca Catalana us ofereixen aquest concert,
dedicat monogràficament a la música d’Antonio Vivaldi.

20 E

Divendres 14 de novembre de 2014 a les 21.30 hores

ALLEGORIA ENSEMBLE & ENSEMBLE MÉRIDIEN:
El somni del Parnàs. Música social i de cambra a
l’Acadèmia dels Desconfiats, 1700-1731
CONCERT DEL TRICENTENARI
Elisabeth Bataller, direcció musical
Josep Dolcet, recerca musicològica
L’Auditori Josep Carreras es suma als actes del Tricentenari oferint un concert molt especial. El Born, epicentre de la guerra perduda al
1714, és també l’epicentre de la vida musical de Barcelona des de molt abans de la caiguda, en un fructífer període que es remunta a la
Guerra dels Segadors (1640) i fins arribar a transcendir la Guerra de Successió i el seu fatal desenllaç.
En aquell temps, l’Acadèmia dels Desconfiats va aparèixer com una institució aristocràtica del mateix estil de les que hi havia a França
i a Itàlia, donant pas a una prolífica ebullició musical que va omplir de contingut la música del barroc català. El musicòleg Josep Dolcet
obrirà el concert amb una petita xerrada sobre la recerca musicològica feta, que ha permès la realització d’aquesta proposta.
Amb el títol El somni del Parnàs, Música social i de cambra a l’Acadèmia dels Desconfiats, 1700-1731, dos dels ensembles més
importants de l’escena de la música antiga del país il·lustraran les obres d’aquell temps memorable.

60 E

Divendres 21 de novembre de 2014 a les 21.30 hores

MARÍA BAYO: Gala Benèfica
MARÍA BAYO, soprano
RUBÉN FERNÁNDEZ AGUIRRE, piano
María Bayo, una de les veus líriques més internacionals i reconegudes, visitarà per primer
cop l’AJC i ens oferirà un programa ric en matisos i ens durà de la mà en un passeig que
anirà de les mélodies et chansos de Bizet, a les romances més conegudes de la Sarsuela,
passant per la música iberoamericana. En aquesta ocasió, estarà acompanyada al piano per
Rubén Fernández. Una perfecta ocasió per poder escoltar la veu de la soprano María Bayo,
implicada en aquest concert per la Lluita contra la Leucèmia.
Concert fora d’abonament, a benefici de la Fundació Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia.
Per a aquest concert és possible adquirir localitats de FILA ZERO
(Caixa-Banc IBAN ES 66 2100 0154 47 0200335708)

15 E

Divendres 28 de novembre de 2014 a les 21.30 hores

Divendres 12 de desembre de 2014 a les 21.30 hores

ALA VORONKOVA: Quatre estacions de
Vivaldi i Piazzolla

RANDY GREER & IGNASI TERRAZA
TRIO: Christmas Swings

Ala Voronkova, violí

Randy Greer, veu
Ignasi Terraza, piano
Horacio Fumeiro, contrabaix
Esteve Pi, bateria

Camerata Vivaldi

Dos-cents cinquanta anys després de la
composició de les conegudes “Quatre
estacions” d’Antoni Vivaldi, a l’altra banda de l’Atlàntic i
en una Argentina on havien arribat milions d’immigrants
italians, el compositor argentí de pares italians, Astor
Piazzolla, va compondre una fantàstica relectura
de l’excel•lent obra de Vivaldi. “Les Quatre Estacions
Porteñas”, és una col·lecció de 4 obres instrumentades
per al quintet del propi compositor amb el tango com a
inspiració i referència.

10 E

15 E

Aquest Nadal tindrà swing. Això és el que ens proposen el cantant
nord-americà Randy Greer i el trio del pianista Ignasi Terraza amb
el seu treball discogràfic “Chrismas swings in Barcelona”.
Un seguit de conegudes melodies nadalenques internacionals i
cançons tradicionals que avui son part de l’imaginari col·lectiu,
presentades des del llenguatge del jazz, el blues i el Gospel,
combinant temes amb molt de swing amb expressives balades
plenes de sentiment, i tot amb un marcat sentit festiu que s’escau
amb aquestes dates. Deixa’t portar també tu per la seva música i
fes swing aquest Nadal a l’AJC.

Divendres 19 de desembre de 2014 a les 21.30 hores

COR SANT ESTEVE: 40 anys
Alumnes de l’Orquestra Händel
Charo García, directora del cor
Rafael Fabregat, director
Marc Torres; piano
El 40è aniversari del Cor Sant Esteve no és el fruit d’una casualitat. L’aventura
d’aquest projecte, nascut al voltant de l’ensenyament musical a Vila-seca l’any
1974, va representar l’embrió d’una aposta ferma per la música i l’educació
musical, que avui té el seu màxim exponent en el conservatori de Vila-seca i l’Auditori Josep Carreras.
Una celebració com aquesta mereix un concert especial per a l’ocasió. El Cor Sant Esteve estrenarà una obra amb text de Miquel
Desclot i música de Xavier Pastrana. L’acompanyament musical anirà a càrrec d’alumnes de l’Orquestra Händel del Conservatori
de Vila-seca.

ENTRADA AMB INVITACIÓ

Divendres 26 de desembre de 2014 a les 19.00 hores

COR NOVA UNIÓ I ORQUESTRA HÄNDEL: Concert de Sant
Esteve
CORAL NOVA UNIÓ
ORQUESTRA HÄNDEL del Conservatori de Vila-seca
Rafael Fabregat, director
Un any més, la Coral Nova Unió i l’Orquestra Hándel mantenen viu el
tradicional concert de Sant Esteve, que des de fa molts anys es celebra a
Vila seca resseguint la llarga tradició de concerts de Nadal que s’organitzen
arreu de Catalunya per a aquesta festivitat.
El repertori del concert de Sant Esteve gira al voltant del Nadal i felicita a
la població de Vila-seca en una data musical molt arrelada.
Entrada només amb invitació
Les entrades per a aquest concert podran ser recollides a partir del 9 de desembre al Conservatori de Vila-seca, Punt
d’Informació Juvenil (PIJ) i a l’oficina del Patronat Municipal de Turisme.

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 Tardor 2014 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:
www.ticketmaster.es
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

Imprès en paper reciclat de 115 gr.

CONSTRUCCIONS FERRÉ S.L
RÀFOLS ASSESORS S.L
SCHWARTZ-HAUTMONT S.A
APARTHOTEL ATENEA AVENTURA
GARCÍA RIERA S.L
GRANITOS PÉREZ S.L
COMPLEX HOTELER ESTIVAL PARK

