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CICLE DE CONCERTS
2020-2021

1a. Temporada commemorativa del Centenari!

Benvolguts,

Divendres 2 d’octubre de 2020. Teatre Fortuny, 21:00h

L’Associació de Concerts de Reus va ser fundada el mes de setembre de 1921 i el primer concert va tenir
lloc el mes de desembre del mateix any i va anar a càrrec del francès Alfred Cortot, considerat el millor
pianista del món de l’època. Al llarg d’aquests cent anys d’ història hem gaudit d’ intèrprets de la talla de
Daniel Barenboim, Alicia de Larrocha, Arthur Rubinstein, Pau Casals, Barbara Hendricks, entre d’altres.

Ballet Contemporani de Catalunya

Avui, el president Joan Sas i la junta directiva tenim el plaer de presentar-vos la programació d’aquesta
propera temporada 2020-2021, la primera de les dues en què commemorarem el Centenari de la nostra
institució, que es desenvoluparà al llarg de tot l’any 2021 i part del 2022.

Una producció de Miquel G. Font.

Un total de 22 activitats componen la nostra temporada, incloent les col·laboracions amb la Fundació
Teatre Fortuny i l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca.
Comptarem amb la nostra orquestra resident Camerata XXI-Ciutat de Reus (www.camerata-xxi.org) en
quatre concerts sota les batutes de l’italià Jacopo Sipari di Pescasseroli, el polonès Jerzy Wolosiuk, el
mexicà José Areán, que dirigirà la versió per a orquestra de cambra de la Simfonia N. 4 de Gustav Mahler
amb la participació de l’estrella del Bolshoi, la mezzo Irina Dolzhenko, i del cubà, establert als Estats Units,
Iván del Prado, que dirigirà el meravellós Concert per a Piano i Orquestra N. 1 de Chopin amb el pianista
Leonel Morales de solista. Quatre programes ben diferents on podrem gaudir del classicisme mozartià
així como obres de Schubert, Beethoven, Chopin, Mahler, Shostakovich i l’estrena mundial per a orquestra
de corda del Quartet de Corda en Mi Menor de Pau Casals, entre d’altres.
Per primera vegada obrirem temporada amb el recentment creat Ballet Contemporani de Catalunya amb
l’espectacle “Xoc Anti-Tempo”, en una producció participada també per la Fundació Teatre Fortuny. Un
espectacle de dansa on es barregen obres des de Gabrielli, Vivaldi, Bach i Mozart ﬁns a Eurythmics o Arvo
Pärt. També ens acompanyarà l’Orquestra Simfònica del Vallès en el ja tradicional Concert de Cap d’Any i
gaudirem del jazz festiu amb La Vella Dixieland en el concert benèﬁc a favor enguany de la Fundació Rosa
Maria Vivar, organitzat conjuntament amb El Círcol el divendres de Carnaval.

Xoc Anti-Tempo
Mu-Dansa
www.balletcontemporanicatalunya.cat
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
Entrada general: 30€

Divendres 16 d’octubre de 2020. El Círcol de Reus, 21:00h
Roger Morelló, violoncel
Obres de Bach, Prokoﬁev, Guix, Marais, Cassadó, etc.
www.rogermorelloros.com
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts i d’El Círcol
Entrada general: 10€

Dimecres 28 d’octubre de 2020. Teatre Bartrina, 21:00h
“Casals, Rossini i Shostakovich”
Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus
(Orquestra Resident de l’Associació de Concerts de Reus)
www.camerata-xxi.org

També gaudirem de l’òpera bufa La Canterina de F.J.Haydn, una producció del Teatre de les Comèdies
dirigida musicalment i escenogràﬁcament pels reusencs Marcel Pascual i Jordi Vall.
En el nostre cicle de cambra ens acompanyaran il·lustres reusencs com el violoncel·lista Roger Morelló,
el Trio Brull-Salvadó-Mor, el saxo baríton Joan Martí Frasquier i el reconegudíssim Lluís Capdevila Trio.
Comptarem, també, amb els pianistes Manel Camp i Vadim Palmov, mentre que el meravellós Harmonie
Ensemble-Orchestra dirigit per Fabián Panisello ens presentarà el Pierrot Lunaire de Schönberg amb la
meravellosa veu de la soprano Lorena Valero.

Jacopo Sipari di Pescasseroli, director
www.jacoposiparidipescasseroli.it
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
Entrada general: 30€

Dissabte 7 de novembre de 2020. El Círcol de Reus, 21:00h
“L’expressivitat del saxòfon baríton”

L’Associació de Concerts de Reus ens estem engrandint, modernitzant i adaptant a les exigències actuals. A tal efecte la darrera temporada vàrem crear la ﬁgura del Director Assistent que ostenta actualment el jove director selvatà Miquel Massana, i enguany hem creat la ﬁgura del Compositor Resident que
s’iniciarà amb el reusenc Josep Maria Guix i la d’Artista Resident amb el cambrilenc David Callau. També
hem creat l’Observatori Cultural Gaudí, un nou espai de debat al voltant de la música i les arts en general,
educatiu i de classes magistrals, tot coordinat per la Núria Puig. Noms com el periodista i escriptor Marcel Gorgori, el crític de cinema Àlex Gorina, els compositors Joan Magrané i Arnau Bataller, i el cineasta
Daniel Villanueva són alguns dels noms que ens acompanyaran en aquest recentment creat Observatori
Cultural Gaudí. Nous camps d’actuació que a ben segur aportaran moltíssim a la nostra entitat.
Molts successos hi ha hagut i molt ha canviat el món des que a ﬁnals de 1921 un grup de melòmans
reusencs, encapçalats pel Dr. Pere Barrufet, varen fundar l’Associació de Concerts de Reus. Com dèiem a
l’inici i com es pot comprovar a la nostra web, per la nostra entitat han passat els més grans artistes del
S.XX i S.XXI. Mereixedors els nostres socis, patrocinadors, espònsors, col·laboradors, públic en general i
la ciutat de Reus, l’Associació de Concerts de Reus vol agrair a tots ells i a l’Ajuntament de Reus, Diputació
de Tarragona i Generalitat de Catalunya, el seu suport a la nostra institució al llarg d’aquests cents anys
de vida musical.

Joan Martí Frasquier, saxo baríton
Obres de Fernando Leman, Gustavo Britos,
Joan Magrané, Albena Petrovic i Adolf Ventas
www.joanmf.com
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts i d’El Círcol
Entrada general: 10€

Divendres 13 de novembre de 2020. El Círcol de Reus, 21:00h
Observatori Cultural Gaudí - Música, ballet i pintura.
“Simbiosi entre les tres disciplines i els seus creadors”

Elizabeth Cohen, coreògrafa i Directora Artística del Ballet
Contemporani de Catalunya
Joan Magrané, compositor
David Callau, pintor
Núria Puig, coordinació

El Centenari d’una entitat és una ﬁta importantíssima i a tal efecte tindrem el plaer de gaudir aquesta
temporada d’un dels més grans i universals artistes de l’actualitat, el mític pianista croat Ivo Pogorelich.

www.balletcontemporanicatalunya.cat
www.joanmagrane.com
www.davidcallaugene.com

Salutacions cordials,
Joan Sas, president
(Foto: Jesús Umbría)

Entrada gratuïta per a tothom amb preferència pels socis de
l’Associació de Concerts i d’El Círcol

Dissabte 21 de novembre de 2020. El Círcol de Reus, 21:00h
Lluís Capdevila presenta - “Cinemàtic Ràdio”
Lluís Capdevila, piano www.lluiscapdevila.com
Jesús Pacheco, contrabaix / Marc Pinyol, percussió
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts i d’El Círcol
Entrada general: 10€

Divendres 27 de novembre de 2020. Teatre Fortuny, 21:00h
“Gaudeix Mozart el Black Friday!”
Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus
(Orquestra Resident de l’Associació de Concerts de Reus)

Divendres 12 de febrer de 2021. Teatre Fortuny, 21:00h
La Vella Dixieland amb Miriam Barahona (veu)
i Josep M Farràs (trompeta)
Concert benèﬁc a favor de la Fundació Rosa Maria Vivar
www.frosamariavivar.org
Entrada general: 30€

Divendres 26 de febrer de 2021. El Círcol de Reus, 21:00h
“Music is light”

Jerzy Wolosiuk, director www.jerzywolosiuk.com

Vadim Palmov, piano www.vadimpalmov.com

Obres de W. A. Mozart i F. Shubert

Obres de Gluck, Haydn, Albéniz, Fauré, Poulenc, etc.

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
Entrada general: 30€

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts i d’El Círcol
Entrada general: 10€

Divendres 11 de desembre de 2020. Auditori Josep Carreras de Vila-seca, 21:00h

Divendres 12 de març de 2021. Teatre Fortuny, 21:00h

“La història del soldat” (Stravinsky)

El Teatre de les Comèdies presenta “La Canterina”

Kammart Ensemble

(Òpera bufa de F.J. Haydn)

Àlex Sansó, director

Marcel Pascual, direcció musical i adaptació al català
Jordi Vall, direcció d’escena

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts

Dilluns 4 de gener de 2021. Teatre Fortuny, 21:00h
Concert de Cap d’Any amb l’Orquestra Simfònica del Vallès
Xavier Puig, director / Irene Mas, soprano
www.osvalles.com · www.xavierpuig.com
www.irenemas-soprano.com
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
Entrada general: 35€

Divendres 22 de gener de 2021. El Círcol de Reus, 21:00h
“Homenatge a Lorca”
Trio Brull - Salvadó - Mor
www.brullsalvadomor.com
Núria Brull, saxo / Anna Mor, piano / Jordi Salvadó, percussió
Obres de Joan Albert Amargós, Oltra i Ramón Humet
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts i d’El Círcol
Entrada general: 10€

Divendres 5 de febrer de 2021. El Círcol de Reus, 21:00h

www.teatredelescomedies.com
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
Entrada general: 30€

Dissabte 27 de març de 2021. Teatre Fortuny, 21:00h
“La Quarta Simfonia de Gustav Mahler” (versió E. Stein)
Concert Commemoratiu 30 aniversari de l’Orquestra Camerata
XXI-Ciutat de Reus
(Orquestra Resident de l’Asosicació de Concerts de Reus)
José Areán, director
Irina Dolzhenko, mezzosoprano
www.josearean.com
www.bolshoi.ru
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
Entrada general: 30€

Dissabte 10 d’abril de 2021. El Círcol de Reus, 21:00h
“Jazzcàntic; Música antiga en clau de jazz”

Observatori Cultural Gaudí - Música i cinema

Manel Camp, piano
Gema Abrié, veu

Daniel Villanueva, productor, guionista i director
Àlex Gorina, crític de cinèma
Arnau Bataller, compositor de música per a cinèma
Núria Puig, coordinació

Àries de Monteverdi, Purcell, Lully i Bach.

www.ecir.tv
www.arnaubataller.com

Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts i d’El Círcol
Entrada general: 10€

“La utilització de la música clàssica i de nova creació en el cinema”

Entrada gratuïta per a tothom amb preferència pels socis de
l’Associació de Concerts i d’El Círcol

www.manelcamp.cat
www.gemmaabrie.com

Dissabte 24 d’abril de 2021. El Círcol de Reus, 21:00h
“El Pierrot Lunaire d’Arnold Schönberg”
Harmonie Ensemble-Orchestra
www.harmonieensemble-orchestra.com
Fabián Panisello, director www.fabianpanisello.com
Lorena Valero, soprano www.lorenavalero.es
Obres d’Arnold Schönberg i Fabián Panisello
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts i d’El Círcol
Entrada general: 10€

Divendres 7 de maig de 2021. El Círcol de Reus, 21:00h
Observatori Cultural Gaudí - Música i emocions

“Transmissió de l’emoció compositor-intèrpret-receptor.
Realitat o fal·làcia?”
Josep Maria Guix, compositor www.josepmariaguix.com
Marcel Gorgori, periodista i escriptor www.marcelgorgori.cat
Núria Puig, coordinació
Entrada gratuïta per a tothom amb preferència pels socis de
l’Associació de Concerts i d’El Círcol

Divendres 14 de maig de 2021. El Círcol de Reus, 21:00h
Cor Sant Esteve de Vila-seca
Charo García, directora
Entrada gratuïta per a tothom amb preferència pels socis de
l’Associació de Concerts i d’El Círcol

Divendres 21 de maig de 2021. Teatre Fortuny, 21:00h

Pogorelich interpreta Chopin
Ivo Pogorelich, piano www.ivopogorelich.com
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
Entrada general: 35€

Divendres 28 de maig de 2021. Teatre Fortuny, 21:00h

Des de la junta directiva de l’Associació de Concerts estem sempre pendents de les necessitats de la nostra entitat i de les aspiracions que no volem deixar de tenir per seguir endavant. Aquestes aspiracions s’han materialitzat al llarg dels anys amb la inquietud d’assolir
cada vegada un nivell més alt en els concerts que programem any rere any. Més concerts,
més qualitat i més assistència són alguns dels reptes que ens hem proposat i que, amb la
vostra connivència, queda palès que ho estem aconseguint.
Però l’essència inquieta de l’Associació de Concerts no ens permet aturar-nos en la nostra
tasca i, conscients que ens hem d’adaptar a les necessitats del S. XXI, hem engegat un
nou projecte: l’Observatori Cultural Gaudí. Sota aquest títol encetem un seguit d’activitats
de caire cultural (conferències, col·loquis, classes magistrals, col·laboracions amb altres
entitats) dirigides a satisfer els possibles interessos dels nostres socis.
La nostra aspiració no és altra que apropar més la música al públic des de diversos vessants i, sense descuidar les noves tecnologies, fer que aquesta entitat col·labori una mica
més en la imperiosa necessitat que les humanitats, amb la música al capdavant, ens facin
a tots plegats, una mica millors.
Aquesta temporada us presentem tres col·loquis molt interessants i amb convidats de primer nivell tal i com podreu veure tot seguit:
• MÚSICA, BALLET I PINTURA, divendres, 13 de novembre de 2020. El Círcol de Reus. 21:00h
CONVIDATS: Joan Magrané (compositor reusenc de gran projecció internacional i guanyador, entre altres, del Premi Reina Sofía de composició Musical 2013), Elizabeth Cohen
(directora artística del Ballet Contemporani de Catalunya) i David Callau (pintor i artista
multidisciplinar de Cambrils, sol·licitat a galeries d’art de tot el món).
ASPECTES A TRACTAR: Entre d’altres, els especialistes convidats parlaran de la comunicació entre el músic, el coreògraf i l’artista plàstic a l’hora de posar en escena una obra, quin
és i com és l’impuls creatiu en cadascun d’ells o com, aquesta creativitat, pot transformar
el propi creador...
• MÚSICA I CINEMA, divendres, 5 de febrer de 2021. El Círcol de Reus. 21:00h
CONVIDATS: Àlex Gorina (crític de cinema i director i conductor de programes sobre cinema
a TV3 i a Catalunya Ràdio com “La ﬁnestra indiscreta”, “Sala 33” o “La gran il·lusió”), Daniel
Villanueva (guionista, productor, director de cinema i director i fundador de l’Escola de Cinema de Reus, a més d’haver estat guardonat al Festival de Cannes i als premis Goya) i Arnau
Bataller (compositor de música per a cinema destacant, entre d’altres, la de les pel·lícules
“Perdona si te llamo amor”, “Polseres vermelles” o “La herencia Valdemar”).
ASPECTES A TRACTAR: Entre d’altres, es parlarà sobre les funcions de la música
en una pel·lícula, la implicació del compositor en la creació cinematogràﬁca o les
tendències musicals actuals en el món del cinema...

“El Concert per a piano N. 1 de Chopin amb Leonel Morales”

• MÚSICA I EMOCIONS, divendres, 7 de maig de 2021. El Círcol de Reus. 21:00h

Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus
(Orquestra Resident de l’Associació de Concerts de Reus)

CONVIDATS: Marcel Gorgori (periodista, escriptor, presentador i conductor de nombrosos
programes especialitzats en música a la televisió i a la ràdio) i Josep Maria Guix (compositor).

Iván del Prado, director
Leonel Morales, piano www.leonelmorales.com
Obres de Beethoven i Chopin
Concert gratuït pels socis de l’Associació de Concerts
Entrada general: 30€

Dissabte 29 de maig de 2021. El Círcol de Reus, 21:00h

ASPECTES A TRACTAR: Entre d’altres, es parlarà sobre la relació entre l’emoció i la sensibilitat. Tothom es pot emocionar? La ﬁnalitat de la música és aquesta? Pot emocionar
igualment una música amb text o sense text?...
Us convidem a participar en les activitats programades de les quals us anirem informant
puntualment. Entre tots farem créixer la nostra entitat, la nostra cultura i la nostra ciutat.
Una vegada més, gràcies per la vostra conﬁança.

Orquestra Händel
Rafael Fabregat, director
Entrada gratuïta per a tothom amb preferència pels socis de
l’Associació de Concerts i d’El Círcol

OBSERVATORI CULTURAL GAUDÍ.

Núria Puig, coordinadora
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L’Associació de Concerts de Reus és una entitat associada de Joventuts Musicals de Catalunya.
L’organització es reserva el dret de canviar, modiﬁcar o alterar el contingut d’aquest programa sense previ avís.

