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“Gaudeix Mozart el Black Friday!” 
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Amb el Patrocini de:  

                                                    

 

                                

 

 



Programa 

 

I 
 
 

W.A. Mozart  Three divertimenti KV.136–138 (45’)    
(1756-1791) 
   . Divertimento in D KV.136 
 
     (Allegro – Andante – Presto) 
 

. Divertimento in Si b KV.137 
 

     (Andante – Allegro di molto – Allegro assai) 
 

. Divertimento in F KV.138 
 

     (Allegro – Andante – Presto) 
 
 

II 
 
 

I. Albéniz  4 cançons (25’)  
(1860-1909)  
   “Asturias” de la Suite espanyola  

“Cádiz” de la Suite espanyola 
Mallorca (Barcarola) Op.202   
“Sevilla” de la Suite espanyola 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Espònsors: 

 

                                             
 

                       

 

                                         

                

                     

 



 

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 

“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.  

 

Joshua Dos Santos, director 

 

Després del seu debut internacional al Festival “Voices from Latin American” del Carnegie Hall de Nova 

York; la seva participació al “Projecte Mahler”, “Festival Beethoven” y “Festival Tchaikovsky” juntament 

amb l’Orquestra Simfònica Simón Bolívar de Venezuela i Gustavo Dudamel; la seva selecció pel 

programa “Conducting Fellow” de l’Orquestra Filharmònica de Los Angeles y les seves presentacions a 

l’Amèrica Llatina, Àsia y Europa, el jove director portuguès-veneçolà s’està forjant una gran trajectòria 

internacional. 

Deixeble del Mestre José Antonio Abreu en el reconegudíssim programa educatiu musical veneçolà 
anomenat “El Sistema”, Joshua dos Santos va debutar als 16 anys amb l’òpera “Cavalleria Rusticana” de 
Mascagni. Ha dirigir les orquestres més importants de Venezuela i ha estat director musical de 
l’Orquestra Simfònica Juvenil de l’Estat Vargas (2002-2003), Orquestra Simfònica Juvenil de l’Estat 
Carabobo (2003-2009) i Director Associat de l’Orquestra Simfònica Simón Bolívar (2016). 

  
Dos Santos està considerat com un dels joves directors veneçolans més experimentats i versàtils de la 
seva generació, el seu domini del repertori clàssic, contemporani i llatí americà l’ha portat a dirigir 
l’Orquestra Filharmònica de Los Angeles en el cicle de Concerts per a Joves al Walt Disney Concert Hall. 
Tanmateix ha dirigit gran quantitat d’estrenes mundials arreu del món i molt especialment al “Festival 
Latinoamericano de Música” de Caracas.  

  
Ha col·laborat amb directors de prestigi com Charles Dutoit, Neeme Järvi i Pablo Heras-Casado com a 
Cover Conductor i com a  Director Assistent de Gustavo Dudamel preparant l’Orquestra Simfònica Simón 
Bolívar de Venezuela per les seves gires internacionals. 
També ha dirigit l’Orquestra Filharmònica de Radio France, Orquestra Simfònica de Goteborg, Orquestra 
Simfònica Simón Bolívar de Venezuela, OFUNAM a Ciutat de Mèxic, Orquestra Filharmònica de Lodz, 
Orquestra Filharmònica de Malàisia, etc. També va realitzar la seva primera producció en CD-DVD 
juntament amb l’Orquestra Simfònica Simón Bolívar de Venezuela i l’Ambaixada de Portugal a 
Venezuela amb obres de Carlos Seixas, Joan Bomtempo i Aldemaro Romero. 

  



El mestre Dos Santos ajuda constantment programes inspirats per “El Sistema” arreu del món. La seva 
vocació i sentiment vers l’educació musical i l’art com elements del desenvolupament social l’han portat a 
ser Director Musical de l’Orquestra de la Joventut Filipina, projecte bandera de “Ang Misyon Inc”, 
institució que ofereix educació musical gratuïta a nens i joves amb pocs recursos de Filipines. 

 
En la seva trajectòria cal destacar la gira per Amèrica Llatina dirigint importants orquestres a Xile, 
Argentina, Venezuela i Uruguay; el seu debut al Katara Opera House de Qatar amb l’Orquestra de la 
Joventud Filipina i al Teatro Colón de Bogotà amb l’Orquesta Simfònica Nacional de Colòmbia.  
 
Joshua dos Santos va néixer a Caracas i des de molt aviat va viure a Valencia (Carabobo) on va iniciar 
els seus estudis de violoncel i va ser membre de l’Orquestra Infantil i Juvenil de Venezuela on va 
participar en nombroses gires internacionals sota la direcció de Mestres de renom con Giuseppe 
Sinopoli, Claudio Abbado i Simon Rattle. Dos Santos va ser anomenat “Jove Personalitat de l’Any” pel 
diari El Carabobeño i reconegut com el “Botón de Honor de la Ciutat de Naguanagua” pels seus mèrits 
ciutadans. 

 
 
 

www.joshuadossantos.com  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Amb la col.laboració de: 

 

                                  

 

 

 

Notes al programa 

 

Tres divertiments (W.A.Mozart) 

L’any 1771, Itàlia va tenir un efecte meravellós sobre Mozart. Va tornar a Salzburg el desembre de 1771, 

amb un nou contracte signat amb el Teatro Regio Ducale de Milà per oferir per a la temporada de 

Carnaval de l'any següent una òpera seria titulada Lucio Silla. Durant el viatge i estada per Itàlia, el jove 

Mozart (15 anys) va conèixer de primera ma, els nous estils musicals i les noves idees. Fascinat, les va 

absorbir i les va fer seves. A les poques setmanes del seu retorn a Salzburg, Mozart va compondre tres 

obres per a instruments de corda. Els tres divertiments KV.136-8. Al manuscrit apareix la paraula 

divertiment, encara que l’escriptura a mà no és de Mozart, probablement és la del seu pare Leopold. És 

possible que Mozart estigués pensant en una orquestra de cordes quan va composar els tres 

divertiments, a la partitura manuscrita i consta la assignació a violins, violes i baixos en lloc del 

convencional violoncel del quartet de corda. 

Ens trobem davant d’una obra de joventut però que ja ens mostra la grandesa del geni i el camí d’un nou 

estil que marcarà tota la seva obra.  

Suite espanyola (I.Albéniz) 

El triumvirat d'Isaac Albéniz, Enric Granados i Manuel de Falla va definir el llenguatge de la música 

espanyola a principis de segle XX. Tots ells deixebles i seguidors del mestre tortosí Felip Pedrell (1841-

http://www.joshuadossantos.com/


1922) que els va influenciar cap a una música que unís elements tradicionals i folklòrics creant un nou i 

modern estil nacional.  

Isaac Albéniz va començar a compondre la seva Suite espanyola el 1886, poc després de conèixer a F. 

Pedrell. Va ser pensada com una col·lecció de vuit peces, cadascuna destacant una regió particular 

d'Espanya, incloent Cuba. Malauradament només es van publicar quatre peces. Vint anys més tard, un 

altre editor es va fer càrrec del projecte i va completar la suite tal com la coneixem, afegint altres peces 

que Albéniz havia compost de forma separada.  

La selecció que escoltarem aquesta nit és:"Astúries", universalment coneguda en les seves 

interpretacions a la guitarra, "Cadis", plantejada originalment com una sageta, “Mallorca”, com una 

barcarola i  “Sevilla", al ritme de sevillana, dansa castellana amb orígens al segle XV. 

 

___________________________________________________________________________________ 
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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” 

 

 

 Societat El Círcol    Facebook: Associació de Concerts de Reus       

 Pl. Prim, 4                           Twitter: @AConcertsReus         

 43201, Reus    Instagram: associació_de_concerts 

 Email:    

 associacioconcertsreus@yahoo.com      

 info@associacioconcertsreus.cat                    
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