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Programa 

 

I 

G. Rossini  Sonata No.1 en Sol Major  

(1792-1868)   Moderato – Andante - Allegro 
 
P. Casals   Quartet de corda en Mi Menor  
(1876-1973)  Allegretto – Andante – Scherzo  

 
 

II 
 

         D. Shostakovich            Chamber Symphony Op.110  
         (1906 – 1965)                  Largo – Alegro molto – Allegretto – Largo - Largo  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Espònsors: 

 

                                                 
 

 

                            
 

            

                                              

 

                      

           

                  

 

 

 

 



Miquel Massana, director 

 

Miquel Massana i Cogul (La Selva del Camp, 1991) és actualment director titular de l’Orquestra 

de la Universitat Rovira i Virgili, director assistent de l’Associació de concerts de Reus des de la 

temporada passada i director assistent de l'Orquestra Jove d'Extremadura. A més, durant les últimes 

temporades ha estat convidat per posar-se al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Vallès i 

l'Orquestra de Cambra de l'illa de Menorca, havent dirigit, també, formacions com la Boston Youth 

Philarmonic Orchestra, l'Ensemble Diagonal o l'orquestra Terrassa 48. Per altra banda, és el director 

musical de la cobla la Principal de Tarragona i també ha estat convidat per dirigir la cobla Reus Jove en 

diverses ocasions.   

Després d’iniciar-se amb el piano al seu poble natal i continuar al Conservatori de Música de la 

Diputació de Tarragona a Reus amb Víctor Santapau, l’any 2013 finalitza el Grau Superior al 

Conservatori Superior de Música del Liceu. Allí hi estudia piano amb Stanislav Pochekin i Daniel 

Ligorio i música de cambra amb Guerassim Voronkov. Durant aquest període neixen el Duo Venti i el 

Trio Muckzinsky, formacions amb les quals és reconegut en varis certàmens com el 1r premi en el 17è 

Concurs Arjau o finalistes i premi del públic en el 8è Concurs Internacional de les Corts. Per altra banda 

s’inicia en el món de l’orgue amb els cursos per a organistes d’església celebrats al Monestir de 

Montserrat i també rep classes de Juan de la Rubia o Josep M, Mas i Bonet. 

 Interessat ben aviat en la direcció d’orquestra, l’any 2013 ingressa amb les màximes 

qualificacions d’accés a l’Escola Superior de Música de Catalunya per realitzar aquests estudis amb 

Salvador Brotons. Paral·lelament és admès a la Universität für Musik und darstellende Kunst de 

Viena on hi amplia els seus coneixements de direcció d’orquestra i de cor amb els mestres Johannes 

Wildner y Ingrun Fusseneger respectivament. Per altra banda, ha realitzat cursos i ha rebut consells de 

directors com Pablo González i Andrés Salado –dels qual n'ha sigut assistent durant les darreres 

temporades– Xavier Puig, Benjamin Zander, Antoni Ros-Marbà o Mark Leitner. 

En el camp docent ha estat el cap del departament de llenguatge musical al Conservatori de 

Bellaterra entre el anys 2013 i 2018 i actualment és pianista repertorista del departament de cant i vent 

al Conservatori de la Diputació de Tarragona, a Tarragona. 

 

www.miquelmassana.com 

 

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

 

 

L’Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus va ser fundada l’any 1991. Des d’aleshores ha estat 

l’orquestra de l’Auditori Pau Casals. Actualment l’orquestra combina la seva residència al Teatre Bartrina 

de Reus i la realització d’una temporada estable de concerts al Teatre Fortuny de la mateixa ciutat. 

L’orquestra rep el suport de l’ajuntament de Reus i de la Fundació Privada Camerata XXI. 

Han col·laborat amb l’orquestra directors i solistes de reconegut prestigi internacional, com Miguel Ángel 

Gómez Martínez, Edmon Colomer, Koji Kawamoto, Xavier Puig, Thomas Martin, Karl-Heinz Schütz, 

Ingrid Fuzjko Hemming, Joaquín Achúcarro, Ludmil Angelov, Vasko Vassilev, Wen-Sinn Yang, Tamar 

Iveri, Michèle Crider, Renato Bruson, Badri Maisuradze i Paata Burchuladze entre d’altres.  

Durant la seva trajectòria ha ofert a Tarragona la primera audició completa de l’Oratori de Nadal de J.S. 

Bach, així com les dues passions: “Passió segons Sant Mateu” i “Passió segons Sant Joan”. L’Orquestra 

Camerata XXI ha estat l’orquestra oficial de Tarragona Capital Cultural Europea 2008 i Reus Capital de 

la Cultura Catalana 2017. Destacar la interpretació del Ballet “Ariel” (estrena mundial absoluta) i de l’obra 

http://www.miquelmassana.com/


“Pandora”, ambdues del vallenc Robert Gerhard. Ha actuat al Gran Teatre del Liceu amb motiu de la 

Gala Lírica “Òpera Solidària”, apadrinada per Montserrat Caballé i retransmesa en directe per TV. També 

va protagonitzar l’estrena absoluta de l’obra “Nova Catalònia” de Joan Manén en el primer concert de la 

Diada de l’11 de Setembre, al Palau de la Música Catalana. Destacar l’estrena absoluta a Catalunya i 

Espanya de la interpretació del “Te Deum” d’Arvo Pärt, juntament amb el Cor de l’Auditori “Enric 

Granados” de Lleida, amb projeccions de Zaraski, dirigits per Xavier Puig.  

El juny de 2009 i març de 2013 l’orquestra va realitzar dues gires pel Japó, actuant, entre d’altres sales, 

a l’Òpera de Tòquio i a la Symphony Hall d’Osaka.  

 

                                               Amb la col.laboració de: 

 

                                    

 

 

Notes al programa 

 

L’original de la sonata en Sol Major de Rossini va romandre perdut 150 anys, escrita al 1804, va ser 

descoberta durant la segona guerra mundial (1954) el manuscrit es va trovar a la Biblioteca del Congrés 

a Washington.  

“… Sis sonates horribles escrites l’estiu de 1804 per mí a la villa (a prop de Ràvena) del meu amic i 

mecenes, Agostino Triossi, quan era un crío i encara no havia rebut ni una classe d’acompanyament. 

Totalment escrites i copiades en tres dies i executades com a gossos per Triossi al contrabaix, Morini (el 

seu cosí) primer violí, el germà d'aquest al violoncel, i segon violin jo mateix, que ves ací, dient la veritat, 

el menys gos de tots”. G. Rossini. 

***** 

 

Pau Casals va començar a compondre de forma natural. Quan només tenia set anys, en col·laboració 

amb el seu pare, organista i director del cor de l'església de Sant Salvador del Vendrell, va escriure l’obra 

Els pastorets per a la representació anual de Nadal. Amb disset anys, ja reconegut com a extraordinari 

violoncel·lista, Casals es va desplaçar a Madrid per continuar els estudis, sota la supervisió i tutela del 

comte de Morphy. Quan el comte i altres mestres van descobrir el talent creatiu de Casals, van 

encoratjar-lo perquè es dediqués a la composició, però el violoncel es va convertir en el principal centre 

d’atenció de la seva carrera. Al llarg de la seva vida musical, Pau Casals va sentir la necessitat de 

compondre i, malgrat les seves múltiples activitats, va trobar el temps per escriure la seva música. Sovint 

va fer referència a la gran quantitat de música que constantment li venia al cap, i es lamentava de no 

tenir l’oportunitat d’escriure-la tota. 

 

El Quartet en mi és una obra que fa 120 anys que no s’ha tocat en públic amb l’arrengament d’orquestra 

de Cordes. Pau Casals va compondre aquesta obra el 1893, durant els seus anys d’estudi a Madrid . Es 

tracta d’una peça d’estil clàssic que s’ha recuperat arran de la seva propera edició en la publicació de la 

integral de l’obra de Casals que va impulsar la Fundació Pau Casals amb l’Editorial Boileau.  

 

***** 

Escrita a Dresden l'octubre de 1960, en tant sols 3 dies, i inspirada en la visió de la ciutat - "caminava 

entre la ruïnes de Dresden, sacsejat per les escenes de devastació, " l'obra porta la dedicatòria: "En 

memòria de les víctimes del feixisme i la guerra". 



Mentre el caràcter de la composició reflecteix en si mateix aquesta dedicatòria, l’obra és clarament 

autobiogràfica i així ho deixa escrit Shostakovich en una carta publicada recentment al seu amic Isaak 

Glikman: "Em dedico aquesta obra a mi mateix". 

La composició és un testimoni de la increïble habilitat de Shostakovich en només uns pocs compassos 

per crear un món emocional complex amb moments d'alleujament i esperança, on domina la força brutal 

de l’agonia i la dolçor amarga tant ben descrita per Shostakovich a través d’un irreverent vals. El cinquè 

moviment és la total acceptació d'un destí tràgic. 

L’obra es una de les més poderoses i completes declaracions mai expressades en música. 
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  Associació de Concerts de Reus 

www.associacioconcertsreus.cat 

 

Marc Moncusí, Director Artístic 

 

Miquel Massana, Director Assistent 

Josep Maria Guix, Compositor Resident 

David Callau, Artista Resident 

Núria Puig, Coordinadora “Observatori Cultural Gaudí” 
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